
Република Македонија 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ 

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ 
Скопје 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА 
КАТЕДРАТА ЗА РОМАНСКИ 
ЈАЗИЦИ И КНИЖЕВНОСТИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

I. ИНФОРМАЦИИ ЗА ИНСТИТУЦИЈАТА 
 
 
Филолошки факултет “Блаже Конески” 
Бул. “Крсте Мисирков” бб  

Тел.: (+389) (02) 32 40 400 
(централа) 
Факс: (+389) (02) 3223 811 

 
 
Декан: 
д-р Максим Каранфиловски 
- редовен професор 
(+389) (02) 32 40 401 
mkaranfilovski@flf.ukim.edu.mk 
 
Продекан за меѓународна 
соработка: 
 
 
 (+389) (02) 32 40 491 
prodekanms@flf.ukim.edu.mk 
 
Продекан за финансии: 
д-р Александра Саржоска 
- доцент 
(+389) (02) 32 40 403 
prodekanf@flf.ukim.edu.mk 
 
Продекан за настава: 
д-р Славица Велева 
- редовен професор 
(+389) (02) 32 40 493 
prodekann@flf.ukim.edu.mk 
 

 
Секретар: 
Весна Стојановска 
 
(+389) (02) 32 40 467 
vstojanovska@flf.ukim.edu.mk 
 
Раководител на отсекот за општи, 
правни и персонални работи: 
Маргарита Шукулоска 
(+389) (02) 32 40 469 
margarita@flf.ukim.edu.mk 
 
Раководител на отсекот за 
сметководствено и финансово 
работење: 
Душица Милиќевиќ 
(+389) (02) 32 40 449 
dmilicevic@flf.ukim.edu.mk 
 
Раководител на отсекот за 
студентски прашања: 
Зоран Симоски 
(+389) (02) 32 40 490 
zsimoski@flf.ukim.edu.mk 
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Во состав на државниот Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 

опстојува и работи Филолошкиот факултет “Блаже Конески“, која е јавна 
високообразовна установа, која врши високообразовна, научноистражувачка, 
применувачка и друга дејност од областа на филолошките науки (науката за 
јазикот, литературата и дидактиката). 

 
Студиите на Филолошкиот факултет траат 4 (четири) години. Наставно-

научната работа на Филолошкиот факултет “Блаже Конески“ е организирана и 
се изведува преку десет катедри и тоа: 

- Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици 
- Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности 
- Катедра англиски јазик и книжевност 
- Катедра за германски јазик и книжевност 
- Катедра за романски јазици и книжевности 
- Катедра за албански јазик и книжевност 
- Катедра за турски јазик и книжевност 
- Катедра за славистика 
- Катедра за општа и компаративна книжевност 
- Катедра за преведување и толкување 

 
II. ОПШТ ДЕЛ 

 
Опис на модуларниот систем 
 
Модул претставува „пакет“ предмети. Сите предмети носат по 5 (пет) кредити, а за 
дипломирање се потребни 240 кредити. 
 
Првиот модул е задолжителен и се состои од 3 предмети. Се слуша во сите 8 семестри. 
Овој модул е основен (општ) модул и доколку не се избере и втор модул, на крајот се 
добива општо звање. 
 
Вториот модул е изборен модул. Се бира во III. (трет) семестар и на тој начин се слуша 
6 семестри. Изборот на втор модул резултира со: 
- стручно звање (доколку студентите се од матичната студиска група); 
- дополнително звање, кое се додава на звањето од првиот модул (од матичната и/или од 
другите студиски групи). 
Од понудените предмети во вториот модул, студентот бира најмалку два. За одредени 
насоки, некои предмети се задолжителни за насоката и истите се обележани со ѕвездичка 
(*). 
 
Доколку студентот не ги собере потребните кредити, може да избере предмети од 
општата листа (по слободен избор на студентот), кои катедрите ги нудат за своите и за 
студентите од други катедри или факултети. 
 
Значи, 30-те кредити студентот ги остварува со 6 предмети (3 задолжителни и 3 изборни) 
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На крајот на студиите, по завршување на сите предвидени предмети и обврски, 
студентите бранат дипломски труд, кој носи пет (5) кредити и е во рамките на 
предвидените 240 кредити. 
 
Шематскиот приказ на модуларните студии е даден во прилог. 
 
Вкупно студиски програми: 23 
Вкупно насоки и/или изборни модули: 66 
Трање на студиите: 8 семестри (4 години) 
 
 
Преглед на студиските програми на катедрите: 
 

 КАТЕДРА I. МОДУЛ 
(студиски програми) 

1.  Македонски јазик и 
јужнословенски јазици 

- македонски јазик 
- српски јазик и книжевност 
- хрватски јазик 
- словенечки јазик 

2.  Македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности 

- македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности 

3.  Албански јазик и книжевност - албански јазик и книжевност 
- преведување и толкување од македонски 
на албански јазик и обратно (мајчин) 
- преведување и толкување од албански 
на македонски јазик и обратно (немајчин) 

4.  Турски јазик и книжевност - турски јазик и книжевност (мајчин) 
- турски јазик и книжевност (немајчин) 

5.  Славистика - руски јазик и книжевност 
- полски јазик и книжевност 
- чешки јазик и книжевност 

6.  Англиски јазик и книжевност - англиски јазик и книжевност 
7.  Романски јазици и книжевности - француски јазик и книжевност 

- шпански јазик и книжевност 
- романски јазик и книжевност 
- италијански јазик и книжевност 

8.  Германски јазик и книжевност - германски јазик и книжевност 
9.  Општа и компаративна 

книжевност 
- општа и компаративна книжевност 

10.  Преведување и толкување - преведување и толкување: англиски 
- преведување и толкување: француски 
- преведување и толкување: германски 
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Преглед на модулите по катедри: 
 

 Катедра I. МОДУЛ 
(студиски програми) 

II. МОДУЛ 
(насоки) 

1.  Македонски јазик и 
јужнословенски јазици 

4 10 

2.  Македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности 

1 4 

3.  Албански јазик и книжевност 3 4 
4.  Турски јазик и книжевност 2 5 
5.  Славистика 3 14 
6.  Англиски јазик и книжевност 1 7 
7.  Романски јазици и 

книжевности 
4 13 

8.  Германски јазик и книжевност 1 4 
9.  Општа и компаративна 

книжевност 
1 3 

10.  Преведување и толкување 3 2 
 ВКУПНО: 23 66 
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ЗВАЊЕ: 
 

1. Диплома за прв модул = Дипломиран филолог по ... 
2. Диплома за двомодуларни студии= Дипломиран филолог по ...  со втор модул 
3. Диплома за двомодуларни студии = Дипломиран професор по ... 
4. Диплома за двомодуларни студии =  Дипломиран стручен преведувач од (прв 

јазик) на (втор јазик) и обратно. 
5. Диплома за двомодуларни студии =  Дипломиран стручен толкувач од (прв јазик) 

на (втор јазик) и обратно. 
6. Диплома за двомодуларни студии =  Дипломиран стручен преведувач и толкувач 

од (прв јазик) на (втор јазик) и обратно. 
7. Диплома за Преведување и толкување = Дипломиран стручен преведувач од (А-

јазик) и (Б-јазик) на македонски јазик и обратно 
8. Диплома за Преведување и = Дипломиран стручен толкувач од (А-јазик) и (Б-јазик) 

на македонски јазик и обратно 
 
 
 
 
 
 
 
III. НАПОМЕНИ  : 
   

1. Предметот физичко воспитување може да се одбере како слободен 
изборен и носи 2 кредити. 

2. Студентот не може да го избере мајчиниот јазик како странски јазик. 
3. Сите предмети според модуларниот систем носат 5 кредити независно 

од нивниот статус (освен физичко воспитување) 
4. Студентите кои го избираат само основниот модул (без изборен 

модул, односно насока) должни се да изберат по три слободни 
изборни предмети во секој семестар, со што на крајот од студиите ќе 
се стекнат со неопходните 240 кредити. 

5. Во VIII семестар сите студенти задолжително изработуваат дипломски 
труд како завршен испит кој носи 5 кредити. 
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Дипломиран филолог по .... (општо звање) 

 

Дипломиран професор/преведувач/толкувач итн. (специјалистичко звање) 

Модул I. сем. II. сем. III. сем. IV. сем. V. сем. VI. сем. VII. сем. VIII. сем. 

Прв модул 

предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 

предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 

предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 

Предмети 
по слободен 

избор 

пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. изборен предмет 1 изборен предмет 1 изборен предмет 1 изборен предмет 1 изборен предмет 1 изборен предмет 1 

пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 

пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. 

Модул I. сем. II. сем. III. сем. IV. сем. V. сем. VI. сем. VII. сем. VIII. сем. 

Прв модул 

предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 предмет 1 

предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 предмет 2 

предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 предмет 3 

Втор модул 
пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. изборен предмет 1 изборен предмет 1 изборен предмет 1 изборен предмет 1 изборен предмет 1 изборен предмет 1 

пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 изборен предмет 2 

Предмети 
по слоб. изб. 

пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. пред. по слоб. изб. 
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Основа за изготвување на Правилата за студирање на студиските 
програми на првиот циклус универзитетски студии беа постојните Правила на 
студирање.  Правилата за студирање на студиските програми на првиот циклус 
универзитетски студии се изготвени во согласност со глава деветта и 
единаесетта од Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот 
“Св. Кирил и методиј” во Скопје  и во согласност со Правилникот за условите, 
критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус 
универзитетски студии на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје.  
 

ПРАВИЛА ЗА СТУДИРАЊЕ 
на студиските програми на првиот циклус универзитетски студии на 

Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во Скопје 
 
Предмет на уредување 
 
Член 1 

Предмет на уредување се правилата за студирање на студиските програми 
на првиот циклус универзитетски студии на Филолошкиот факултет “Блаже 
Конески”  – Скопје (во понатамошниот текст – Факултетот). 

Правилата за студирање се уредени согласно Законот за високото 
образование, Статутот на  Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје и 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв и втор циклус универзитетски студии на Универзитетот 
“Св.Кирил и Методиј” во Скопје. 

 
Услови за запишување 
 
Член 2 

На прв циклус универзитетски студии може да се запише лице кои положило 
државна матура или меѓународна матура.  

Ако на конкурсот за запишување студенти на прв циклус универзитетски 
студии во првиот уписен рок не се јават доволен број кандидати, кои ги  
исполнуваат условите од ставот 1 на овој член, право на запишување на прв 
циклус студии можат да имаат и лицата, кои положиле училишна матура во 
гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно 
средно образование со четиригодишно траење. 

По исклучок, на првиот циклус универзитетски студии можат да се запишат и 
лица без претходно завршено соодветно образование, ако станува збор за 
исклучително надарени лица за кои може да се очекува дека и без завршено 
претходно образование успешно ќе ги завршат студиите. 
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Член 3 
На студиите на кои е предвидено да се полага приемен испит, освен 

општите услови кандидатите треба да го положат и приемниот испит. 
Предметите на приемниот испит, начинот на испитување и начинот на 

оценување се уредуваат со акт на Наставно-научниот совет. 
 
Член 4 
Право на упис во прва година на студии кандидатот стекнува согласно со 

условите и критериумите утврдени во Конкурсот за запишување студенти, а 
според постигнатите поени во процесот на селекција. 

 
Статус на студент 
 
Член 5 
Статус на студент се стекнува со запишување на прв циклус студии на 

Универзитетот. 
Статусот на студент се докажува со индекс или со студентска легитимација. 
Студентот запишува предмети/модули во семестри или студиска година во 

индексот. 
Студентите можат да се запишат како редовни и вонредни. 
Редовните студенти се оние коишто се должни континуирано да го следат 

наставно-образовниот процес утврден со соодветната студиска програма. 
Вонредните студенти се оние кои поради објективни причини (вработување, 

болест) не можат континуирано да го следат наставно-образовниот процес 
утврден со соодветната студиска програма.Трошоците за вонредно студирање 
во целост ги сноси самиот студент. 

 
Статусот на студент во државна квота 
 
Член 6 
Студент чие образование го финансира државата, го задржува статусот 

студент чие образование го финансира државата најдолго за времето кое е 
двапати подолго од пропишаното време на траење на студиите, односно до 
крајот на академската година во која тој рок истекува.Со истекот на тој рок, 
студентот ги продолжува студиите со поднесување на трошоците за студирање 
(кофинансирање). 

Студент чие образование го финансира државата може иста академска 
година да  ја повторува само еднаш. Ако во наредната академска година не го 
стекне правото за запишување на повисока година на студии, го губи статусот 
на студент чие образование го финансира државата, но има право да ја 
запише истата академска година во статус на студент кој самостојно ги 
поднесува трошоците за студирање. 
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Траење, почеток и завршување на студиските програми,  
студиските години и семестрите 
 
Член 7 
Студиската година почнува на 15 септември, а завршува на 14 септември 
следната година. 
Студиите на сите студиски програми траат осум семестри.  
Наставата се организира во два семестри – зимски и летен. Зимскиот семестар 
се одвива од 15 септември до 31 декември, а летниот семестар од 1 февруари 
до 15 мај. 

Наставно-научниот совет на Факултетот пред почетокот на студиската 
година донесува календар кој ги содржи термините за почетокот и  за крајот 
на студиската година, термините за одржување на наставата, 
колоквиумските недели, испитните сесии, термините за запишување 
семестар и година, државните и универзитетските празници. 
 

Кредити  
 
Член 8 

Со студиските програми се утврдува бројот на кредити за секој одделен 
наставен предмет, во зависност од вкупното време потребно за негово 
успешно совладување. 

 
Член 9 

Кредитите се освојуваат со  успешно совладување на наставниот предмет, 
врз основа на критериумите утврдени со предметните програми. 

 
Статус на наставните предмети 
 
Член 10 

Во зависност од степенот на обврзноста, наставните предмети се 
задолжителни или изборни. 

 
Член 11 

Студентот е должен да ги запише и успешно да ги совлада сите 
задолжителни наставни предмети. 

 
Член 12 

Студентот е должен во секој семестар да ги запише сите задолжителни 
наставни предмети утврдени со студиската програма за тој семестар, ако го 
исполнил условот за нивно запишување од став 2 на овој член. 

Доколку повеќе задолжителни наставни предмети се делови на една иста 
меѓусебно поврзана целина која се изучува во повеќе семестри, студентот  
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може да го запише наставниот предмет од следниот семестар, само ако 
успешно го совладал наставниот предмет од претходниот семестар. 

 
Член 13 

Изборните наставни предмети студентот ги запишува во зависност од 
сопствените желби и од сопствениот план за напредување во студиите.  
 
Член 14 

Доколку повеќе изборни наставни предмети се делови на една иста 
меѓусебно поврзана целина која се изучува во повеќе семестри, а студентот го 
запишал изборниот наставен предмет кој е прв дел на таа целина, должен е да 
ги запише и успешно да ги совлада сите изборните наставни предмети кои се 
делови на целината. 

Доколку повеќе изборни наставни предмети се делови на една иста 
меѓусебно поврзана целина која се изучува во повеќе семестри, студентот  
може да го запише наставниот предмет од следниот семестар, само ако 
успешно го совладал наставниот предмет од претходниот семестар.  

 
Член 15 

Студентот е должен успешно да ги совлада запишаните  изборни наставни 
предмети. 
 
Член 16 

Задолжителните и изборните наставни предмети се утврдуваат со 
студиските програми. 

 
Запишување семестар 

 
Член 17 
Студентот стекнува право на запишување нареден семестар ако до рокот на 

запишувањето уредно ги извршил обврските од студиската програма и ги 
положил испитите од предметите/модулите утврдени со студиската програма. 

Студентот е должен, доколку во рамките на студиската програма се 
пропишани условувачки критериуми, т.е. претходно совладани предмети 
(освоени кредити) како услов за запишување на наредни предмети, истите да 
ги има совладано. 

 
Член 18 
При запишувањето на предметните програми, студентот најпрво ги запишува 

неположените задолжителни и изборни предмети од соодветниот 
(летен/зимски) семестар, а потоа задолжителните предмети од тековниот 
семестар и на крај изборните предмети од тековниот семестар, но на тој начин 
што вкупниот број на кредити да не надминуваат 35 ЕКТС кредити. 
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Студентите кои во претходните семестри на завршните оценки имааат 
просек над 8.5 може да изберат предмети со вкупно 40  кредити во семестар. 

При повторно запишување на неположен изборен предмет, студентот има 
право да го замени изборниот предмет со друг изборен предмет од предметите 
што се активирани во соодветниот семестар. 

 
 
Член 19 
Доколку во текот на студирањето дојде до промена на студиската програма, 

студентот што студирал според некоја од претходните програми и го нема 
завршено студирањето во роковите утврдени со тие програми, го продолжува 
студирањето согласно со условите за премин на нови програми. 

 
Член 20 
Студентот кој ги исполнил предвидените обврски пропишани со студиската 

програма може да изврши заверка на семестар. 
 

Проверка на знаења и оценување 
 
Член 21 

Проверката на знаењата на студентот по наставните предмети се врши  
континуирано во текот на наставно-образовниот процес и се изразува во поени. 

Поените се добиваат на следниов начин: 
-редовна посетеност на настава: 0-20 поени; 
-колоквиуми: 0-60 поени; 
-други активности 0-20 поени 
 *семестрални задачи: 0-10 поени 
 *семинарска работа: 0-20 поени 
 *анализа на стручен/научен труд или книга: 0-10 поени 
 *активно учество на час: 0-10 поени 
 *домашни задачи: 0-10 поени 
 *превод на стручен/научен труд: 0-10 поени 
 *пишување есеј: 0-5 поени 
 *изготвување библиографија: 0-5 поени 
 *учество на проекти од областа на предметот: 0-5 поени 
 *устен/практичен испит (според природата на предметот): 0-5 поени 
-краен испит (за вонредни студенти, студенти кои не ги положиле 

колоквиумите): 0-20 поени. 
 
Член 22 
 За успешен колоквиум се смета оној во кој студентот ќе освои минимум 
50% од предвидениот број поени. Со успешно положени предвидени 
колоквиуми студентот се ослободува од писмениот испит. Доколку студентот не 
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се јави на колоквиумите или не ги положи предвидените колоквиуми, тогаш 
задолжително полага писмен испит (каде што е предвидено со студиската 
програма) 
 
Член 23 

Проверката на знаењата на студентите се врши и со изведување на испити. 
Испитите се изведуваат по писмен и/или устен начин, како и на друг начин 
утврден со студиската програма.  

Знаењата на студентите се оценуваат описно (со “положил” или “не 
положил”), или квантитативно со нумеричка оцена од 5 (пет) до 10 (десет), во 
зависност од карактерот на наставниот предмет. Со оцената 5 (пет) се оценува 
студентот кој не го совладал успешно наставниот предмет. 

Студентот во текот на следењето на предметот може да освои вкупно 100 
поени. Бројот на освоените поени ја определува конечната оценка. Според 
постигнатите поени можат да се добијат следниве оценки: 

од 51-60 поени – 6(Е); 
од 61-70 поени – 7(D); 
од 71-80 поени – 8(С); 
од 81-90 поени –9(В); 
од 91-100 поени- 10(А). 
 
Доколку студентот освоил помалку од 51 поен, тогаш испитот не го положил 

и во тој случај добива оценка 5 (F). 
 
Студентот кој во трите сесии не успеал да го положи испитот, повторно го 

запишува предметот. 
 

Испитни рокови 
 
Член 24 
 За да може да пристапи на испит, студентот е должен да го пријави 
испитот во роковите утврдени со календарот за настава или во дополнително 
објавените термини и рокови. 

Наставникот не е должен да прими на испит студент, кој пријавата не ја 
поднел во предвидениот рок. 

 
Член 25 

Завршната проверка на знаењата се врши во три испитни рока: зимски, 
летен и есенски. 

Пред почетокот на секоја учебна година со календарот се утврдуваат 
почетокот и крајот на секој испитен рок. 

Испитните рокови траат најмалку 3 недели. 
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Комисиско полагање испит 
 
Член 26 
Испитот по еден наставен предмет може да се полага најмногу четири пати, 

од кои четвртииот пат, по барање на студентот, испитот се изведува пред 
комисија составена од три члена од наставници од исто или сродно наставно-
научно подрачје.  

Комисијата ја формира деканот. Предметниот наставник кај кого полагал 
студентот не може да биде член на Комисијата.  

 
Член 27 
Студент, во рок од 24 часа од објавување на резултатите од завршното 

оценување, може да поднесе приговор до деканот , ако не е задоволен од 
завршното оценување, односно од оценката, или ако смета дека испитот не е 
спроведен во согласност со законот, актите на Универзитетиот и на 
Факултетот. 

Студентот испитот го полага пред комисија составен од три члена од 
наставници од исто или сродно наставно-научно подрачје.  

Комисијата ја формира деканот. Предметниот наставник кај кого полагал 
студентот не може да биде член на Комисијата 

 
Напредување на студентот низ студиите 
 
Член 28 

Студентот напредува низ студиите врз основа на бројот на освоени кредити. 
Студентот стекнува право на упис во нареден семестар доколку има освоено 

минимум 20 кредити од запишаните предмети за тој семестар. 
 
 

Мирување на обврските на студентот 
 
Член 29 
На студентот, по негово барање, му мируваат обврските: 
-за време на бременост; 
-за студент со дете до една година старост; 
-за време на болест подолго од еден семестар; 
-по барање на студентот заради студиски престој или користење стипендија; 
По барањето на студентот одлучува деканот и продеканот за настава. 
 
 
 
 
 

Дисциплинска одговорност на студентот 
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Член 30 
За повреда на должностите и неисполнување на  обврски на студентите 
подлежат на дисциплинска одгоцворност во постапка согласно одредбите од 
Статутот на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 
 
 Завршување на студиите 
 
Член 31 

Студентот ги завршил студиите од првиот циклус универзитетски студии со 
полагање на сите испити и ќе изработи и успешно ќе одбрани дипломски труд. 
Со завршувањето на студиите од првиот циклус, студентот се стекнува со 
најмалку 240 кредити. 

 
Дипломски труд 

 
Член 32  
 Дипломирањето на студентите на студиската програма на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески” во Скопје е условено со пријава, подготовка и јавна 
одбрана на дипломскиот труд. 
 
Член 33 

Дипломскиот труд е завршен испит и има рамноправен третман како и 
другите предмети предвидени со студиската програма. 
 
Член 34 
 Пишаниот дипломски труд претставува самостојна работа на студентот 
која покажува дека тој методолошки правилно ги обработува теориските и 
практичните проблеми, како и дека владее со основните методи на 
истражувачката работа, при што самостојно ползува литература. 
 Јавната одбрана на дипломскиот труд се состои од јавна презентација 
на трудот од страна на кандидатот, при што тој се користи со  опрема што е во 
функција на појасно презентирање на трудот, како и со одговарање на 
прашања поставени од страна на Комисијата во врска со проблематиката што 
е предмет на трудот. 
 
Член 35 
 Дипломскиот труд се пријавува од наставно-научната област што се 
изучува на Факултетот и се работи под менторство на наставник. 
 Ментор од став 1 на овој член е наставник кој ја предава предметната 
програма што ја покрива наставно-научната област од која е земен 
дипломскиот труд. 
 Ментор може да биде само наставник избран и вработен на Факултетот. 
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Член 36 
 Право за пријава на дипломски труд студентот стекнува доколку има 
освоено 200 ЕКТС кредити. 

Право на одбрана стекнува откако ќе ги положи сите предвидени 
предмети/модули и ќе ги исполни условите и сите свои обврски според 
студиската програма. 
 
Член 37 
 Во текот на една учебна година кај еден наставник може да се пријават 
најмногу 20 дипломски трудови, а по исклучок може да се пријават и повеќе од 
20 дипломски трудови. 
  
Член 38 
 Студентот може да избере тема за изработка на дипломски труд од 
потесната област која се изучува во текот на додипломските студии на 
студиската група во соработка со предметниот професор (менторот). 
 
Член 39 
 Студентот пријавува тема за изработка на дипломски труд на посебен 
формулар (пријава) во три примерока (примерок за студентот, за досието на 
студентот и Катедрата),  кој се доставува до Отсекот за студентски прашања. 
 Отсекот за студентски прашања, по проверка на исполнетоста на 
условите согласно чл. 36, став 1 од овие Правила,  ја препраќа пријавата до 
Катедрата (менторот). 
 
Член 40 
 Доставените пријави се разгледуваат и се одобруваат на состанок на 
Катедрата на кој се формира и Комисија за оценување и одбрана. 
 
 Член 41 
 Комисијата за оценување се состои од три члена. Менторот е прв член 
на Комисијата, а другите членови се наставници, виши лектори, лектори или 
соработници од наставно-научната област од која е темата. 
 Во составот на Комисијата може да има најмногу 1 (еден) соработник. 
 Во составот на Комисијата од став 1 на овој член може да има најмногу 
еден афирмиран стручњак од областа од која се брани трудот. 
 
Член 42 
 Примерок од одобрената пријава и предлог за составот на Комисијата  
се доставува до Деканот, по што се изработува Решение кое се доставува до 
кандидатот, во Отсекот за студентски прашања и до членовите на Комисијата.
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Член 43 
 Елементите што задолжително ги содржи дипломскиот труд им се 
даваат на студентите, како шаблон во пишана или во електронска форма, при 
земањето обрасци за пријавување на дипломскиот труд од библиотеката на 
Катедрата. 

 
Член 44 
 Дипломскиот труд се пишува и  се брани на македонски јазик, односно на 
јазикот на кој се изведува студиската програма со резиме на  македонски јазик 
од 3-5 страни. 
 Изработувањето на пријавениот дипломски труд не може да биде  
подолго од 90 дена од датумот на положувањето на сите предмети. 
 На образложено барање од студентот, продеканот за настава може да го 
продолжи овој рок, но не подолго од 6 (шест) месеци. 
 
Член 45 
 Студентот го предава трудот во 4 (четири) печатени примероци и еден 
примерок во електронска форма (ЦД). По проверка на досието на студентот за 
исполнетоста на условите согласно чл. 36, став 2 од овие Правила,  Отсекот за 
Студентски прашања ги доставува трудовите до членовите на Комисијата. 
Електронскиот примерок од дипломскиот труд се чува во библиотеките на 
Катедрите. 
  
    Член 46  
 Комисијата има должност во рок од 30 работни дена по приемот на 
трудот да го прегледа и да го оцени. 
 Доколку заедничката оценка на Комисијата е позитивна, менторот во 
договор со членовите на комисијата и со кандидатот  закажува термин за јавна 
одбрана на трудот. 
 Негативната оценка за предадениот изработен труд, Комисијата по 
писмен пат со образложение ја доставува до студентот. Дипломскиот труд што 
е негативно оценет не може да се брани. 
 
 
Член 47 

Комисијата од член 46 од овој правилник по одбраната на дипломскиот 
труд, дава оценка од 5 до 10 и ЕКТС оценка. 
 Комисијата јавно ја објавува донесената оценка по завршената одбрана. 
 Оценката и ЕКТС оценката се внесуваат во записникот од одбраната, чиј 
образец е составен дел на овој Правилник и од пријавата. 
 Записникот го потпишуваат сите членови на Комисијата. 
 
Член 48 
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 Оценката од завршното оценување на дипломскиот труд влегува во 
просекот на студирање на дипломираниот студент како оценка од еден испит. 
 
Член 49 
 Одбраната на дипломскиот труд е јавна и е пред Комисијата во полн 
состав. Во случај на спреченост на член на Комисијата да присуствува на 
закажаната одбрана, продеканот за настава на предлог од менторот одобрува 
замена за отсутниот член. 
 Бројот на кредити на успешно одбранетиот дипломски труд е определен 
со студиските програми. 
 
Член 50 
 Студентот кој добил негативна оценка на завршниот испит или во 
предвидениот рок не предал изработен дипломски труд или добил негативна 
оценка при прегледот, има право да ја повтори постапката за пријавување на 
дипломскиот труд, со нова тема и на образложено барање од студентот и со 
нов ментор. 
 
Член 51 

Студентите запишани на групата за англиски јазик и книжевност при 
Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во Скопје, во текот на студиите 
студентот треба да изработи две семинарски работи: првата од областа на 
англиската лингвистика и втората од областа на англиската книжевност. Исто 
така, во текот на последната студиска година студентот треба да изработи 
индивидуален истражувачки проект од одбраната насока (наставна, 
преведувачка и толкувачка) што воедно претставува еквивалент на дипломска 
работа. 
 
Член 52 

Студентот се смета дека дипломирал на Филолошкиот факултет “Блаже 
Конески” во Скопје доколку ги освоил потребните кредити по соодветната 
студиска програма и успешно го одбранил дипломскиот труд/завршниот испит.  

Датумот на одбраната на дипломскиот труд се смета за датум на 
дипломирање. 
 
Диплома 
 
Член 53 

Студентот кој ќе ги изврши сите обврски по студиската програма се стекнува 
со диплома. 

Со дипломата се потврдува дека студентот завршил студиска програма од 
прв циклус. Составен дел на дипломата е додаток на дипломата. 
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Член 54 
Условите и постапката за издавање диплома  и за одземање на издадената 

диплома се уредуваат со правилник на Универзитетот. 
 

Паралелно студирање 
 
Член 55 

Студент може да студира на две студиски програми истовремено (паралелно 
студирање). За регулирање на статусот секој студент  е должен да ги заврши 
во целост административните постапки и потребната документација за 
отварање на нов индекс и посебно досие за втората група на која студира 
паралелено. 

  

Премин од една на друга студиска програма во рамките на факултетот 
 

Член 56 
Во текот на студиите студентот може да премине од една на друга студиска 

програма во рамките на факултетот. 
 

Член 57 
Студентот може да премине од една на друга студиска програма, доколку 

успешно ги совладал сите задолжителни наставни предмети од првиот и 
вториот семестар на студиската програма од која преминува. 
 
Член 58 

Наставните предмети кои се успешно совладани на студиската програма од 
која студенот преминува можат да се признаат за успешно совладани и на 
студиската програма на која студентот преминува. Признавањето го вршат 
комисии составени од 3 (три) наставници, од кои најмалку двајца се од 
соодветната област. 

 
Член 59 

За преминот од една на друга студиска програма студентот е должен да 
достави образложено писмено барање до деканот на факултетот најдоцна 20 
(дваесет) дена пред почетокот на зимскиот семестар. 

 
Член 60 

Студентот самостојно ги сноси трошоците за преминување од една на друга 
студиска програма и трошоците за школување на студиската програма на која 
преминал. 
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Престанок на статусот студент 
 
Член 61 
 На студентот му престанува статусот на студент на Факултетот ако: 
-дипломира; 
-не ги заврши студиите во утврдените рокови; 
-не го исполни условот за упис во повисока година во утврдените рокови; 
-се испише  
-и е исклучен 
 
Преодни и завршни одредби 
 
Член 62 

Студентите од прв циклус на студии имаат право да ги завршат започнатите 
студии според условите утврдени со Статутот и другите акти на Универзитетот 
“Св.Кирил и Методиј”, односно согласно студиските и предметни програми и 
правилата на студирање кои важеле во моментот на запишувањето.   

 
Член 63 

Со денот на донесување на овие правила на студирање, престанува да важи 
Анексот на студиските програми за додипломски студии на Филолошкиот 
факултет “Блаже Конески” во Скопје, (правила на студирање) објавени во 
Универзитетски гласник бр. 97. 
 
 
 
                Д Е К А Н 
             на Филолошкиот факултет 
                 проф. д-р Максим Каранфиловски 
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IV. Структура и организација на Катедрата 
 

НАСТАВНО-НАУЧЕН, СОРАБОТНИЧКИ  И  БИБЛИОТЕКАРСКИ  КАДАР  
НА КАТЕДРАТА ЗА РОМАНСКИ ЈАЗИЦИ И КНИЖЕВНОСТИ : 

 
Редовни професори: 

1. проф. д-р Звонко Никодиновски (француски јазик) 
 
Вонредни професори: 

2. проф. д-р Илинка Митрева (француска книжевност) 
3. проф. д-р Маргарита Велевска (француски јазик) 
4. проф. д-р Анастасија Ѓурчинова (италијанска книжевност) 
5. проф. д-р Снежана Петрова  (француска книжевност) 
6. проф д-р Мира Трајкова (француски јазик) 

 
Доценти: 

7. д-р Александра Саржоска (италијански јазик) 
8. д-р Мирјана Алексоска -  Чкатроска (француски јазик) 
9. д-р Елисавета Поповска (француска книжевност) 
10.  д-р Ирина Бабамова (француски јазик) 
11. д-р Радица Никодиновска  (италијански јазик) 
12. д-р Лучиана Гуидо-Шремпф, (италијански јазик) 

 
 
Лектори: 

13. м-р Слободанка Колемишевска, виш лектор (француски јазик) 
14. Калиопа Петрушевска, лектор (француски јазик) 
15. Огнена Никуљски, лектор (шпански јазик) 
16. Елена Атанасова-Никулеску, лектор (романски јазик) 
17. Анита Кузманоска, лектор (француски јазик) 
18. Ирена Павловска, лектор (француски јазик) 
19. Љиљана Узуновиќ, лектор (италијански јазик) 
20. Севда Лазаревска, лектор (француски јазик) 
21. Валентина Милошевиќ-Симоновска, лектор (италијански јазик) 
22. Зора Јосифовска, лектор (француски јазик) 

 
 
Странски лектори: 

23. д-р Деспина Ангеловска, лектор од Франција  
24. Селин Маријаж, лектор од Белгија 
25. Анџела Халербах, лектор од  Италија 
26. Алваро Техеро, лектор од Шпанија 
27. Александра Ксенија Јелен, лектор од италија 
28. лектор од Романија 

 
Асистенти: 

29. м-р Руска Ивановска Наскова, асистент (италијански јазик) 
30. м-р Јоана Хаџи Лега, асистент (француски јазик) 
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ЕКТС Координатор за групата Француски јазик и книжевност: доц. д-р Мирјана 
Алексоска Чкатроска  
Адреса на е-пошта: ckatra@t-home.mk 

 
ЕКТС Координатор за групата Италијански јазик и книжевност: асс. м-р Руска 
Ивановска Наскова 
Адреса на е-пошта: rivanovska@gmail.com 
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Студиски програми 
 

ПРВ МОДУЛ 
(ЗАДОЛЖИТЕЛЕН, ОСНОВЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Катедра: Романски јазици и книжевности 
Студиска група: Француски јазик и книжевност 
Диплома: Дипломиран филолог по француски јазик и книжевност 
 

I. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-1-1 Француски јазик 1 0 120 5 
FR-1-2 Морфосинтакса на францускиот јазик 1 30 30 5 
FR-1-3 Преглед на француската литература: 

историја и периодизација 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
(1) Препорака: Во Прв и Втор семестар, на студентите од Катедрата за романски јазици и 
книжевности им се препорачува да изберат Македонски јазик 1 и 2 за наставна, преведувачка 
или толувачка насока.  
 

II. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-1-4 Француски јазик 2 0 120 5 
FR-1-5 Морфосинтакса на францускиот јазик 2 30 30 5 
FR-1-6 Француска поезија 19 век и 20 век 30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
(2) Препорака: Во Прв и Втор семестар, на студентите од Катедрата за романски јазици и 
книжевности им се препорачува да изберат Македонски јазик 1 и 2 за наставна, преведувачка 
или толувачка насока.  
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-1-7 Француски јазик 3  0 120 5 
FR-1-8 Фонетика на францускиот јазик  60 30 5 
FR-1-9 Француска книжевност на Среден Век и 

Ренесанса 
30 30 5 

ВКУПНО: 90 180 15 
 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-1-10 Француски јазик 4 0 120 5 
FR-1-11 Историја на францускиот јазик со 

историска граматика (краток преглед) 
60 0 5 
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FR-1-12 Француски класицизам 30 30 5 
ВКУПНО: 90 150 15 

 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-1-13 Француски јазик 5 0 120 5 
FR-1-14 Синтакса на францускиот јазик 1 30 30 5 
FR-1-15 Француска книжевност на 

просветителството и предромантизмот 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-1-16 Француски јазик 6 0 120 5 
FR-1-17 Синтакса на францускиот јазик 2 30 30 5 
FR-1-18 Француски роман 19 век 30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 
 

VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-1-19 Француски јазик 7 0 120 5 
FR-1-20 Семантика на францускиот јазик  30 30 5 
FR-1-21 Француски роман 20 век 30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-1-22 Француски јазик 8 0 120 5 
FR-1-23 Прагматика на францускиот јазик  30 30 5 
FR-1-24 Француски театар 20 век 30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНА НАСОКА 
 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран професор по француски јазик и книжевност 
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FZF-2 Психологија * 45 30 5 
FR-2-1 Француска култура и цивилизација – 

современи состојби 
30 0 5 

FR-2-2 Карактеристики на француската 
лексика 

30 0 5 

 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FZF-1 Педагогија * 30 0 5 
FR-2-3 Француска култура и цивилизација (од 

почетоците до времето на Луј XIV)  
30 0 5 

FR-2-4 Корективна фонетика на францускиот 
јазик 

0 30 5 

 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-5 Методика на наставата по француски 
јазик 1 * 

30 15 5 

FR-2-6 Информатичка лингвистика за 
француски јазик 1 

15 15 5 

FR-2-7 Француска култура и цивилизација (од 
времето на Просветителството до V-та 
Република)  

30 0 5 

FR-2-8 Заемките во францускиот јазик 30 0 5 
 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-9 Методика на наставата по француски 
јазик 2 * 

30 15 5 

FR-2-10 Информатичка лингвистика за 
француски јазик 2 

15 15 5 

FR-2-11 Франкофонски култури 30 0 5 
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FR-2-12 Анализа и изработка на педагошки 
материјали за наставата по француски 
јазик 

30 0 5 

 
 
 

VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-13 Методика - Практична подготовка за 
настава по француски јазик 1 * 

30 45 5 

FR-2-14 Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот јазик 1 
* 

30 30 5 

FR-2-15 Споредбена граматика на романските 
јазици 

30 30 5 

FR-2-16 Франкофонски литератури  30 0 5 
 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-17 Методика - Практична подготовка за 
настава по француски јазик 2 * 

30 45 5 

FR-2-18 Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот јазик 2 
* 

30 30 5 

FR-2-19 Француска лексикографија 30 0 5 
 
Забелешки: 

- Од понудените четири предмети, студентот бира најмалку два. 
- Предметите означени со ѕвездичка (*) се задолжителни за модулот  

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
ВТОР МОДУЛ 
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(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 
 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 
ПРЕВЕДУВАЧКА НАСОКА 

 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран преведувач од француски на македонски јазик и обратно 
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Теорија на преведување и толкување 1 
* 

30 30 5 

FR-2-20 Француска култура и цивилизација – 
современи состојби 

30 0 5 

FR-2-21 Карактеристики на француската 
лексика 

30 0 5 

 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-22 Теорија на преведување и толкување 2 
* 

30 30 5 

FR-2-23 Терминологија  30 0 5 
FR-2-24 Француска култура и цивилизација (од 

почетоците до времето на Луј XIV)  
30 0 5 

FR-2-25 Корективна фонетика на францускиот 
јазик 

0 30 5 

 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-26 Преведување од француски на 
македонски и од македонски на 
француски јазик 1 * 

0 120 5 

FR-2-27 Информатичка лингвистика за 
француски јазик 1 

15 15 5 

FR-2-28 Француска култура и цивилизација (од 
времето на Просветителството до V-та 
Република)  

30 0 5 

FR-2-29 Заемките во францускиот јазик 30 0 5 
 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-30 Преведување од француски на 
македонски и од македонски на 

0 120 5 
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француски јазик 2 * 
FR-2-31 Информатичка лингвистика за 

француски јазик 2 
15 15 5 

FR-2-32 Франкофонски култури 30 0 5 
 
 
 

VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-33 Преведување од француски на 
македонски и од македонски на 
француски јазик 3 * 

0 120 5 

FR-2-34 Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот јазик 1 
* 

30 30 5 

FR-2-35 Споредбена граматика на романските 
јазици 

30 30 5 

FR-2-36
  

Франкофонски литератури 30 0 5 

 
  
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-37 Преведување од француски на 
македонски и од македонски на 
француски јазик 4 * 

0 120 5 

FR-2-38 Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот јазик 2 
* 

30 30 5 

FR-2-39 Превод и препев на француска поезија 0 30 5 
FR-2-40 Француска лексикографија 30 0 5 
 
 
Забелешки: 

- Од понудените предмети, студентот бира најмалку два. 
- Предметите означени со ѕвездичка (*) се задолжителни за модулот. 

 
 
  
 
 

 

ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 
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ТОЛКУВАЧКА НАСОКА 
 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран толкувач од француски на македонски јазик и обратно 
 
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Теорија на преведување и толкување 1 
* 

30 30 5 

FR-2-41 Француска култура и цивилизација – 
современи состојби 

30 0 5 

FR-2-42  Карактеристики на француската 
лексика 

30 0 5 

 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-43 Теорија на преведување и толкување 2 
* 

30 30 5 

FR-2-44 Терминологија  30 0 5 
FR-2-45 Француска култура и цивилизација (од 

почетоците до времето на Луј XIV)  
30 0 5 

FR-2-46 Корективна фонетика на францускиот 
јазик 

0 30 5 

 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-47 Консекутивно толкување од француски 
на македонски и од македонски на 
француски јазик (со техники на 
бележење) 1* 

0 120 5 

FR-2-48 Информатичка лингвистика за 
француски јазик 1 

15 15 5 

FR-2-49 Француска култура и цивилизација (од 
времето на Просветителството до  V-
та Република)  

30 0 5 

FR-2-50 Заемките во францускиот јазик 30 0 5 
 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-51 Консекутивно толкување од француски 
на македонски и од македонски на 
француски јазик (со техники на 

0 60 5 
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бележење) 2* 
FR-2-52 Симултано толкување од француски на 

македонски јазик и од македонски на 
француски јазик 1* 

0 60 5 

FR-2-53 Информатичка лингвистика за 
француски јазик 2 

15 15 5 

FR-2-54 Франкофонски култури 30 0 5 
 
 
 

VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-55 Консекутивно толкување од француски 
на македонски јазик и од македонски 
на француски јазик (со техники на 
бележење) 3* 

0 60 5 

FR-2-56 Симултано толкување од француски на 
македонски и од македонски на 
француски јазик 2* 

0 60 5 

FR-2-57 Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот јазик 1 
* 

30 30 5 

FR-2-58 Споредбена граматика на романските 
јазици  

30 30 5 

 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-59 Симултано толкување од француски на 
македонски и од македонски на 
француски јазик 3* 

0 120 5 

FR-2-60 Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот јазик 2 
* 

30 30 5 

FR-2-61 Француска лексикографија 30 0 5 
 
Забелешки: 

- Од понудените предмети, студентот бира најмалку два. 
- Предметите означени со ѕвездичка (*) се задолжителни за модулот. 

 
 
  

ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИЧНИ СТУДИИ 

 
Втор модул за студентите од други студиски групи, катедри или факултети 
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Диплома: Дипломиран ................. со француски јазични студии 
 
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-62 Француски јазик 1 0 120 5 
FR-2-63 Морфосинтакса на францускиот јазик 1 30 30 5 
FR-2-64 Фонетика на францускиот јазик  60 30 5 
FR-2-65 Карактеристики на француската 

лексика 
30 0 5 

 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-66 Француски јазик 2 0 120 5 
FR-2-67 Морфосинтакса на францускиот јазик 2 30 30 5 
FR-2-68 Корективна фонетика на францускиот 

јазик  
0 30 5 

FR-2-69 Историја на францускиот јазик со 
историска граматика (Краток преглед) 

60 0 5 

 
 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-70 Француски јазик 3 0 120 5 
FR-2-71 Синтакса на францускиот јазик 1 30 30 5 
FR-2-72 Информатичка лингвистика за 

француски јазик 1 
15 15 5 

FR-2-73 Заемките во францускиот јазик 30 0 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-74 Француски јазик 4 0 120 5 
FR-2-75 Синтакса на францускиот јазик 2 30 30 5 
FR-2-76 Информатичка лингвистика за 

француски јазик 2 
15 15 5 

FR-2-77 Француски јазик со медиумска 
поддршка (Напредно ниво - TV5 

0 30 5 
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Monde) 
 
 
 

VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-78 Француски јазик 5 0 120 5 
FR-2-79 Семантика на францускиот јазик 30 30 5 
FR-2-80 Контрастивна граматика на 

францускиот и на македонскиот јазик 1  
30  30 5 

FR-2-81 Споредбена граматика на романските 
јазици  

30 30 5 

 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-82 Француски јазик 6 0 120 5 
FR-2-83 Прагматика на францускиот јазик 30 30 5 
FR-2-84 Контрастивна граматика на 

францускиот и на македонскиот јазик 2  
30  30 5 

FR-2-85 Француска лексикографија 30 0 5 
 
 
Забелешки: 

- Од понудените четири предмети, студентот бира најмалку два. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНКОФОНСКИ КНИЖЕВНО-КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 
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Втор модул за студентите од други студиски групи, катедри или факултети 
 
Диплома :   Дипломиран .................... со франкофонски книжевно-културолошки 
студии 
 
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-86 Француски јазик 1 0 120 5 
FR-2-87 Преглед на француска книжевност: 

историја и периодизација 
30 30 5 

FR-2-88 Француска книжевност на Среден Век 
и Ренесанса 

30 30 5 

FR-2-89 Француска култура и цивилизација 
(современи состојби) 

30 0 5 

 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-90 Француски јазик 2 0 120 5 
FR-2-91 Француска поезија на XIX и XX век 30 30 5 
FR-2-92 Француски класицизам 30 30 5 
FR-2-93 Француска култура и цивилизација ( од 

почетоците до времето на Луј XIV) 
30 0 5 

 
 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-94 Француски јазик 3 0 120 5 
FR-2-95 Француска книжевност на 

Просветителството и 
Предромантизмот 

30 30 5 

FR-2-96 Француска култура и цивилизација ( од 
времето на Просветителство до V-та 
Република) 

30 0 5 

FR-2-97 Стилска анализа на француски 
текстови 

0 30 5 

 
 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-98 Француски јазик 4 0 120 5 
FR-2-99 Француски роман XIX век 30 30 5 
FR-2-100 Франкофонски култури 30 0 5 
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VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-101 Француски јазик 5 0 120 5 
FR-2-102 Француски роман XX век 30 30 5 
FR-2-103 Франкофонски литератури 30 0 5 
FR-2-104 Литературен превод (дијалошки 

структури – драмски текстови) 
0 30 5 

 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FR-2-105 Француски јазик 6 0 120 5 
FR-2-106 Француски театар XX век 30 30 5 
FR-2-107 Француски Нов Роман 30 0 5 
FR-2-108 Превод и препев на француска поезија 0 30 5 
 
 
Забелешки: 

- Од понудените четири предмети, студентот бира најмалку два. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРВ МОДУЛ(ЗАДОЛЖИТЕЛЕН, ОСНОВЕН МОДУЛ)ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И 

КНИЖЕВНОСТ 

 
Катедра: Катедра за романски јазици и книжевности 
Студиска група: Група за италијански јазик и книжевност 
Диплома: Дипломиран филолог по италијански јазик и книжевност 
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I. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-1-1 Италијански јазик 1 0 120 5 
IT-1-2 Вовед во фонетиката и морфологијата 

на италијанскиот јазик 1 
30 30 5 

IT-1-3 Почетоците на италијанската 
книжевност и класиците на XIV век 

30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 (На студентите им се препорачува да го изберат предметот Современ македонски јазик 1)  
 
 

II. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-1-4 Италијански јазик 2 0 120 5 
IT-1-5 Морфологија на италијанскиот јазик 2 30 30 5 
IT-1-6 Италијанската книжевност на 

хуманизмот и ренесансата 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 (На студентите им се препорачува да го изберат предметот Современ македонски јазик 2)  

         
III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-1-7 Италијански јазик 3 0 120 5 
IT-1-8 Морфологија на италијанскиот јазик 3 30 30 5 
IT-1-9 Италијанската книжевност на барокот, 

просветителството и неокласицизмот 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-1-10 Италијански јазик 4 0 120 5 
IT-1-11 Морфологија на италијанскиот јазик 4 30 30 5 
IT-1-12 Италијанскиот романтизам и 

книжевноста на XIX век 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-1-13 Италијански јазик 5 0 120 5 
IT-1-14 Синтакса на италијанскиот јазик 1 30 30 5 
IT-1-15 Италијанската поезија на XX век 30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
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VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-1-16 Италијански јазик 6 0 120 5 
IT-1-17 Синтакса на италијанскиот јазик 2 30 30 5 
IT-1-18 Италијанскиот роман на XX век 30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 
 

VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-1-19 Италијански јазик 7 0 120 5 
IT-1-20 Лексикологија на италијанскиот јазик 30 30 5 
IT-1-21 Италијанската драма и театар на XX 

век 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-1-22 Италијански јазик 8 0 120 5 
IT-1-23 Социолингвистика на италијанскиот 

јазик 
30 0 5 

IT-1-24 Италијанската книжевна критика 30 0 5 
ВКУПНО: 60 120 15 
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ВТОР МОДУЛ(ИЗБОРЕН МОДУЛ)ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И 
КНИЖЕВНОСТНАСТАВНА НАСОКА 

 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Професор по италијански јазик и книжевност 
 
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FZF-2 Психологија * 30 0 5 
IT-2-2 Италијанската историја и култура 1 30 0 5 
IT-2-3 Историја на италијанскиот јазик 1 30 0 5 
 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

FZF-1 Педагогија * 30 0 5 
IT-2-5 Италијанската историја и култура 2 30 0 5 
IT-2-6 Историја на италијанскиот јазик 2 30 0 5 
 
 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-2-7 Методика на наставата по италијански 
јазик 1 * 

30 15 5 

IT-2-8 Италијанската култура и 
општествениот контекст 1 

30 0 5 

IT-2-9 Информатичка лингвистика за 
италијанскиот јазик 1 

15 15 5 

 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-2-10 Методика на наставата по италијански 
јазик  2 * 

30 15 5 

IT-2-11 Италијанската култура и 
општествениот контекст 2 

30 0 5 

IT-2-12 Информатичка лингвистика за 
италијанскиот јазик 2 

15 15 5 
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VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-2-13 Методика на наставата по италијански 
јазик – практична подготовка 1* 

15 60 5 

IT-2-14 Контрастивна анализа на 
италијанскиот и на македонскиот јазик 
1 

30 15 5 

IT-2-15 Споредбена граматика на романските 
јазици  

30 30 5 

 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-2-16 Методика на наставата по италијански 
јазик - практична подготовка 2* 

15 60 5 

IT-2-17 Контрастивна анализа на 
италијанскиот и на македонскиот јазик 
2 

30 15 5 

IT-2-18 Италијанскиот јазик во средствата за 
масовна комуникација 

30 0 5 

 
 
Забелешки: 

- Од понудените предмети, студентот бира најмалку два. 
- Предметите означени со ѕвездичка (*) се задолжителни за модулот. 
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ВТОР МОДУЛ(ИЗБОРЕН МОДУЛ)ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И 
КНИЖЕВНОСТПРЕВЕДУВАЧКО - ТОЛКУВАЧКА НАСОКА 

Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран преведувач и толкувач од италијански на македонски јазик 

и обратно 
 
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-2-19 Теорија на преведување и толкување 1 
* 

30 0 5 

IT-2-20 Италијанската историја и култура 1 30 0 5 
IT-2-21 Историја на италијанскиот јазик 1 30 0 5 
 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-2-22 Теорија на преведување и толкување 1 
* 

30 0 5 

IT-2-23 Италијанската историја и култура 2 30 0 5 
IT-2-24 Историја на италијанскиот јазик 2 30 0 5 
 
 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-2-25 Практика на преведување од 
италијански на македонски јазик и од 
македонски на италијански јазик 1 * 

0 90 5 

IT-2-26 Книжевен превод од италијански на 
македонски јазик 1 

0 30 5 

IT-2-27 Италијанската култура и 
општествениот контекст 1 

30 0 5 

IT-2-28 Информатичка лингвистика за 
италијанскиот јазик 1 

15 15 5 

 
 
 
 
 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-2-29 Практика на преведување од 
италијански на македонски јазик и од 

0 90 5 
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македонски на италијански јазик 2 * 
IT-2-30 Книжевен превод од италијански на 

македонски јазик 2 
0 30 5 

IT-2-31 Италијанската култура и 
општествениот контекст 2 

30 0 5 

IT-2-32 Информатичка лингвистика за 
италијанскиот јазик 2 

15 15 5 

 
 
 

VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-2-33 Консекутивно толкување од 
италијански на македонски јазик и од 
македонски на италијански јазик * 

0 120 5 

IT-2-34 Контрастивна анализа на 
италијанскиот јазик и на македонскиот 
јазик 1* 

30 15 5 

IT-2-35 Споредбена граматика на романските 
јазици  

30 30 5 

 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

IT-2-36 Симултано толкување од италијански 
на македонски јазик и од македонски 
на италијански јазик * 

0 120 5 

IT-2-37 Контрастивна анализа на 
италијанскиот јазик и на македонскиот 
јазик 2 * 

30 15 5 

IT-2-38 Италијанскиот јазик во средствата за 
масовна комуникација 

30 0 5 

 
Забелешки: 

- Од понудените четири предмети, студентот бира најмалку два. 
- Предметите означени со ѕвездичка (*) се задолжителни за модулот. 
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Б. Студиски програми 
 

ПРВ МОДУЛ 
(ЗАДОЛЖИТЕЛЕН, ОСНОВЕН МОДУЛ) 

 
ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Катедра: Романски јазици и книжевности 
Студиска група: Шпански јазик и книжевност 
Диплома: Дипломиран филолог по шпански јазик и книжевност 
 
 

I. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик 1 0 120 5 
 Вовед во морфосинтаксата на шпанскиот 

јазик 
30 30 5 

 Вовед во шпанската книжевност 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15

 
(1) Препорака: Во Прв и Втор семестар, на студентите од Катедрата за романски јазици и книжевности им се 
препорачува да изберат Македонски јазик 1 и 2.  
 

II. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик  2 0 120 5 
 Морфосинтакса на шпанскиот јазик 30 30 5 
 Преглед на испаноамериканската 

книжевноста 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15
 
(2) Препорака: Во Прв и Втор семестар, на студентите од Катедрата за романски јазици и книжевности им се 
препорачува да изберат Македонски јазик 1 и 2.  
 

III. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик  3 0 120 5 
 Фонетика и фонологија на шпанскиот јазик 30 30 5 
 Театарот во Златниот век на шпанската 

литература 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15
 

IV. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик 4 0 120 5 
 Вовед во синтаксата на шпанскиот јазик 30 30 5 
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 Модернизам и генерацијата од 98 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15

 
 

V. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик 5 0 120 5 
 Синтакса на шпанскиот јазик  30 30 5 
 Литература на авангардата во Шпанија 30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15
 
 

VI. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик 6 0 120 5 
 Семантика и прагматика на шпанскиот јазик 30 30 5 
 Анализа и коментар на текстови од 

литературата на шпански јазик од 20. век 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15
 
 

VII. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик 7 0 120 5 
 Историја на шпанскиот јазик   30 30 5 
 Сервантес и неговото време 30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15
 
 

VIII. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик  8 0 120 5 
 Шпанскиот јазик во Шпанија и шпанскиот 

јазик во Латинска Америка 
30 30 5 

 Магичен реализам (Процутот на 
испаноамериканскиот роман) 

30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНА НАСОКА 
 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран професор по шпански јазик и книжевност 
 
 

III. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Психологија * 45 30 5
 Шпанска култура и цивилизација  1 30 0 5
 Латински јазик 1 30 30 5 
 
 

IV. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Педагогија * 30 0 5
 Шпанска култура и цивилизација 2 30 0 5
 Латински јазик 2 30 30 5 
 
 
 

V. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Методика на наставата по шпански јазик 1 * 30 15 5
 Испаноамериканска култура и цивилизација 1 30 0 5
 Вовед во општа лингвистика 1 30 0 5 
 
 
 

VI. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Методика на наставата по шпански јазик 2 * 30 15 5
 Испаноамериканска култура и цивилизација 2 30 0 5
 Користење на литературни текстови во 

наставата 
30 0 5

 Вовед во општа лингвистика 2 30 0 5 
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VII. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Методика - Практична подготовка за настава 
по шпански јазик 1 * 

30 45 5

 Контрастивна граматика на шпанскиот и на 
македонскиот јазик 1  

30 30 5

 Споредбена граматика на романските јазици 60 0 5
 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Методика - Практична подготовка за настава 
по шпански јазик 2 * 

30 45 5

 Контрастивна граматика на шпанскиот и на 
македонскиот јазик 2  

30 30 5

 Анализа и изработка на педагошки 
материјали за наставата по шпански јазик 

30 0 5

 Дипломски труд* / / 5 
 
Забелешки: 

- Од понудените четири предмети, студентот бира најмалку два. 
- Предметите означени со ѕвездичка (*) се задолжителни за модулот. 

 
* Во VIII семестар во вториот модул студентот задолжително бира дипломскиот труд. 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

ПРЕВЕДУВАЧКА НАСОКА 
 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран преведувач од шпански на македонски и од македонски на шпански 

јазик 
 
 

III. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Теорија на преведување и толкување 1 * 30 30 5 
 Подготовка за превод 1 30 0 5
 Шпанска култура и цивилизација 1 30 0 5
 
 

IV. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Теорија на преведување и толкување 2 * 30 30 5
 Подготовка за превод 2 30 0 5
 Шпанска култура и цивилизација 2 30 0 5
 
 

V. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Преведување од шпански на македонски и од 
македонски на шпански јазик 1 * 

0 120 5

 Испаноамериканска култура и цивилизација 1 30 0 5 
 
 
 

VI. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Преведување од шпански на македонски и од 
македонски на шпански јазик 2 * 

0 120 5

 Испаноамериканска култура и цивилизација 2 30 0 5
 Правна терминологија 30 0 5 
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VII. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Преведување од шпански на македонски и од 
македонски на шпански јазик 3 * 

0 120 5

 Контрастивна анализа на текстови на 
шпанскиот и на македонскиот јазик 1  

30 30 5

 Споредбена граматика на романските јазици 60 0 5
 Економска терминологија 30 0 5 
 
  
 

VIII. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Преведување од шпански на македонски и од 
македонски на шпански јазик 4 * 

0 120 5

 Контрастивна анализа на текстови на 
шпански и на македонскиот јазик 2  

30 30 5

 Примена на информатички алатки во 
преведувањето 

0 30 5 

 Дипломски труд* / / 5 
 
 
Забелешки: 

- Од понудените четири предмети, студентот бира најмалку два. 
- Предметите означени со ѕвездичка (*) се задолжителни за модулот. 

 
* Во VIII семестар во вториот модул студентот задолжително бира дипломскиот труд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 

ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

ТОЛКУВАЧКА НАСОКА 
 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран толкувач од шпански на македонски и од македонски на шпански јазик 
 
 

III. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Теорија на преведување и толкување 1 * 30 30 5 
 Подготовка за превод 1 30 0 5
 Шпанска култура и цивилизација 1 30 0 5
 
 

IV. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Теорија на преведување и толкување 2 * 30 30 5
 Подготовка за превод 2 30 0 5
 Шпанска култура и цивилизација 2 30 0 5
 
 

V. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Консекутивно толкување од шпански на 
македонски и од македонски на шпански јазик 
(со техники на бележење) 1 * 

0 120 5

 Испаноамериканска култура и цивилизација 1 30 0 5 
 
 
 

VI. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Консекутивно толкување од шпански на 
македонски и од македонски на шпански јазик 
(со техники на бележење) 2 * 

0 60 5

 Симултано толкување од шпански на 
македонски и од македонски на шпански јазик 
1 * 

0 60 5 

 Испаноамериканска култура и цивилизација 2 30 0 5
 Правна терминологија 30 0 5 
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VII. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Консекутивно толкување од шпански на 
македонски и од македонски на шпански јазик 
(со техники на бележење) 3 * 

0 60 5 

 Симултано толкување од шпански на 
македонски и од македонски на шпански јазик  
2 * 

0 60 5

 Контрастивна анализа на текстови на 
шпанскиот и на македонскиот јазик 1  

30 30 5

 Економска терминологија 30 0 5 
 
  
 

VIII. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Симултано толкување од шпански на 
македонски и од македонски на шпански јазик  
3 * 

0 120 5

 Контрастивна анализа на текстови на 
шпански и на македонскиот јазик 2  

30 30 5

 Примена на информатички алатки во 
преведувањето 

0 30 5 

 Дипломски труд* / / 5 
 
 
Забелешки: 

- Од понудените четири предмети, студентот бира најмалку два. 
- Предметите означени со ѕвездичка (*) се задолжителни за модулот. 

 
* Во VIII семестар во вториот модул студентот задолжително бира дипломскиот труд. 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Втор модул за студентите од други студиски групи, катедри или факултети 
 
Диплома: Дипломиран ....... со шпански јазик и книжевност 
 
 

III. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик 1 0 120 5 
 Вовед во морфосинтаксата на шпанскиот 

јазик 
30 30 5 

 Вовед во шпанската книжевност 30 30 5 
 Шпанска култура и цивилизација 1 30 0 5 
 
 

IV. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик 2 0 120 5 
 Морфосинтакса на шпанскиот јазик 30 30 5 
 Преглед на испаноамериканската литература 30 30 5 
 Шпанска култура и цивилизација 2 30 0 5 
 
 
 

V. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик  3 0 120 5 
 Фонетика и фонологија на шпанскиот јазик 30 30 5 
 Театарот во Златниот век на шпанската 

литература 
30 30 5 

 Историја на шпанскиот јазик 30 30 5 
 
 
 

VI. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик  4 0 120 5 
 Вовед во синтаксата на шпанскиот јазик 30 30 5 
 Модернизам и генерацијата од 98 30 30 5 
 Испаноамериканска култура и цивилизација 1 30 0 5 
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VII. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик  5 0 120 5 
 Синтакса на шпанскиот јазик 30 30 5 
 Сервантес и неговото време 30 30 5 
 Испаноамериканска култура и цивилизација 2 30 0 5 
 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР

Код Наслов на предметот 
Предавања

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Шпански јазик 6 0 120 5 
 Семантика и прагматика на шпанскиот јазик 30 30 5 
 Анализа и коментар на текстови од 

литературата на шпански јазик од 20. век 
30 30 5 

 Магичен реализам (Процут на 
испаноамериканскиот роман) 

30 30 5 

 Дипломски труд* / / 5 
 
 
Забелешки: 

- Од понудените четири предмети, студентот бира најмалку два. 
 
* Во VIII семестар во вториот модул студентот задолжително бира дипломскиот труд. 
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ПРВ МОДУЛ 
(ЗАДОЛЖИТЕЛЕН, ОСНОВЕН МОДУЛ) 

 
РОМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Катедра: Романски јазици и книжевности 
Студиска група: Романски јазик и книжевност 
Диплома: Дипломиран филолог по романски јазик и книжевност 
 

I. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Романски јазик 1 0 120 5 
 Фонетика, правопис и правоговор на 

романскиот јазик 
30 30 5 

 Романска стара книжевност 1 30 30 5 
ВКУПНО: 60 180 15 

 
(1) Препорака: Во Прв и Втор семестар, на студентите од Катедрата за романски јазици и 
книжевности им се препорачува да изберат Македонски јазик 1 и 2.  
 

II. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Романски јазик 2 0 120 5 
 Лексикологија на романскиот јазик 30 30 5 
 Романска стара книжевност 2 30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 
(2) Препорака: Во Прв и Втор семестар, на студентите од Катедрата за романски јазици и 
книжевности им се препорачува да изберат Македонски јазик 1 и 2.  
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Романски јазик 3 0 120 5 
 Морфологија на романскиот јазик 1 30 30 5 
 Романска предмодерна книжевност 

(1780-1829) 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Романски јазик 4 0 120 5 
 Морфологија на романскиот јазик 2 30 30 5 
 Романска модерна книжевност 

(класицизам и романтизам) 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
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V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Романски јазик 5 0 120 5 
 Синтакса на романскиот јазик 1 30 30 5 
 Романската книжевност меѓу двете 

светски војни 1 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Романски јазик 6 0 120 5 
 Синтакса на романскиот јазик 2 30 30 5 
 Романската книжевност меѓу двете 

светски војни 2 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 

VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Романски јазик 7 0 120 5 
 Стилистика на романскиот јазик 1 30 30 5 
 Романската книжевност по Втората 

светска војна 1 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

 Романски јазик 8 0 120 5 
 Стилистика на романскиот јазик 2 30 30 5 
 Романската книжевност по Втората 

светска војна 2 (проза и театар) 
30 30 5 

ВКУПНО: 60 180 15 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
РОМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Втор модул за студентите од матичната катедра 
 
Диплома: Дипломиран филолог со романски јазик и книжевност 
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-1-1 Романска култура и цивилизација 1 30 0 5 
RO-1-2 Тенденции во современиот романски 

јазик 
30 0 5 

 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-1-3 Романска култура и цивилизација 2 30 0 5 
RO-1-4 Историја на романскиот јазик 60 0 5 
 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-1-5 Преведување од романски на 
македонски јазик и обратно 1 

0 30 5 

RO-1-6 Романската книжевност во егзил 30 0 5 
 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-1-7 Преведување од романски јазик на 
македонски јазик и обратно 2 

0 30 5 

RO-1-8 Романска дијалектологија 30 0 5 
 
 

VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-1-9 Заемките во романскиот јазик 30 0 5 
RO-1-10 Споредбена граматика на романските 

јазици* 
30 30 5 
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VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-1-11 Романско-словенските јазични односи 30 0 5 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
РОМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Втор модул за студентите од другите катедри или факултети 
 
Диплома: Дипломиран _______  со романски јазик и книжевност 
 

III. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-2-1 Романски јазик 1 0 120 5 
RO-2-2 Фонетика, правопис и правоговор на 

романскиот јазик 
30 30 5 

RO-2-3 Романска стара книжевност 1 30 30 5 
RO-2-4 Романска култура и цивилизација 1 30 0 5 
 
 

IV. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-2-5 Романски јазик 2 0 120 5 
RO-2-6 Лексикологија на романскиот јазик 30 30 5 
RO-2-7 Романска стара книжевност 2 30 30 5 
RO-2-8 Романска култура и цивилизација 2 30 0 5 
 
 

V. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-2-9 Романски јазик 3 0 120 5 
RO-2-10 Морфологија на романскиот јазик 1 30 30 5 
RO-2-11 Романска предмодерна книжевност 

(1780-1829) 
30 30 5 

RO-2-12 Преведување од романски јазик на 
македонски јазик и обратно 1 

0 30 5 

 
 

VI. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-2-13 Романски јазик 4 0 120 5 
RO-2-14 Морфологија на романскиот јазик 2 30 30 5 
RO-2-15 Романска модерна книжевност 

(класицизам и романтизам) 
30 30 5 

RO-2-16 Преведување од романски јазик на 
македонски јазик и обратно 2 

0 30 5 
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VII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-2-17 Романски јазик 5 0 120 5 
RO-2-18 Синтакса на романскиот јазик 1 30 30 5 
RO-2-19 Романската книжевност меѓу двете 

светски војни 1 
30 30 5 

RO-2-20 Заемките во романскиот јазик 30 0 5 
 
 

VIII. СЕМЕСТАР 

Код Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/сем.) 
Вежби 

(часови/сем.) Кредити 

RO-2-21 Романски јазик 6 0 120 5 
RO-2-22 Синтакса на романскиот јазик 2 30 30 5 
RO-2-23 Романската книжевност меѓу двете 

светски војни 2 (проза и театар) 
30 30 5 

RO-2-24 Романско-словенските јазични односи 30 0  
 
 
Забелешки: 

- Од понудените четири предмети, студентот бира најмалку два. 
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Предметни програми 

– Француски јазик и книжевност 
 

ПРВ МОДУЛ 
(ЗАДОЛЖИТЕЛЕН, ОСНОВЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Катедра: Романски јазици и книжевности 
Студиска група: Француски јазик и книжевност 
Диплома: Дипломиран филолог по француски јазик и книжевност 
 

Прва година 
Прв семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1  
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Прв семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 

Вкупен фонд во семестар : 120 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 

 
Реализатори: Лектори: Анита Кузманоска, Ирена Павловска, Калиопа Петрушевска, 

Севда Лазаревска, лектор од странство 
Цели: Стекнување на вештини на усно и писмено разбирање и изразување во дадени 

ситуации; 
Компетенции: 1. Оспособеност за усно и писмено разбирање на едноставни, јасни секојдневни 

ситуации. 
2. Оспособеност за усно искажување на едноставни и блиски животни ситуации и 
факти. 
3. Оспособеност за писмено изразување низ куси состави (описи, писма со лична 
содржина) 
 

Предуслови: Основни познавања од францускиот јазик стекнати во претходното образование . 
Содржина: Усно и писмено разбирање и изразување низ форма на : диктат, комуникативни акти, 

состави (Повторување одредени  базични граматички партии (основните прости и 
сложени времиња-типови конјугации, употреба на членот, на основните 
предлози,типови одречни и типови прашални реченици... Преведување во двете насоки 
(покуси и поедноставни текстови).  Изборна лектира. 

Препорачана 
литература: 

Учебници : Moulin à paroles. 
Граматика : S. POISSON-QUINTON, R. MIMRAN, M.MAHÉO-LE COADIC, Grammaire 

expliquée du français, Clé International ;  BÉRARD, Evelyne & LAVENNE, Christian : 
Grammaire utile du français, Hatier-Didier ; Exercices de Conjugaison, 450 Exercices 
de grammaire (niveau intermédiaire).  

Лексика: Vocabulaire (niveau intermédiaire), Le Petit Robert, ПОПОСКИ & АТАНАСОВ : 
Македонско-француски и Француско-македонски речник. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик  Француски 

 
 



57 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: ПРЕГЛЕД НА ФРАНЦУСКАТА ЛИТЕРАТУРА : ИСТОРИЈА И ПЕРИОДИЗАЦИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Прв семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р.  Илинка Митрева; вонреден професор 

Д-р. Снежана Петрова; вонреден професор 
Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Цели: Студентот добива увид во глобалната позиционираност на француската литература 
во контекст на светските литератури низ проучување на особеностите на книжевните 
правци и на доминантните книжевни жанрови  

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за критичко перципирање на француската литература 
низ методите на историско-хронолошкиот приод. 
2.  Способност за критичко перципирање на особеностите на 
книжевните правци и текови во контекст на француската литература. 
3. Способност за критичко перципирање на особеностите на 
книжевните родови и жанрови. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток преглед на развојот на француската литература од нејзините почетоци до 

современите текови. Краток  преглед на особеностите на книжевните правци и 
движења карактеристични  за француската книжевна историја: средновековна 
литература, ренесансна литература, класицизам, просветителство, романтизам, 

ПРЕДМЕТ: МОРФОСИНТАКСА НА ФРАНЦУСКИОТ  ЈАЗИК  1 
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Прв семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестар 30+30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, домашни работи 
Реализатори: Наставник: Проф. д-р Маргарита Велевска 
Цели Теориска и практична подготовка во областа на морфосинтаксата 
Компетенции: Способност за : 

1. Дефинирање, разликување и применување на основните морфолошки елементи, 
категории и класи. 
2. Остварување на комуникација во која треба да се постигне добра граматичка 
контрола и покрај влијанието на мајчиниот јазик. 
3. Организирање на граматички јасно дефинирани целини со следните граматички 
класи : именка, придавка, заменка.    

Предуслови: / 
Содржинa: Општ вовед. Морфологија. Морфосинтакса. Опис и анализа на зборовните класи 

од морфосинтаксички аспект. Именки (род, број; прости, сложени; особености 
според потеклото, исклучоци). Придавки (род, број, степенување). Описни, 
определувачки. Местото на придавките. Заменки (лични, прилошки, посвојни, 
показни, неопределени, бројни, односни, прашални, извични. Местото и функцијата 
на заменките. Член (определен, неопределен, партитивен). Повторување и 
изоставање на членот. 

Препорачана литература: ARRIVÉ, M., BLANCHE-BENVENISTE, C., CHEVALIER, J.-C., PEУTARD, J. : 
Grammaire du français contemporain,     Larousse, Paris, 1964. 

ARRIVÉ, M., GADET, F., GALMICHE, M. : La Grammaire d’aujourd’hui, Flammarion, 
Paris, 1986. 

DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LEON-DUFOUR, M., TEYSSIER, M., Nouvelle 
Grammaire du Français, Hachette, Paris, 2004. 

GREVISSE, M. : Le Bon usage, Duculot, Paris, 1986. 
WAGNER, L., PINCHON, J. : Grammaire du français classique et moderne, Hachette, 

Paris, 1962. 
Методи на оценување: Колоквиуми, домашни работи, активност на час, краен испит. 
Наставен јазик  француски 
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ларпурлартизам, симболизам, надреализам, модернизам, егзистенцијализам, 
постмодернизам. Запознавање со особеностите на книжевните жанрови, нивната 
појава и нивната доминација  во рамките на одредени книжевни периоди.    

Препорачана 
литература: 

-  DESHUSSES, Pierre et  autres. Dix siècles de littérature française. 
Du Moyen Age au XVIIIe siècle , Paris, Bordas, 1984. 
- DESHUSSES, Pierre et  autres. Dix siècles de littérature française. 
XIXe et XX siècles  , Paris, Bordas, 1984. 
- Histoire de la littérature française . Coll. Henri Mitterand. Tome I et II. 
Paris, Nathan, 1988. 
- Povijest svjetske knjiženosti. Knjiga 3. (ured. Gabrijela Vidan), Zagreb, 
Mladost, 1982. 
- Francuska književnost. Knjiga 1,2,3,4. (ured. Branko Džakula), 
Svetlost Saraevo, Nolit Beiograd, 1972. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на 
семестрален труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти 
и за оние кои не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Македонски јазик. 
 

Втор семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 2  
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар:  Втор семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 

Вкупен фонд во семестар : 120 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 

 
Реализатори: Лектори: Анита Кузманоска, Ирена Павловска, Калиопа Петрушевска, 

Севда Лазаревска, лектор од странство 
 

Цели: Продлабочување на вештините на изразувањето како усно, така и писмено со помош на 
прашања. 
 

Компетенции: 1. Оспособеност за усно и писмено разбирање на покомплексни содржини од 
секојдневието 
2. Оспособеност за усно пренесување на прочитани (слушнати) содржини со 
едноставен јазик и стил 
3. Оспособеност за пишувањесостави и преведување реченици во двете насоки. 
 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од прв семестар. 
Содржина: Усно и писмено разбирање и  изразување (Објаснување на текст преку прашања); 

Обработка на басни и бајки во функција на совладување на  минатите  времиња и 
сложување на времињата; Слушање и граматичка анализа на современи француски 
шансони; читање задолжителна и лектира по избор (дискусија на час). Преведување во 
двете насоки. 

Препорачана 
литература: 

Учебници : Moulin à paroles. 
Граматика : S. POISSON-QUINTON, R. MIMRAN, M.MAHÉO-LE COADIC, Grammaire 

expliquée du français, Clé International ;  BÉRARD, Evelyne & LAVENNE, Christian : 
Grammaire utile du français, Hatier-Didier ; Exercices de Conjugaison, 450 Exercices 
de grammaire (niveau intermédiaire).  

Лексика: Vocabulaire (niveau intermédiaire), Le Petit Robert, ПОПОСКИ & АТАНАСОВ : 
Македонско-француски и Француско-македонски речник. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик Француски  
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ПРЕДМЕТ: МОРФОСИНТАКСА НА ФРАНЦУСКИОТ  ЈАЗИК  2 
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Втор семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестар 30+30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, домашни работи 
Реализатори: Наставник: Проф. д-р Маргарита Велевска 
Цели Теориска и практична подготовка во областа на морфосинтаксата 
Компетенции: Способност за : 

1. Дефинирање, разликување и применување на морфосинтаксичките класи на 
глаголот и неменливите зборови. 
2. Остварување на комуникација во која се постигнува доста добра граматичка 
контрола.  
3. Организирање на граматички јасно дефинирани целини со следните граматички 
класи : глагол, неменливи зборови, предлози, сврзници.  

Предуслови: / 
Содржинa: Морфосинтакса на глаголскиот систем. Особености на глаголите. Лични и безлични 

форми. Прости, сложени и надсложени форми во временскиот систем. Конјугации: 
типови, неправилни глаголи. Конструкции: преодни, непреодни. Залог: активен, 
пасивен, повратен. Повратни глаголи. Безлични глаголи. Аспект. Помошни глаголи. 
Времиња и начини. Согласување на времињата. Неменливи класи на зборови: 
прилози, предлози, сврзници, извици. 

Препорачана литература: ARRIVÉ, M., BLANCHE-BENVENISTE, C., CHEVALIER, J.-C., PEУTARD, J. : 
Grammaire du français contemporain,     Larousse, Paris, 1964. 

ARRIVÉ, M., GADET, F., GALMICHE, M. : La Grammaire d’aujourd’hui, Flammarion, 
Paris, 1986. 

BÉCHADE, H. : Phonétilque et morphologie du français  moderne et contemporain, PUF, 
Paris, 1992. 
DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., LEON-DUFOUR, M., TEYSSIER, M., Nouvelle 

Grammaire du Français, Hachette, Paris, 2004. 
GREVISSE, M. : Le Bon usage, Duculot, Paris, 1986. 
WAGNER, L., PINCHON, J. : Grammaire du français classique et moderne, Hachette, 

Paris, 1962. 
Методи на оценување: Колоквиуми, домашни работи, активност на час, краен испит. 
Наставен јазик  француски 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА ПОЕЗИЈА 19 ВЕК И 20 ВЕК 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Втор семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р.  Илинка Митрева; вонреден професор 

Д-р. Снежана Петрова; вонреден професор 
Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Цели: Студентите стекнуваат знаења за основните текови, карактеристики и претставници на 
француската поезија од XIX и XX век. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Способност за анализа на најзначајните поетски остварувања на XIX-иот и 
XX-иот век  и нивно согледување  во контекст на особеностите на 
романтизмот, ларпурлартизмот, симболизмот и надреализмот како 
доминантни литературни движења во модерната поезија. 

2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на 
експликација на текст (поезијата како жанр). Развој на интелектуална 
автономија и способност за истражувачка работа. 

3. Способност за согледување на културолошко-цивилизациските особености 
впишани во дискурсот како на самото дело така  и во критичката мисла од тој 
период. 
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Втора година 
Трет семестар 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  3  
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година:  Втора година 
Семестар:  Трети семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
Вкупен фонд во семестар : 120    

Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
 

Реализатори: Лектори: Анита Кузманоска, Ирена Павловска, Калиопа Петрушевска, Севда Лазаревска, 
лектор од странство 
 

Цели: Стекнување на дополнителни граматички , лексички  и комуникативни вештини; 
развивање на способност за анализа и синтеза на текст со истакнување на логичните 
конектори;  способност да се издвои (низ усмено или писмено изразување)главната 
информација во   текстови од различни области од секојдневниот и  општествениот 
живот.  
 

Компетенции: 1. Оспособеност за аналитички приод кон различни текстови од секојдневниот и 
општествениот живот. 
2. Способност за усно и писмено издвојување на главните информации од слушната или 
прочитана содржина.  
3. Способност за усно и писмено изразување низ посложени синтаксички структури. 
 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од втор семестар. 
 

Содржина: Правопис (Диктат и граматика), Збогатување на вокабуларот (синоними и 
антоними). Препознавање на релациите : причина, последица, цел, допуштање, 
хипотетичност; Jeux de rôles; Запознавање со  техниките за правење план на 
текст/резиме на текст. Преведување во двете насоки. 

Препорачана 
литература: 

Учебници : Moulin à paroles. 
Граматика : S. POISSON-QUINTON, R. MIMRAN, M.MAHÉO-LE COADIC, Grammaire 

expliquée du français, Clé International ;  BÉRARD, Evelyne & LAVENNE, Christian : 
Grammaire utile du français, Hatier-Didier ; C. Abbadie, B. Chovelon, M. Morsel, 
Expression française, Clé International, Paris 1995; 

Exercices de Conjugaison, 450 Exercices de grammaire (niveau intermédiaire).  
Лексика: Vocabulaire (niveau intermédiaire), Le Petit Robert, ПОПОСКИ & АТАНАСОВ : 
Македонско-француски и Француско-македонски речник. 
Задолжителна лектира+ по избор 

Предуслови: Нема 
Содржина: Романтичарска поезија: Ламартин, Иго. Ларпурлартизам. Симболистичка поезија: 

Бодлер, Рембо, Верлен, Маларме. Текови на модерната француска поезија: Аполинер, 
Валери. Надреалистичка поезија. 

Препорачана 
литература: 

 
CLANCIER, G.-E. : De Rimbaud au surréalisme. Paris, Seghers, 1959. 
LAGARDE, A. & MICHARD, L. : XIXe et XXe  siècles. Paris, Bordas, 1988. 
LEMAITRE, H. : La poésie depuis Baudelaire. Paris, A. Colin, 1993. 
Littérature – Textes et documents. Coll. Henri Mittérand. Tom IV et V. Paris, Nathan, 1988. 
PEУRE, H. : La littérature symboliste. PUF, 1976. 
PEУRE, H. : Qu’est-ce que le romantisme. PUF, 1971. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски и македонски јазик. 
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Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  француски 

 
 
ПРЕДМЕТ: ФОНЕТИКА  НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Трети семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 4+2 

Вкупен фонд во семестарот:90 
Начин на реализација: Теориски предавања и практични вежби. 
Реализатори: доц.  д-р Мира Трајкова 

асс. м-р Јоана Хаџи Лега 
Цели: Наставата има за цел: 

- да ги запознае студентите со  основите на фонетиката и фонологијата;  
 - да ги оспособи да се користат со фонетска транскрипција; 
- да го усвојат фонетскиот систем, елементите на комбинаторна фонетика и на 
прозодијата во францускиот јазик;  
- да ги оспособи студентите за правилен изговор на францускиот јазик. 

Компетенции: 1.  Способност за перцепција и продукција на гласовниот систем на францускиот јазик. 
2.  Способност за правилен изговор со сите прозодиски особености на францускиот 
јазик   
3. Способност за примена на стекнатото знаење од областа на француската фонетика 
во наставата по француски јазик. 
 

Предуслови: Нема 
Содржина: Предмет на проучување на фонетиката. Гранки на фонетиката. Гранки на 

дескриптивната фонетика. Елементи  на физиолошката фонетика. Говорни органи. 
Фази во изговорот на гласовите. Физиолошки критериуми на класификација на 
гласовите. Елементи на акустичката фонетика. Елементи на гласот. Фонетска 
транскрипција и други дијакритички знаци. Некои прашања од општата фонологија. 
Фонема : дефиниција и функции. Варијанти. Разликувачки признаци кај фонемите. Тест 
на комутација и минимален пар. Неутрализација. Вокалскиот систем на францускиот 
јазик. Консонантскиот систем на францускиот јазик. Разликувачки признаци кај 
согласките. Оклузиви. Назали. Ликвиди. Фрикативи. Полуконсонанти. Аспирирано h.  
Комбинаторна фонетика. Консонантска асимилација. Слог. Поврзување на зборовите. 
Поврзувачки согласки. Прозодија. Акцент. Ритам. Ритмичка група. Интонација. 

Препорачана 
литература: 

CARTON, F. : Introduction à la phonétique du français, Bordas, Paris, 1974. 
LANDERCZ, A. & RENARD, R. : Éléments de phonétique,  Didier, Bruxelles, 1977, 270 p. 
LÉON, P. : Phonétisme et prononciations du français, Nathan Université, Paris, (2 e  éd.), 

1996. 
MALMBERG, B.,  Phonétique française, Liber Laromedel, Malmo, 1976. 
ABRY, D., Chalaron .L., Phonétique 350 exercices, Hachette FLE 1994 
KANEMAN-POUGATCH, M., Pedoya-Guimbretière E., Plaisir des sons, Hatier Didier, Paris 
PAGNIEZ-DELBART, T.,  A l’Ecoute des sons, Les voyelles, Clé International, Paris. 
 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик Француски  
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА КНИЖЕВНОСТ НА СРЕДЕН ВЕК И РЕНЕСАНСА 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Трет семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р.  Илинка Митрева; вонреден професор 
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Д-р. Снежана Петрова; вонреден професор 
Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Цели: Студентите стекнуваат знаења за литературните видови, карактеристики и 
претставници на француската книжевност во  Средниот Век и Ренесансата. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за анализа на најзначајните литературни  остварувања на 
Средниот Век и Ренесансата  и нивното согледување  во контекст на 
доминантните  социјално-политички движења од тој период (развој на 
феудализмот, религиозни и граѓански војни и подем на слободната 
ренесансна мисла). 

2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на 
експликација на текст ( епска, двојранска, граѓанска поезија, средновековни 
поетски жанрови, гротескниот реализам и есејот во Ренесансата). Развој на 
интелектуална автономија и способност за истражувачка работа. 

3. Способност за согледување на културолошко-цивилизациските особености 
впишани во дискурсот како на самото дело така  и во критичката мисла од тој 
период но и подоцна 

 
Предуслови: Нема 
Содржина: Први писмени документи. Средновековна епска, дворјанска, граѓанска, алегорична и 

дидактичка литература. Средновековен Театар. Главни претставници на Францускиот 
хуманизам и Ренесанса : Рабле и гротескниот реализам, литературна кодификација и 
школата на Плејада, поезијата на Ронсар, Монтењ и неговите Есеи. 

Препорачана 
литература: 

BRUNEL, Pierre et autres : Histoire de la littérature française. Du Moуen Age au ХVIIIe 
siècle. Tome I. Paris, Bordas.  

Histoire de la littérature française. Coll. Henri Mittérand. Tome I. Paris, Nathan, 1988. 
LAGARDE, A. & MICHARD, L. : Moуen  Аge, ХVIe siècle. Paris, Bordas, 1963. 
LANSON, G. : Histoire illustrée de la littérature française, Tome I, Paris, Librairie Hachette. 
Littérature – Teхtes et documents. Coll. Henri Mittérand. Tome I. Paris, Nathan, 1988. 
Littérature française. Sous la direction de J. BÉDIER et P. HAZARD, Tome I, Paris, Librairie 
Larousse. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик. 
 

Четвртии семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  4  
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
Вкупен фонд во семестар : 120 

Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
 

Реализатори: Лектори: Анита Кузманоска, Ирена Павловска, Калиопа Петрушевска, 
Севда Лазаревска, лектор од странство 
 

Цели: Усвојување на техника на правење резиме на текст и изработка на резиме. 
Компетенции: 1. Оспособеност за синтетизирање на информации од поединечни текстови 

2. Способност за составување резимеа на текстови преку техники на реформулирање 
3. Способност за усно презентирање на подолги прочитани уметнички текстови (лектира). 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од трети семестар. 
 

Содржина: Правопис (Диктат и Граматика: номинализација, спецификите на употребата на 
одредени  глаголски начини: условен, конјунктив, инфинитив). Усовршување и 
усвојување на техниката на   резимирање на текст и составување  резиме. 

Препорачана 
литература: 

Учебници : Moulin à paroles. 
Граматика : S. POISSON-QUINTON, R. MIMRAN, M.MAHÉO-LE COADIC, Grammaire 

expliquée du français, Clé International ;  BÉRARD, Evelyne & LAVENNE, Christian : 
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Grammaire utile du français, Hatier-Didier ; C. Abbadie, B. Chovelon, M. Morsel, 
Expression française, Clé International, Paris 1995; 

Exercices de Conjugaison, 450 Exercices de grammaire (niveau intermédiaire).  
Лексика: Vocabulaire (niveau intermédiaire), Le Petit Robert, ПОПОСКИ & АТАНАСОВ : 
Македонско-француски и Француско-македонски речник. 
Задолжителна лектира+ по избор. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  француски 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: 

 
ИСТОРИЈА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК СО ИСТОРИСКА  
ГРАМАТИКА  (Краток преглед) 
 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 4+0 

Вкупен фонд во семестарот : 60+0 часа 
Начин на реализација: Предавања, проектни активности, експозеа. 
Реализатори: Доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 
Цели: Студентите стекнуваат знаења за еволуцијата на францускиот јазик на фонетско, 

морфолошко и синтаксичко ниво и за разните влијанија што ги претрпел 
францускиот јазик со текот на вековите со цел подобро да се разбере неговата 
современа состојба. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

Нагласуваме дека пристапот во предавањата е хронолошки и доленаведените 
компетенции се однесуваат на секој изучен период во зависност од содржината. 
1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на францускиот јазик и народ низ вековите (односот меѓу времето и 
јазикот). 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, акценти, регионализми, општ јазик, жаргон, argot, заемки, странски / 
надворешни влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност 
на одреден општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Супстрати (предкелтските супстрати, галскиот супстарт). Народен латински јазик 

(вкрстување на латинскиот јазик и галскиот, германскиот суперстрат). Гало-
романски период (романизација, фонетски еволуции во гало-романскиот). 
Архаичен француски и старофранцуски јазик (првте француски текстови, 
дијалектите на старофранцускиот јазик, морфологија, синтакса и лексика на 
старофранцускиот јазик, внатрешни средства за збогатување на лексиката). 
Среднофранцукси јазик (14 и 15 век – фонетски промени, морфологија, синтакса и 
лексика на среднофранцускиот јазик, францускиот јазик надвор од Франција). 
Ренесанса (услови на развој на јазикот, правописот, првте граматики и речници, 
латински и грчки заемки и заемки од другите јазици, итн.). Класичен француски 
јазик во 17 век (јазичната политика, престижот и ширењето на францускиот јазик, 
пуризам, лексикографски трудови, заемки, итн.). Францускиот јазик во 18 век 
(збогатување на лексиката, универзалноста на францускиот јазик, францускиот јазик 
во Франција и надвор од неа, итн). Францускиот јазик во 19 век. Францускиот 
јазик во 20 век. 

Препорачана 
литература: 

BOURCIEZ, E. & J : Phonétique française, étude historique, Klincksieck, Paris, 1974. 
BRUNOT, F : Histoire de la langue française des origines à nos jours, Tome I, II et III, 

Armand Colin, Paris, 1966. 
BRUNOT, F. & BRUNEAU, Ch. : Précis de grammaire historique de la langue française, 

Paris, 1956. 
CAPUT, J.-P. : La langue française. Histoire d’une institution, Paris, Tome I, 1972, Tome II, 

1975. 
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DAUZAT, A. & DUBOIS, J. & MITTERAND, H. : Dictionnaire étymologique et historique du 
français, Larousse, Paris, 1994. 

HAGEGE, C., Le français et les siècles, Ed. Odile Jacob, Point Seuil, 1987. 
HUCHON, M. : Histoire de la langue française, Librairie Générale Française, Paris 2002. 
PICOCHE J. & MARCHELLO-NIZIA, Ch. : Histoire de la langue française, Nathan 

Université, Paris, 1994. 
REY, A., Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, 2, 3, Le Robert, Paris, 

1998.  
TRITTER, J-L., Histoire de la langue française, Ed. Ellipses, 1999.  
WARTBOURG, von W. : Evolution et structure de la langue française, ED. Francke, Berne, 

1946. 
WALTER, H. : Le français dans tous les sens, Ed. Robert Laffont, Paris, 1988. 
WALTER, H. : L’aventure des mots français venus d’ailleurs, Ed. Robert Laffont, Paris, 

1997. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, 

Колоквиуми (еден писмен и еден устен) за редовните студенти, Краен устен испит за 
вонредните студенти, Проектни активности.  

Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ  КЛАСИЦИЗАМ  (XVII век) 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р.  Илинка Митрева; вонреден професор 

Д-р. Снежана Петрова; вонреден професор 
Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Цели: Студентите стекнуваат знаења за литературните видови, карактеристики и 
претставници на францускиот Класицизам.   

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за анализа на најзначајните  литературни остварувања на XVII-иот 
век  и нивно согледување во контекст на особеностите на класицизмот како 
доминантно литературно  движење  на векот и  модел за кодификација на 
уметничките текстови. 

2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на експликација 
на текст ( барок, прециозни романи, класични  трагедии,  комедија). Развој на 
интелектуална автономија и способност за истражувачка работа. 

3. Способност за согледување на културолошко-цивилизациските особености 
впишани во дискурсот како на самото дело така  и во критичката мисла од тој 
период. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Основни карактеристики и претставници на францускиот класицизам. Барок, 

Прециозност. Класицистичка доктрина : Никола Боало. Почетоци на психолошки 
роман: г-ѓа де Ла Фајет. Басните на Ла Фонтен. Класичен театар : Корнеј, Молиер, 
Расин. 

Препорачана 
литература: 

BRUNEL, Pierre et d’autres : Histoire de la littérature française. Du Moуen Age au ХVIIIe 
siècle. Tome I. Paris, Bordas.  

Histoire de la littérature française. Coll. Henri Mittérand. Tome I. Paris, Nathan, 1988. 
LAGARDE, A. & MICHARD, L. : Moуen  Аge, ХVIe siècle. Paris, Bordas, 1963. 
LANSON, G. : Histoire illustrée de la littérature française, Tome I, Paris, Librairie Hachette. 
Littérature – Teхtes et documents. Coll. Henri Mittérand. Tome I. Paris, Nathan, 1988. 
Littérature française. Sous la direction de J. BÉDIER et P. HAZARD, Tome I, Paris, Librairie 
Larousse. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик. 
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Трета година 
Петти семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  5  
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Петти семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
Вкупен фонд во семестар : 120 

Начин на реализација: Групна и инивидуална работа 
 

Реализатори: Лектори: Анита Кузманоска, Ирена Павловска, Калиопа Петрушевска, 
Севда Лазаревска, лектор од странство 

Цели: Развивање и усовршување на способностите за   разбирање  устен автентичен 
материјал, усно и писмено изразување (изложување на проблеми, аргументирање и 
идејни расправи) од различни области.  
 

Компетенции: 1. Оспособеност за аналитичко-синтетички приод на документи со сродни содржини. 
2. Способност за препознавање на различни јазични регистри преку аудио, видео и 
пишани документи 
3. Способност за преведување на куси текстови (во двете насоки). 
 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од четвртии семестар. 
 

Содржина: Вовед во  техниките за правење коментар на текст (писмена и усмена анализа, 
аргументација) врз база на документи и текстови од: општествени науки, литературни, 
есеистички  и критички текстови.  Усно и писмено изразување врз  визуелен материјал 
што ја претставува современа Франција и франкофонските  култури (прожектирање  
филмови на час); разликување на регистри на јазик. Преведување во двете насоки. 
 

Препорачана 
литература: 

Граматика : S. POISSON-QUINTON, R. MIMRAN, M.MAHÉO-LE COADIC, Grammaire 
expliquée du français, Clé International ;  BÉRARD, Evelyne & LAVENNE, Christian : 
Grammaire utile du français, Hatier-Didier ; Exercices de Conjugaison, 450 Exercices de 
grammaire (niveau avancé). COTENTIN-REZ, Ghislaine : Le résumé, le compte-rendu et 
la sуnthèse, Clé International, Paris 1995 ; C. ABBADIE, B. CHOVELON, M. MORSEL : 
Eхpression française, Clé International, Paris, 1995.  

Лексика: Vocabulaire progressif (niveau avancé), Le Petit Robert, ПОПОСКИ & АТАНАСОВ : 
Македонско-француски и Француско-македонски речник, Dictionnaire de synonymes. 

Дневен печат и списанија на македонски и на  француски јазик. Интернет. 
Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  француски 

 
ПРЕДМЕТ: СИНТАКСА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК  1 
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Петти семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Теоретска и практична настава, домашни задачи, семинарски работи.  
Реализатори: Наставник: Проф. д-р Маргарита Велевска 
Цели: Стекнување на неопходна теоретска основа од областа на синтаксата и практична 

примена на стекнатите знаења. Анализа на категории и анализа на функции заснована 
врз актуелни методи во лингвистиката. Запознавање со примарните и секундарните 
функции на зборовите во реченицата. Синтаксичка анализа на реченицата. 
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Компетенции: Способност за: 
1. Разликување на морфолошки, дистрибутивни и синтаксички критериуми кај 
зборовните класи 
2, Разликување на категории синтагми, примарни и секундарни функции во 
граматичката анализа на реченица 
3. Синтаксичка анализа на реченица. 

Предуслови: / 
Содржина: Зборовни класи. Морфолошки, дистрибутивни и синтаксички критериуми кај именки, 

глаголи, заменки, детерминанти, придавки, прилози, сврзници, предлози, извици. 
Категории синтагми: именска, заменска, глаголска, придавска, прилошка, инфинитивна, 
партиципна, зависносложена. Типови предлошки синтагми.  
Организација на реченицата. Примарни и секундарни функции. Основни примарни и 
дополнителни примарни функции. Секундарни функции. 
Синтакса на глаголските начини: инфинитив, партицип, герундив.  

Препорачана 
литература: 

ARRIVÉ, M., BLANCHE-BENVENISTE, C., CHEVALIER, J.-C., PEУTARD, J. : Grammaire 
du français contemporain,     Larousse, Paris, 1964. 
ARRIVÉ, M., GADET, F., GALMICHE, M. : La Grammaire d’aujourd’hui, Flammarion, Paris, 
1986. 
BÉCHADE, H. : Syntaxe du français  moderne et contemporain, PUF, Paris, 1992. 
GARDES-TAMINE, J., La grammaire. 2. Syntaxe, Armand Colin, Paris, 1990 
GREVISSE, M. : Le Bon usage, Duculot, Paris, 1986. 
LE GOFFIC, P., Grammaire de la phrase française, Hachette, Paris, 1994. 
LE QUERLER, N., Prècis de syntaxe française, Presses Universitaires de Caen, 1994. 
WAGNER, L., PINCHON, J. : Grammaire du français classique et moderne, Hachette, Paris, 
1962. 

Методи на оценување: Колоквиуми, домашни работи, активност на час, проекти, семестрални трудови, краен 
испит. 

Наставен јазик  француски 

 

ПРЕДМЕТ: СИНТАКСА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК  2 
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Шести семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Теоретска и практична настава, домашни задачи, семинарски работи. 
Реализатори: Наставник: Проф. д-р Маргарита Велевска 
Цели Стекнување на неопходна теоретска основа од областа на синтаксата и практична 

примена на стекнатите знаења.  Анализа на зависносложени реченици заснована врз 
актуелни методи во лингвистиката. Синтаксичка анализа на проста и сложена 
реченица. 

Компетенции: Способност за: 
1. Разликување на прости и сложени реченични структури 
2. Синтаксичка анализа на реченица 
3. Соодветна примена на конектори во реченичните структури. 

Предуслови: / 
Содржина: Дефиниција на реченицата (дијахрониски и синхрониски преглед). Дефинирање на 

проста и сложена реченична структура. Елементи на реченичната структура. Анализа 
на сложена реченица. Координација, јукстапозиција, субординација. Типови 
зависносложени реченици : релативни, комплетивни, прилошки (временски, причински, 
целни, последични, условни, итн.). Основните елементи на структуралната лингвистика 
на Тениер.  

Препорачана 
литература: 

ARRIVÉ, M., BLANCHE-BENVENISTE, C., CHEVALIER, J.-C., PEУTARD, J. : Grammaire 
du français contemporain,     Larousse, Paris, 1964. 
ARRIVÉ, M., GADET, F., GALMICHE, M. : La Grammaire d’aujourd’hui, Flammarion, Paris, 
1986. 
BÉCHADE, H. : Syntaxe du français  moderne et contemporain, PUF, Paris, 1992. 
GARDES-TAMINE, J., La grammaire. 2. Syntaxe, Armand Colin, Paris, 1990 
GREVISSE, M. : Le Bon usage, Duculot, Paris, 1986. 
LE GOFFIC, P., Grammaire de la phrase française, Hachette, Paris, 1994. 



67 
 

LE QUERLER, N., Prècis de syntaxe française, Presses Universitaires de Caen, 1994. 
WAGNER, L., PINCHON, J. : Grammaire du français classique et moderne, Hachette, Paris, 
1962. 

Методи на оценување: Колоквиуми, домашни работи, активност на час, проекти, семестрални трудови, краен 
испит. 

Наставен јазик  француски 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКО ПРОСВЕТИТЕЛСТВО И  ПРЕДРОМАНТИЗАМ  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Петти семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р.  Илинка Митрева; вонреден професор 

Д-р. Снежана Петрова; вонреден професор 
Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Цели: Студентите стекнуваат знаења за литературните видови, карактеристики и 
претставници од периодот на француското Просветителство и  предромантизам. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за анализа на најзначајните  литературни остварувања на XVIII-
иот  и XIX-иот век  и нивно согледување во контекст на особеностите на 
Просветителството и Предромантизмот како доминантно литературно 
движење во пресрет на раѓањето на француската модерна книжевност. 

2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на 
експликација на текст (епистоларна книжевност, филозофски расказ, 
енциклопедиски дух, предромантичарски сензибилитет). Развој на 
интелектуална автономија и способност за истражувачка работа. 

3. Способност за согледување на културолошко-цивилизациските особености 
впишани во дискурсот како на самото дело така  и во критичката мисла од тој 
период. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Основни карактеристики и претставници на француското просветителство. Развиток 

на филозофската мисла : Монтескје, Волтер. Епохата на енциклопедијата:  Дидро. 
Предромантичарски сензибилитет: Русо, г-ѓа де Стал, Констан, Шатобријан. 

Препорачана 
литература: 

BRUNEL, Pierre et d’autres : Histoire de la littérature française. Du Moyen Age au XVIIIe 
siècle. Tome I. Paris. Bordas.  

Histoire de la littérature française. Coll. Henri Mittérand. Tome I. Paris, Nathan, 1988. 
LAGARDE, A. & MICHARD, L. XVIIe  siècle. Paris, Bordas, 1963  
LANSON, G. : Histoire illustrée de la littérature française. Tome I, Paris, Librairie Hachette.  
Littérature – Textes et documents. Coll. Henri Mittérand. Tome II. Paris, Nathan, 1988. 
Littérature française. Sous la direction de J. BÉDIER et P. HAZARD., Tome I, Paris, Librairie 

Larousse. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 

редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик. 
 
 
 
 
 

Шести семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  6  
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Шести семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 



68 
 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
Вкупен фонд во семестар : 120 

Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
 

Реализатори: Лектори: Анита Кузманоска, Ирена Павловска, Калиопа Петрушевска, 
Севда Лазаревска, лектор од странство 
 

Цели: Збогатување и усовршување на лингвистичките и семантичките компетенции. 
Продлабочување на компетенциите за распознавање и користење на различни регистри 
на јазик. 
 

Компетенции: 1. Оспособеност за разбирање на разновидни документи со информативен и уметнички 
карактер (радио, ТВ емисии, филмови, прозни текстови).  
2. Способност за водење аргументирани дискусии на различни теми 
3. Способност за пишување коментар на текст.  
 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од петти семестар. 
 

Содржина: Изработка на  коментар на текст. Индивидуален проект (презентирање на аудио или 
визуелен материјал преземен од франкофонски медиуми, интервју..). Преведување во 
двете насоки . 

Препорачана 
литература: 

Граматика : S. POISSON-QUINTON, R. MIMRAN, M.MAHÉO-LE COADIC, Grammaire 
expliquée du français, Clé International ;  BÉRARD, Evelyne & LAVENNE, Christian : 
Grammaire utile du français, Hatier-Didier ; Exercices de Conjugaison, 450 Exercices de 
grammaire (niveau avancé). COTENTIN-REZ, Ghislaine : Le résumé, le compte-rendu et 
la sуnthèse, Clé International, Paris 1995 ; C. ABBADIE, B. CHOVELON, M. MORSEL : 
Eхpression française, Clé International, Paris, 1995.  

Лексика: Vocabulaire progressif (niveau avancé), Le Petit Robert, ПОПОСКИ & АТАНАСОВ : 
Македонско-француски и Француско-македонски речник, Dictionnaire de synonymes. 

Дневен печат и списанија на македонски и на  француски јазик. Интернет. 
Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  француски 

 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ  РОМАН (XIX век) 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар: Шести семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот: 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р.  Илинка Митрева; вонреден професор 

Д-р. Снежана Петрова; вонреден професор 
Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Цели: Студентите стекнуваат знаења за основните текови, карактеристики и претставници 
на францускиот роман од XIX век. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за анализа на најзначајните романескни остварувања на XIX-иот век  
и нивно согледување во контекст на особеностите на романтизмот и реализмот 
како доминантни литературни движења на векот. 

2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на експликација на 
текст (романот како жанр). Развој на интелектуална автономија и способност за 
истражувачка работа. 

3. Способност за согледување на културолошко-цивилизациските особености 
впишани во дискурсот како на самото дело така  и во критичката мисла од тој 
период. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Прозата во времето на  романтизмот: Иго: Клетници. Почетоци на модерниот роман: 

Стендал : Црвено и Црно, Балзак : Чичко Горио. Романот во времето на реализмот и 
натурализмот : Флобер : Г-ѓа Бовари; Зола Жерминал 

Препорачана BIET, C. et d’autres. Le XIXe siècle. Coll. Textes et contextes. Paris, Magnard. 
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литература: Histoire de la littérature française. Coll. Henri Mittérand. Tome II. Paris, Nathan, 1988. 
LAGARDE, A. & MICHARD, L. : XIXe  siècles. Paris, Bordas, 1988. 
Littérature – Teхtes et documents. Coll. Henri Mittérand. Tom IV et V. Paris, Nathan, 1988. 
RAIMOND, M. :Le roman depuis la Révolution. Paris, A Colin, 1967. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик. 
 

Четвртиа година 
Седми семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  7  
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
Вкупен фонд во семестар : 120 

Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
 

Реализатори: Лектори: Анита Кузманоска, Ирена Павловска, Калиопа Петрушевска, 
Севда Лазаревска, лектор од странство 
 

Цели: Стекнување на способност за самостојно истражување на автентични материјали и 
аргументирана усна и писмена продукција. 

Компетенции: 1. Оспособеност за усно и писмено презентирање  на слушнати, прочитани или видени 
автентични документи. 
2. Способност за индивидуална подготовка и усно излагање на пообемни содржини 
(експозеа, проекти). 
3. Способност за преведување на текстови со информативни и уметнички 
карактеристики. 
 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од шести семестар. 
 

Содржина: Вовед во техниките за правење  Есеј/Обработка на тема ; Дискусии на тематика од 
повеќе области врз база  на пишуван и аудио-визуелен материјал (TV5, RFI), 
индивидуален проект; Преведување во двете насоки. 

Препорачана 
литература: 

Граматика : S. POISSON-QUINTON, R. MIMRAN, M.MAHÉO-LE COADIC, Grammaire 
expliquée du français, Clé International ;  BÉRARD, Evelyne & LAVENNE, Christian : 
Grammaire utile du français, Hatier-Didier ; Exercices de Conjugaison, 450 Exercices de 
grammaire (niveau avancé). C. ABBADIE, B. CHOVELON, M. MORSEL : Eхpression 
française, Clé International, Paris, 1995.  

Лексика: Vocabulaire progressif (niveau avancé), Le Petit Robert, ПОПОСКИ & АТАНАСОВ : 
Македонско-француски и Француско-македонски речник, Dictionnaire de synonymes. 

Дневен печат и списанија на македонски и на  француски јазик. Интернет.и други  извори 
TV5,VIFAX, RFI. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  француски 

 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: СЕМАНТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа година 
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Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд : 2+2 

Вкупен фонд во семестарот:60 
Начин на реализација: Теориски предавања, усни излагања (експозеа) и проекти. 
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели: Наставата има за цел да ги запознае студентите со основите на семантиката на 

францускиот јазик. Студентите треба да се оспособат да ги употребуваат основните 
семантички категории, релации и процеси и да вршат семантичка анализа врз 
француски корпус. 

Компетенции: 1. Студентите поседуваат знаења за основите на семантиката на францускиот јазик.  
2. Студентите се способни да ги употребуваат основните семантички категории, 
релации и процеси врз француски говорен и пишан корпус.  
3. Студентите можат да вршат семантичка анализа врз француски корпус. 
 

Предуслови: Нема 
Содржина: Предмет на семантиката. Краток историјат на семантиката. Семантиката и другите 

лингвистички дисциплини. Семантиката и философијата, логиката, психологијата и 
семиологијата/семиотиката. Видови знаци. Семиотичкиот триаголник на Огден и 
Ричардс. Јазикот како семиотички систем. Функции на јазикот. Јазичниот знак. 
Димензии на знакот и поделба на семантиката на : аналитичка, шематска и глобална. 
Аналитичка семантика. Семантички единици : сема и семема. Видови семантички 
признаци : семантема, класема, виртуема. Денотативно и конотативно значење. 
Основно и изведено (фигуративно) значење. Игри на зборови. Фразеолошки изрази. 
Синтагматски и парадигматски релации. Видови семантички полиња. Семичка анализа. 
Семантички релации. Семантички процеси. Промени на значењата : видови и причини.  

Препорачана 
литература: 

LУONS, John  : Eléments de sémantique, ( traduit par J. Durand avec la collab. d'E. Koskas ), 
Larousse, Paris, 1978, ( 1 izd. 1977 ), 296 p. 
НИКОДИНОВСКИ, Звонко : Фигуративните значења на инсектите во францускиот и 
во македонскиот јазик, 2-ви Август С, Штип, 2007, 521 стр. 
POTTIER, Bernard  : Linguistique générale. Théorie et description, Editions Klincksieck, 
Paris, 1974, 339 p. 
TAMBA-MECZ, Irène  : La sémantique, Presses Universitaires de France («Que sais-je?, 655»), 
Paris, 1991, 127 p. (l e éd. 1988). 
TOURATIER, Ch.  : La sémantique, Armand Colin, Paris, 2004, 192 p.  
TUŢESCU, Mariana  : Précis de sémantique française, Editura didactică şi pedagogică - 
Librairie C. Klincksieck (« Études linguistiques, 19 »), Bucureşti - Paris, 1995, 213  p. 
ULLMANN, Stephen  : Précis de sémantique française, Presses Universitaires de France-
Editions A. Francke, Paris-Berne, 1952, 334 p. 

Методи на оценување: Писмен и устен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на 
следниот начин : редовност : 10 поени, колоквиум : 30 поени (0-30), експозе  : 10 поени 
(0-10), проект : 20 поени (0-20), краен (устен) испит : 30 поени (одговор на две прашања 
: 20 поени (0-20) и излагање за прочитана книга : 10 поени (0-10). 

Наставен јазик  француски 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ  РОМАН (XX век) 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р.  Илинка Митрева; вонреден професор 

Д-р. Снежана Петрова; вонреден професор 
Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Цели: Студентите стекнуваат знаења за основните текови, карактеристики и претставници 
на францускиот роман од XX век.   

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за анализа на најзначајните романескни остварувања на XX-иот 
век  и нивно согледување во контекст на модерните литернатурни  движења. 

2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на 
експликација на текст (формални особности на современиот роман, 
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референцијална илузија, проблемот на фикцијата, проблематика на 
отсуство/присуство  на субјектот во романескното раскажување). Развој на 
интелектуална автономија и способност за истражувачка работа. 

3. Способност за согледување на културолошко-цивилизациските особености 
впишани во дискурсот како на самото дело така  и во современата критичка 
мисла. 

 
Предуслови: Нема 
Содржина: Интелектуални струења од почетокот на векот: Бергсон. Метаморфозите на романот. 

Ромен Ролан и “романот-река”. Текови на модерниот роман: естетскиот роман на 
Пруст и Жид. Романот на “човековата судбина”: Малро, Сент-Егзипери. 
Егзистенцијалистички роман: Ками, Сартр. Историски роман: Јурсенар. Современи 
тенденции: Ле Клезио  

Препорачана 
литература: 

ALBERES, R.-M. : Histoire du roman moderne, Paris, A. Michel, 1962. 
BERSANI, J. et alii : La littérature en France de 1945 à 1968. Paris, Bordas. 
BIET, C. et alii : Le ХХ e siècle. Coll. Teхtes et conteхtes. Paris, Magnard. 
Histoire de la littérature française. Coll. Henri Mittérand. Tome II. Paris, Nathan, 1988. 
LAGARDE, A. & MICHARD, L. : ХХe  siècles. Paris, Bordas, 1988. 
Littérature – Teхtes et documents. Coll. Henri Mittérand. Tom V. Paris, Nathan, 1988. 
RAIMOND, M. : Le roman depuis la Révolution. Paris, A Colin, 1967. 
VERCIER, B. et LECARME, J. : La littérature en France depuis 1968. Paris, Bordas. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик. 
 

Осми семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  8  
Код:  
Тип: Преметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Осми семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
Вкупен фонд во семестар : 120 

Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
 

Реализатори: Лектори: Анита Кузманоска, Ирена Павловска, Калиопа Петрушевска, Севда Лазаревска, 
лектор од странство 

Цели: Стекнување на способност за самостојно истражување на автентични материјали и 
аргументирана усна и писмена продукција.  

Компетенции: 1. Оспособеност за документирано истражување и изложување на разновидни типови 
содржини со медиумска поддршка 
2. Способност за образложено усно и писмено изразување (аргументирање 
3. Способност за примена на различните јазични регистри.  
 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од седми семестар. 
 

Содржина: Составување есеј/дисертација; Дискусии и дебати. индивидуален проект.  Преведување 
во двете насоки.  

Препорачана 
литература: 

Граматика : S. POISSON-QUINTON, R. MIMRAN, M.MAHÉO-LE COADIC, Grammaire 
expliquée du français, Clé International ;  BÉRARD, Evelyne & LAVENNE, Christian : 
Grammaire utile du français, Hatier-Didier ; Exercices de Conjugaison, 450 Exercices de 
grammaire (niveau avancé). C. ABBADIE, B. CHOVELON, M. MORSEL : Eхpression 
française, Clé International, Paris, 1995.  

Лексика: Vocabulaire progressif (niveau avancé), Le Petit Robert, ПОПОСКИ & АТАНАСОВ : 
Македонско-француски и Француско-македонски речник, Dictionnaire de synonymes. 

Дневен печат и списанија на македонски и на  француски јазик. Интернет.и други  извори 
TV5,VIFAX, RFI. 
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Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  француски 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПРАГМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Осми семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд : 2+2 

Вкупен фонд во семестарот:60 
Начин на реализација: Теориски предавања,  усни излагања (експозеа) и проекти.. 
Реализатори: проф.  д-р Звонко Никодиновски 
Цели Наставата има за цел да ги оспособи студентите  : да вршат прагматичка анализа врз 

француски говорен и пишан корпус, да ги согледаат структурно-семантичките 
сличности и разлики меѓу француските и македонските говорни единици  и да знаат да 
употребуваат одредени видови говорни единици. 

Компетенции: 1. Студентите поседуваат знаења за основите на прагматиката на францускиот јазик.  
2. Студентите се способни да ги употребуваат основните прагматички категории и да ги 
согледуваат структурно-семантичките сличности и разлики меѓу француските и 
македонските говорни единици.  
3. Студентите можат да вршат прагматичка анализа врз француски говорен и пишан 
корпус со посебна нагласка на имплицитното и на фигуративното  значење во јазикот и 
да употребуваат одредени видови говорни единици.  
 

Предуслови: Нема 
Содржина: Предмет на прагматиката како лингвистичка дисциплина. Шематска семантика. 

Структура на реченицата и меѓусебните односи на нејзините делови. Тенјер. Бали. 
Генеративно-трансформативната граматика. Падежната граматика. Потје. Глобална 
семантика. Поим на говорна интеркомуникација. Tипови говорна интеркомуникација 
според улогата на интерговорникот : активна и пасивна говорна интеркомуникација, 
говорна интеракција. Структура на значењето на говорната интеркомуникација и 
структура на значењето на говорниот акт. Теорија на говорни акти. Видови на акти : 
локутивни, илокутивни и перлокутивни. Перформативни глаголи. Типови на говорни 
акти според Остин : вердиктивни, егзерситивни, промисивни, компортативни, 
експозитивни. Типови на говорни акти според Серл : асертивни, директивни, 
промисивни, експресивни, декларативни. Имплицитно и експлицитно значење. 
Пресупозиции и импликатури. Конверзациските максими на Грајс (за квантитет, 
квалитет, однос и начин). Видови говорни единици. Пословици. Гатанки. Клетви. 
Верувања и претскажувања. Афоризми. Вицеви. Интерактивни говорни единици. 

Препорачана 
литература: 

 
BRACOPS, Martine  : Introduction à la pragmatique, De Boeck, Bruxelles, 2006, 224 p.  
CERVONI, J. : L'énonciation, P.U.F., (coll.“Linguistiljue nouvelle”), Paris, 1987, 128 p. 
ELUERD, Roland : La pragmatique linguistique, Nathan, Paris,  1985, 222 p. 
KERBRAT-ORECCHIONI, Catherine : Les interactions verbales, Tome 1 - Approche 
interactionnelle et structure des conversations, Armand Colin,Paris,1998,320 p. 
MONTANDON, A. : Les formes brèves, Hachette, Paris, 1993, 192 p. 
НИКОДИНОВСКИ, Звонко : Семиологија на говорот и на јазикот, 2-ви Август С, Штип, 
2007, 342 стр. 
REBOUL, Anne &  MOESCHLER, Jacques : La pragmatique aujourd’hui. Une nouvelle 
scienc de la communication,  Éditions du Seuil, 1998, 216 p. 

Методи на оценување: Писмен и устен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на 
следниот начин : редовност : 10 поени, колоквиум : 30 поени (0-30), експозе : 10 поени 
(0-10), проект : 20 поени (0-20), краен (устен) испит : 30 поени (одговор на две прашања 
: 20 поени (0-20) и излагање за прочитана книга : 10 поени (0-10). 

Наставен јазик  француски 
 
 
 

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/index=books-fr&field-author=Reboul%2C%20Anne/171-9955147-2101052�
http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/index=books-fr&field-author=Moeschler%2C%20Jacques/171-9955147-2101052�
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ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ТЕАТАР  ( XX век) 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар:  Осми семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р.  Илинка Митрева; вонреден професор 

Д-р. Снежана Петрова; вонреден професор 
Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Цели: Студентите стекнуваат знаења за основните текови, карактеристики и претставници 
на францускиот театар од XX век. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за анализа на најзначајните театарски остварувања на  XX-иот 
век  и нивно согледување во услови на раѓање и развој на современиот 
театар. 

2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на 
експликација на текст (симболистички театар, митот во театарот, театарот на 
апсурдот). Развој на интелектуална автономија и способност за 
истражувачка работа. 

3. Способност за согледување на културолошко-цивилизациските особености 
впишани во дискурсот како на самото дело така  и во критичката мисла од тој 
период. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Гротескниот театар на Жари. Симболистичкиот театар на Пол Клодел. Францускиот 

театар меѓу двете светски војни : Жироду и Ануј. Филозофско-егзистенцијалистички 
театар : Сартр, Ками. Новиот Театар : Бекет, Јонеско, Жене. 

Препорачана 
литература: 

CORVIN, Michel : Le théâtre Nouveau en France. Paris, PUF, 1963. 
DESHOULIERES, Christophe : Le théâtre au ХХe siècle en toutes lettres . Paris, Bordas, 

1989. 
LAGARDE, A. & MICHARD, L. : ХIХe et ХХe  siècles. Paris, Bordas, 1988. 
Littérature – Teхtes et documents. Coll. Henri Mittérand. Tom IV et V. Paris, Nathan, 1988. 
SURER, P. : Le théâtre contemporain. Paris, Nouv. Ed., 1969. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик. 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНА НАСОКА 
 

Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран професор по француски јазик и книжевност 
 

Втора година 
Трет семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА 
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: II. 
Семестар: IV. 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: 3+2,  45+30 
Начин на реализација: предавања, вежби, проектни активности и сл. 
Реализатори: проф.д-р Виолета Арнаудова 

асс.м-р Орхидеја Шурбановска, асс.м-р Билјана Стојановска 
Цели: Стекнување на теоретски и практични сознанија за природата на психичките 

процеси на кои се темели наставниот и образовниот процес. 
Компетенции кои треба да 
се стекнат: 

Сфаќајќи ја психолошката природа на личноста на ученикот идните наставници ке 
можат да практикуваат пристапи во наставниот процес кои би можеле да 
превенираат или да придонесуваат во решавањето на разни воспитно-образовни 
проблеми. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Психички процеси, особини и состојби поврзани со наставата. Перцепција на 

други лица. Мислење и говор. Емоции и мотивација (фрустрации, конфликти). 
Помнење и заборавање. Учење (методи на учење, напредување во текот на 
учењето и трансфер во учењето). Мотивација за учење. Испитување и оценување. 
Способности за учење. Ученици со посебни потреби. Надареност и креативност. 
Проблем деца. Ефикасна настава. Психологија на адолесценција. Учење и 
личност. 

Препорачана литература: - Керамичиева,Р. (1996) Психологија. Скопје: Просветно дело 
- Психологија (избор на текстови) 

Методи на оценување: а) тестови на знаење: 
• Тест 1 до 35 поени (минимум 18 поени) 
• Тест 2 до 35 поени (минимум 18 поени) 
б) дополнителни активности: 
• Редовна посета и активно учество на предавања и вежби до 20 поени 
• Семинарска работа до 10 поени 
• Друга активност до 15 поени 
 
под 50 поени- 5 (F) 
од 51-60 поени - 6 (Е) 
од 61-70 поени - 7 (D) 
од 71-80 поени - 8 (C) 
од 81-90 поени - 9 (B) 
над 91 поен 10 (А) 
 
Начин на формирање на оценката: се собираат поените кои се добиваат од 
а) тестови на знаење, и 
б) дополнителни активности. 

Наставен јазик: Македонски јазик 
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ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА – СОВРЕМЕНИ СОСТОЈБИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Снежана Петрова; вонреден професор 
Цели: Студентите стекнуваат знаења од современата француска култура и цивилизација 

низ географски, политички, економски, социјални, културни и други аспекти. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Сензибилизирање кон поимот култура-цивилизација и способност за препознавање 
и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од друга 
култура.  
2. Cпособност за асимилација на нови сознанија и искуства како резултат на 
отвореност кон културните одлики на други народи и цивилизации.  
3. Способност да се долови Франција и нејзините специфичности низ автентични 
документи и со компаративен приод со сопствената култура и реалност.  

Предуслови: Нема  
Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Европска Унија. 

Француска култура (празници, обичаи, културни и спортски манифестации, 
гастрономија, мода, музика, филм, медиуми). Хумор и забава. Слободни активности. 
Менталитет  и однесување на Французите. Семејство. Образовен систем. Социјална 
политика. Здравство. Економија на Франција. Правно-политичко уредување. 
Општествено-политичко уредување.  

Препорачана 
литература: 

DESCAУRAC, Cathérine : Une année en France, Paris, Clé International,. 
MAUCHAMP, Nellу : La France d'aujourd'hui, Paris, CLE International,. 
MAUCHAMP, Nellу : La France de toujours, Paris, CLE International,. 
MAUCHAMP, Nellу : Les Français /Mentalités et comportements, Paris, CLE International,. 
ROSS, Steele : Civilisation progressive du français, Paris, CLE International,. 
Разни прирачници од областа на цивилизацијата, енциклопедии, Интернет, ЦД 

ромови. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 

редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми.  

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 
 
ПРЕДМЕТ: КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФРАНЦУСКАТА ЛЕКСИКА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања,  проектни активности, експозеа. 
Реализатори: Доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од областа на лексикологијата преку примери 

од француската лексика. Се запознаваат со развојот и настанувањето на 
француската лексика преку разните процеси на деривација, неологија, заемање и др. 
Се согледуваат сите процеси на зборатување на јазикот со цел подобро разбирање 
на неговата современа состојба. Општ преглед на разните видови лексика во 
францускиот јазик.  

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на францускиот јазик и народ. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
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3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, акценти, регионализми, општ јазик, жаргон,  заемки, странски / 
надворешни влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на 
одреден општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Општ преглед на јазичните средства на францускиот јазик за зборообразување на 

одреден лексички фонд (деривација, префиксација и суфиксација, неологија, промена 
на граматичка категорија, промена на значење, сложени зборови, скратеници и 
кратење на зборови, заемки, и др.) 
Карактеристики на француската лексика денес – Збогатување низ вековите.  Разни 
видови на лексика во францускиот јазик. Латинскиот, грчкиот, галскиот и германскиот 
лексички фонд во францускиот јазик. Лексиката од разни специјализирани области 
нив вековите во Франција со посебно значење за денешната состојба на јазикот 
(економија, медицина, техника и технологија, политика, книжевност, наука, 
архитектурата, уметностите, и др.) Разните нивоа во францускиот јазик (стандарден 
јазик, говорен јазик, argot, пејоративен јазик, престижен јазик, жаргон, архаизми, итн.) 

Препорачана 
литература: 

DAUZAT, A. & DUBOIS, J. & MITTERAND, H. : Dictionnaire étymologique et historique du 
français, Larousse, Paris, 1994. 

DAUZAT, A., Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire français, Larousse, Paris, 
1949. 

GUILBERT, L., La créativité lexicale, Larousse, Paris, 1975. 
HUCHON, M. : Histoire de la langue française, Librairie Générale Française, Paris 2002. 
MORTUREUX, M.-F., La lexicologie entre langue et discours, Armand Colin, 2004. 
PICOCHE, J., Précis de lexicologie française, Université Nathan Information Formation, 

1977. 
PICOCHE J. & MARCHELLO-NIZIA, Ch. : Histoire de la langue française, Nathan 

Université, Paris, 1994. 
REY, A., Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, 2, 3, Le Robert, Paris, 

1998. 
REY, A., La lexicologie, Ed. Klincksieck, Paris, 1970. 
WALTER, H. : L’aventure des mots français venus d’ailleurs, Ed. Robert Laffont, Paris, 

1997. 
WALTER, H., Le français dans tous les sens, Robert Laffont, Paris, 1988. 
и др.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, 
Колоквиуми (еден писмен и еден устен) за редовните студенти, Краен устен испит за 
вонредните студенти, Проектни активности.  

Наставен јазик: Француски јазик 
 

Четврти семестар 
ПРЕДМЕТ: ПЕДАГОГИЈА  
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: II. 
Семестар: III. 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: 2+0 
Начин на реализација: Предавања, дискусии, индивидуална работа, групна и тандемска работа, 

самостојно учење, истражувачка работа, практична работа. 
Реализатори: Професор од Филозофски факултет - Институт за педагогија 
Цели: Студентите да стекнат знаење за суштината на педагошката наука, основните 

карактеристики на воспитанието, научните достигнувања од областа на теоријата 
на воспитанието, како и знаење за општите законитости на наставниот процес и да 
научат да ја планираат, анализираат и вреднуваат наставната работа. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

- способност за педагошки пристап во наставата; 
- создавање на взаемен однос на наставникот со учениците базиран на взаемна 
почит и разбирање. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Педагогијата како наука. Темелни определби на педагошката наука. Педагогијата и 

другите науки. Системот на педагошките дисциплини. Моќта и границите на 
воспитанието. Воспитен процес. Целта и задачите на воспитанието. Воспитаник-
воспитувач. Методи и средства на воспитна работа.Воспитен систем. Дидактиката 
како научна дисциплина. Образованието и наставата. Наставен план и програма. 
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Поим и суштина на наставата. Структура на наставниот процес. Цели и задачи на 
наставата. Форми и методи на наставна работа. Наставни медиуми. Подготовка на 
наставникот за настава. Вреднување на наставната работа. 

Препорачана литература: • Баракоска, Анета, (2007), Педагогија (учебно помагало), Филозофски факултет, 
Скопје. 

• Трнавац, Н., Ѓорѓевиќ, Ј. (2003). Педагогија, Београд: Научна књига. 
• Полјак, В. (1988). Дидактика, Загреб: Школска кнјига. 
*Студентите по потреба ќе бидат упатувани да користат најнова литература. 

Методи на оценување: Оценувањето се врши според следниве активности: 
• Редовна посета и активно учество на предавања, до 10 поени; 
• Изработен есеј, до 10 поени; 
• Презентирана тема на час, до 10 поени; 
• Тест 1 до 35 поени (минимум 18 поени); 
• Тест 2 до 35 поени (минимум 18 поени); 
Во зависност од бројот на освоени поени се добива соодветна оценка и тоа: 
од 51 - 60 поени - 6 (шест); 
од 61 - 70 поени - 7 (седум); 
од 71 - 80 поени - 8 (осум); 
од 81 - 90 поени - 9 (девет); 
91 и повеќе поени - 10 (десет). 

Наставен јазик: Македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА (ОД ПОЧЕТОЦИТЕ ДО ВРЕМЕТО НА 

ЛУЈ XIV)  
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Снежана Петрова; вонреден професор 
Цели: Студентите се запознаваат со француската култура и цивилизација низ хронолошко-

историски и дескриптивно-аналитички приод.Тие стекнуваат знаења за особеностите 
на таа цивилизација низ политички, економски, социјални, културни, уметнички и други 
аспекти. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Сензибилизирање кон поимот култура-цивилизација и способност за препознавање 
и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од друга 
култура.  
2. Cпособност  за асимилација на нови сознанија и искуства како резултат на 
отвореност кон културните одлики на други народи и цивилизации.  
3. Способност да се долови Франција и нејзините специфичности низ автентични 
документи и со компаративен приод со сопствената култура и реалност. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток преглед на историјата на Франција до крајот на XVII век низ призмата на три 

основни сегменти на нејзиниот културен развиток: 
- историја на нација: гало-романска цивилизација, од државата на Франките до 
државата Франција низ промената на француските кралски династии и раѓањето на 
националната свест, војните со Англија и Италија, религиозните војни, формирање на 
апсолутистичката монархија и времето на Луј XIV. 
- историја на идеи: религиозниот мистицизам на средниот Век и крстоносните војни, 
протестантизам, калвинизам, идеите на хуманизмот и Ренесансата, јансенизам, 
раѓањето на картезијанскиот дух и филозофијата на Декарт 
- историја на уметноста: романика, готика, ренесансна уметност, барокот и доктрината 
на класицизмот во уметностите, архитектурата на Версај, развојот на операта  

Препорачана 
литература: 

BERTHET, Jean-Louis: Une histoire de France en un volume. Paris, Librairie Séguier, 1987 
CARPENTIER Jean & LEBRUN François, Histoire de France, Paris, Du Seuil, 1987. 
 DUBY Georges, Histoire de la France, des origines à nos jours, Larousse in extenso, Paris, 
Larousse, 1995 
MAUCHAMP, Nellу : La France de toujours, CLE International, Paris. 
ROSS, Steele : Civilisation progressive du français, CLE International, Paris. 
Разни прирачници од областа на цивилизацијата, енциклопедии, Интернет, ЦД 

ромови. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
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редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОРЕКТИВНА ФОНЕТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+2 

Вкупен фонд во семестар: 0+30 
Начин на реализација: Практични фонетски вежби изработени во зависност од потребите на студентите. 

 
Реализатори: Соработник асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 
Цели: - развој на аудитивната перцепција на студентот 

- развој на правилниот изговор на елементите од францускиот вокален и 
консонантски систем 

- асимилирање на прозодијата на францускиот јазик 
- укажување на важноста на фонетската корекција во изучувањето странски 

јазик 
- запознавање со симболите на фонетската транскрипција  
- усовршување на паралелизмот меѓу писмениот и говорниот код 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1.  Способност за правилна перцепција и продукција на гласовниот систем на 
францускиот јазик 
2. Способност за воочување и правилно користење на прозодиските елементи на 
францускиот јазик   
3. Способност за автокорекција 

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток вовед во корективната фонетика.  

Карактеристики на вокалниот и на консонантскиот систем на францускиот јазик. 
Вокали: артикулација, квантитет, метафонија. 
Немо е: услови за негова (не)реализација. 
Полуконсонанти. 
Немо и аспирирано h. 
Врзување и поврзувачки консонанти. 
Фонетска транскрипција и соодветство меѓу графијата и изговорот. 
Прозодија: акцент, ритам, ритмичка група, видови интонација. 

Препорачана 
литература: 

LÉON, P. : La prononciation du français standard, Didier, Paris, 1985. 
ABRY, D., CHALARON .L. : Phonétique 350 exercices, Hachette FLE, Paris, 1994. 
KANEMAN-POUGATCH, M.& PEDOYA-GUIMBRETIERE, E. : Plaisir des sons, Hatier Didier, 
Paris. 
MARTINE, B. & WACHS, S.: Phonétique en dialogues, Clé International, Paris, 2007. 
CHARLIAC, L. & MOTRON, A. : Phonétique progressive du français, Clé International, Paris, 
1999. 

Методи на оценување: Kонтинуирано следење на студентот, активност на час, домашни работи и фонетска 
транскрипција. 

Наставен јазик: Француски јазик 
 

Трета година 
Петти семестар 

 
ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА  НА НАСТАВАТА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+1 

Вкупен фонд во семестарот:45 
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Начин на реализација: Предавања, вежби, домашни работи, истражувачки проекти итн. 

Реализатори: проф. д-р Мира Трајкова 

Цели Наставата има за цел да ги запознае студентите со основите на методиката и со 
различни методи во наставата по француски јазик. Теориска и практична подготовка во 
областа на методиката. 

Компетенции: 1. Јазична и комуникативна оспособеност со акцент на комуникативните 
компетенции 

2.  Способност за препознавање на принципите на различни методи/приоди 
во наставата по француски јазик 

3. Способност на корелација на содржини од сродни наставни предмети 
4. Способност за опсервација, анализа и евалуација на различни елементи 

од наставата по француски јазик 
 

Предуслови: Нема 

Содржина: Методиката како научна дисциплина. Методиката и други сродни дисциплини. Преглед 
на методите за предавање и учење на францускиот јазик, традиционална, директна, 
комбинирана, аудио-орална, АВГС метода и комуникативен пристап, акционен пристап. 
Алтернативни методи. Интеркултуралност. Анализа на педагошки материјали. 

Препорачана 
литература: 

BERARD E. (1991) : L’Approche communicative : Théorie et pratiques, CLE International, 
Paris. 

GALISSON R. (1980) : D’hier à aujourdzhui la didactique générale des langues étrangères, 
CLE International, Paris. 

GERMAIN C. (1993) :  Evolution de l’enseignement des langues: 5000 ans de l’histoire, CLE 
International, Paris. 

PUREN C. (1988) : Histoire des méthodologies de l’enseignement des langues, CLE 
International, Paris. 

CUQ JP., GRUCA I., (2003). Cours de didactique du français langue étrangère ou seconde, 
PUG,Grenoble. 

И друга литература во консултација со наставникот. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  Француски 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИЧКА  ЛИНГВИСТИКА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Вкупен фонд во семестарот  : 30 
Теорија  : 1 час седмично / Вежби  : 1 час седмично 

Начин на 
реализација: 

Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  

Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели Студентите се запознаваат со основните поими од областа на информатичката 

лингвистика и се оспособуваат да ги користат информатичко-комуникациските технологии 
и особено глобалната мрежа Интернет како неопходни помошни средства при држење 
настава по француски како странски јазик и при преведување од и на француски јазик.  

Компетенции: 1. Студентите ги поседуваат основните поими од областа на информатичката лингвистика 
(автоматска обработка на податоци, препознавање на говор, синтеза на говор, анализа и 
генерирање на текст, оптичко препознавање на знаци) за француски  јазик.  
2. Студентите се способни  да ги користат информатичко-комуникациските технологии и 
особено глобалната мрежа Интернет како неопходни помошни средства при подготовка и 
држење настава по француски како странски јазик.  
3. Студентите се способни да креираат мултимедијални фајлови што ќе ги користат во 
наставата по француски јазик.  
 

Предуслови: Познавање на француски јазик. 
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Содржина: Поим за информатичка лингвистика.  Автоматска обработка на податоци. Препознавање 
на говор, синтеза на говор. Анализа и генерирање на текст. Оптичко препознавање на 
знаци. Информатичката лингвистика и изучувањето на странските јазици. Мултимедијата 
и Интернет. Програми за користење на Интернет (прелистувачи, пребарувачи, 
симнувачи). Поим за хипертекст. Консултирање и анализа на сајтови и портали поврзани 
со францускиот јазик и со дидактиката на францускиот јазик. Составување на 
лингвистичка и дидактичка сајтографија. Дигитални библиотеки со дела за францускиот 
јазик : нивно користење и можности за симнување на книги. Мултимедијални курсеви за 
француски јазик. Формати на фајлови и видови мултимедијални фајлови.  

Препорачана 
литература: 

Apprendre avec le multimédia, Céméa/Retz, Paris, 1997. 
THIERY, Lancien  : Le multimedia, Cle International, Paris, 1998, 127 p. 
Revue électronique ALSIC (Apprentissage des langues et systèmes d'information et de 
communication) : http://alsic.u-strasbg.fr 
LIDIL, revue de linguistique et de didactique des languese : http://lidil.revues.org/index.html 

Методи на 
оценување: 

Практичен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на следниот 
начин : редовност : 10 поени, креирање и презентирање мултимедијален фајл на 
одредена лингвистичка или дидактичка тема : 40 поени (0-40), конституирање 
сајтографија на одредена тема : 20 поени (0-20),  практична проверка на операции врз 
креирање фајлови и користење на Интернет : 30 поени (0-30). 

Наставен јазик Француски јазик 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА (ОД ВРЕМЕТО НА 

ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО ДО V-та РЕПУБЛИКА) 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Елисавета Поповска; доцент.  
Цели: Студентите се запознаваат со француската култура и цивилизација низ хронолошко-

историски и дескриптивно-аналитички приод.Тие стекнуваат знаења за особеностите 
на таа цивилизација низ политички, економски, социјални, културни, уметнички и други 
аспекти. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Сензибилизирање кон поимот култура-цивилизација и способност за препознавање 
и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од друга 
култура.  
2. Cпособност  за асимилација на нови сознанија и искуства како резултат на 
отвореност кон културните одлики на други народи и цивилизации.  
3. Способност да се долови Франција и нејзините специфичности низ автентични 
документи и со компаративен приод со сопствената култура и реалност.   

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток преглед на историјата на Франција (XVIII, XIX и XX век) низ призмата на три 

основни сегменти на нејзиниот културен развиток: 
- историја на нација: декаденција на кралската власт, продлабочување на социјалните 
разлики и консолидирање на буржуарската класа, уставна монархија, француската 
Револуција, период на Теророт и I Република, владеењето на Наполеон, Франција низ 
промената на режимите (Реставрација, Буржуарска монархија, Империја, Комуна, 
Република), La Belle Époque, Двете Светски Војни, Алжирската криза, Мај 68.  
- историја на идеи: критичко-ревизионистички дух во векот на филозофите –
Волтер,Русо, Дидро. Енциклопедија. Развој на науките и техниките. Социјализам; Сен-
Симон. Позитивизам; Огист Конт. Бергсонизам, егзистенцијализам, структурализам, 
постструктурализам. 
- историја на уметноста: слобода и елегнатност на стиловите (Вато, Фрагонар), нео-
класични тенденции во сликарството и архитектурата (Давид, Суфло),реалистичко 
сликарство, салони и светски изложби, импресионистичко сликарство, кубизам и 
надреализам во сликарството и скулптурата, современа архитектура; Ле Корбизје   

Препорачана 
литература: 

BERTHET, Jean-Louis: Une histoire de France en un volume. Paris, Librairie Séguier, 1987 
CARPENTIER Jean & LEBRUN François, Histoire de France, Paris, Du Seuil, 1987. 
 DUBY Georges, Histoire de la France, des origines à nos jours, Larousse in extenso, Paris, 

http://alsic.u-strasbg.fr/�
http://lidil.revues.org/index.html�
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Larousse, 1995 
MAUCHAMP, Nellу : La France de toujours, CLE International, Paris. 
ROSS, Steele : Civilisation progressive du français, CLE International, Paris. 
Разни прирачници од областа на цивилизацијата, енциклопедии, Интернет, ЦД 
ромови. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 
 
ПРЕДМЕТ: ЗАЕМКИТЕ ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања,  проектни активности, експозеа. 
Реализатори: Доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 
Цели: Студентите стекнуваат знаења за јазиците во контакт, особно за збогатувањето на 

францускиот јазик во контакт со другите јазици со цел подобро да се разбере неговата 
современа состојба. Студентите стекнуваат знаења за потеклото, т.е. етимологијата 
на француската лексика и општествено-политичките околности на заемање.   

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на францускиот јазик и народ. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, регионализми, општ јазик, жаргон,  заемки, странски / надворешни 
влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на одреден 
општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дефинирање на поимите јазици во контакт, заемка (непосредно и посредно заемање) 

и причини на заемање, видови заемки, калкирање, етимологија / потекло на 
зборовите, адаптација на заемката, неологија, интернационализми. 
Општествено-полтички околности во кои наставуваат заемките во францускиот јазик и 
области на заемање. Најраните заемки во францускиот јазик. Заемките во 
францускиот јазик од латинско и грчко потекло, како и од арапско потекло. 
Регионалните јазици и дијалектите на Франција и процесот на заемање. Збогатување 
на француската лексика во XVI век и XVIII век (карактеристики и неологија). Заемките 
во францускиот јазик од светските јазици (италијански, германски јазици, шпански, 
португалски, англиски, словенските јазици и др.). 
Заемките во францускиот јазик од т.н. егзотични јазици. Ситуацијата денес, реакции 
на јазичната политика на Франција во контекст на влијанието на англискиот јазик.   

Препорачана 
литература: 

BEC, P., Manuel Pratique de Philologie Romane, T.1, T.2, Ed. A. & J. Picard, Paris ; 1970. 
BOURCIEZ, E., Eléments de linguistiques romanes, Ed. Klincksieck, Paris, 1967. 
BRUNOT, F : Histoire de la langue française des origines à nos jours, Tome I, II et III, 

Armand Colin, Paris, 1966. 
CAPUT, J.-P. : La langue française. Histoire d’une institution, Paris, Tome I, 1972, Tome II, 

1975. 
DAUZAT, A. & DUBOIS, J. & MITTERAND, H. : Dictionnaire étymologique et historique du 

français, Larousse, Paris, 1994. 
DAUZAT, A., Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire français ; Larousse ; Paris 

1949. 
DEROY, L., L’emprunt linguistique, Société d’Edition « Les Belles Lettres », Paris, 1980. 
HAGEGE, C., Le français et les siècles, Ed. Odile Jacob, Point Seuil, 1987. 
HUCHON, M. : Histoire de la langue française, Librairie Générale Française, Paris 2002. 
PICOCHE J. & MARCHELLO-NIZIA, Ch. : Histoire de la langue française, Nathan 

Université, Paris, 1994. 
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REY, A., Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, 2, 3, Le Robert, Paris, 
1998. 

WALTER, H. : Le français dans tous les sens, Ed. Robert Laffont, Paris, 1988. 
WALTER, H. : L’aventure des mots français venus d’ailleurs, Ed. Robert Laffont, Paris, 

1997. 
WARTBOURG, von W. : Evolution et structure de la langue française, ED. Francke, Berne, 

1946. 
WEINREICH, U., Languages in contact, Findings and problems, Mouton, The Hague-Paris, 

1970. 
и др.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, 
Колоквиуми (еден писмен и еден устен) за редовните студенти, Краен устен испит за 
вонредните студенти, Проектни активности.  

Наставен јазик: Француски јазик 
 

Шести семестар 
 
ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА  НА НАСТАВАТА ПО ФРАНЦУСКИ   ЈАЗИК 2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+1 

Вкупен фонд во семестарот:45 
Начин на реализација: Предавања, вежби, домашни работи, семинарски трудови, истражувачки проекти итн. 

Реализатори: проф. д-р Мира Трајкова 

Предуслови: Методика на наставата по француски јазик 1 

dЦели Теориска и практична подготовка во областа на методиката. Запознавање со начините 
на проверка и оценување на знаењата, способностите и вештините на учениците. 

Компетенции: 1. Јазична и комуникативна оспособеност со акцент на комуникативните 
компетенции 

2.  Способност на корелација на содржини од сродни наставни предмети 
3.  Способност за опсервација, анализа и евалуација на различни елементи од 

наставата по француски јазик 
4.  Способност за индивидуална и тимска работа во функција на стимулирање 

на индивидуалноста на ученикот, како и развивање на кооперативноста со 
цел да се оствари успешна комуникација 

 
Содржина: Настава на јазични елементи: изговор, вокабулар, граматика. Јазични регистри. 

Корективна фонетика. Настава на културолошки и интеркултуролошки елементи. 
Стратегии на предавање и учење. Вреднување на знаења и вештини. Евалуација. 

Препорачана 
литература: 

CUQ JP., GRUCA I., (2003). Cours de didactique du français langue étrangère ou seconde, 
PUG,Grenoble. 

BESSE H. & PORQUIER R. (1991) : Grammaire et didactique des langues, Hatier/Didier, 
Paris.  

PUREN C. et alii. (1988) :  Se former en didactique des langues, Ellipses. 
TAGLIANTE Ch. (1991) : L’Évaluation,  Cle International, Paris. 
И друга литература во консултација со наставникот 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  Француски 
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ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИЧКА  ЛИНГВИСТИКА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Вкупен фонд во семестарот  : 30 

Теорија  : 1 час седмично / Вежби  : 1 час седмично 
Начин на реализација: Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски,  
Цели Студентите се запознаваат со основните поими од компјутерската лексикографија, од 

автоматското и компјутерски потпомогнатото преведување. Студентите се 
оспособуваат да користат : електронски речници, енциклопедии и терминолошки бази 
на податоци за францускиот јазик, како и програми за изработка на глосари, за 
создавање и обработка на француски јазични корпуси и програми за автоматско/ 
компјутерски потпомогнато преведување. 

Компетенции: 1. Студентите ги поседуваат основните поими од областа на компјутерската 
лексикографија, на автоматското и компјутерски потпомогнатото преведување.  
2. Студентите се способни да користат : електронски речници, енциклопедии и 
терминолошки бази на податоци за францускиот јазик, како и програми за изработка на 
глосари, за создавање и обработка на француски јазични корпуси. 
3. Студентите се способни  да користат одредени програми за автоматско/компјутерски 
потпомогнато преведување при преведување од и на француски јазик.  
 

Предуслови: Информатичка лингвистика за француски јазик 1. 
Содржина: Поим за компјутерска лексикографија и за електронски јазични корпуси. Консултирање 

на електронски речници, мултимедијални енциклопедии и терминолошки бази на 
податоци за францускиот јазик. Програми за автоматско/компјутерски потпомогнато 
преведување. Преведувачка меморија. Консултирање и анализа на сајтови и портали 
поврзани со француската лексикографија и со компјутерското/компјутерски 
потпомогнатото преведување од и на француски јазик. Составување на лексикографска 
и традуктичка сајтографија.   

Препорачана 
литература: 

L’HOMME, Marie-Claude  : Initiation à la traductique (2 e éd.), Brossard, Québec, 2008. 

LOFFLER-LAURIAN, Anne-Marie : La traduction automatique, Presses 
Universitaires du Septentrion (Collection "Traductologie"), 
Villeneuve d'Ascq,  158 p.  

Revue électronique CORPUS :  http://revel.unice.fr/corpus/ 
Revue électronique LEXICOMETRICA  : http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/ 
Sites Web : 

− Le Trésor de la Langue Française Informatisé  : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 
− Le dictionnaire de l’Académie Française,  : http://atilf.atilf.fr/academie9.htm 
− Le projet ARTFL  : http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/dicos/ 
− Le musée virtuel des dictionnaires  : http://www.u-cergy.fr/dictionnaires/ 
− Dictionnaires en langue française  : http://www.dictionnaires.culture.fr 

Методи на оценување: Практичен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на следниот 
начин  : редовност  : 10 поени, креирање и презентирање мултимедијален фајл на 
одредена лексикографска или традуктичка тема : 30 поени (0-30), изработка на 
евалуација на електронски лексикографски дела или на програми за 
автоматско/компјутерски потпомогнато преведување  : 30 поени (0-30),  практична 
проверка на операции на користење на електронски речници и енциклопедии и 
програми за преведување : 30 поени (0-30).  

Наставен јазик Француски јазик. 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНКОФОНСКИ КУЛТУРИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Елисавета Поповска; доцент. 

http://revel.unice.fr/corpus/�
http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/�
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm�
http://atilf.atilf.fr/academie9.htm�
http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/dicos/�
http://www.u-cergy.fr/dictionnaires/�
http://www.dictionnaires.culture.fr/�
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Цели: Студентите стекнуваат знаења за франкофонските култури и цивилизации низ 
историски, географски, политички, економски, социјални, културни и други аспекти  и 
во контекст на нивна конвергенција и дивергенција со француската метрополска 
култура 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за распознавање на специфичните одлики на франкофонскиот културен 
иденитет во целина и принципите на неговото институционално делување 
2. Способност за распознавање на специфичните одлики на поединечните 
франкофонски ентитети/идентитети и нивната географска, социолошка, политичка и 
културна детерминираност во рамките на глобалниот светски поредок 
2. Способност за набљудување, интерпретација и критичко размислување. 
  

Предуслови: Нема 
Содржина: Дефиниција и историја на поимот франкофонија. Миграцијата, колонијализмот и 

другите облици на хегемонизација на франкофонскиот културен простор. 
Обединувачки принципи: јазик, раса, култура, едукативен и административен систем 
итн. Географска распространетост и актуелни франкофонски држави во светот. 
Франкофонскиот идентитет како комплексна категорија – конгломерат на мигративни 
културни влијанија и дејанија. Аватари на франкофонијата – Негритида и Креолитет. 
Институционално поврзување на франкофонските држави: Alliance française, Les 
Sommets francophones, AUF, AUPELF итн. Местото и перспективите на Македонија во 
семејството на франкофонските земји.  
 

Препорачана 
литература: 

- ROSS Steele, Civilisation progressive du français, avec 400 activités, Niveau 
intermédiaire, Paris, Clé international, 2002 
- NJIKÉ, Jackson Noutchié, Civilisation progressive de la Francophonie, Niveau 
Intermédiaire, Paris, Clé international, 2003. 
- MOURA, Jean-Marc. Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris, PUF, 1999 
- La Francophonie dans le monde, par OIF, Christian Valentin, Florence Morgiensztern 
(collectif), Paris, Nathan, 2007 
- LE MARCHAND, Véronique. La francophonie. Milan Editions. 2006 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 
 
ПРЕДМЕТ: АНАЛИЗА И ИЗРАБОТКА НА ПЕДАГОШКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА НАСТАВАТА ПО 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, дискусии, индивидуални проекти, работа во групи; 
Реализатори: проф. д-р Мира Трајкова 
Цели: Оспособување на студентите за анализа на педагошки материјали.  
Компетенции: Способност за препознавање, анализирање и синтетизирање на теориите и методите 

на учење во конкретни педагошки материјали 
Предуслови: Нема 
Содржина: Шеми за  анализа на педагошки материјали. Критичка анализа на постоечките 

материјали за наставата по француски јазик која ќе доведе до конципирање на една 
лекција. Изработка на тематски досиеа, изработка на материјали за обработка на 
фонетски, лексички, граматички, културолошки содржини. 

Препорачана 
литература: 

1.  Bérard E. (1991), L`approche communicative: Théorie et pratiques, CLE int. Paris 
2. Bertocchini P., Constanzo E., (1989), Manuel d`autoformation, Hachette, Paris 
и друга литература во консултација со наставникот 

 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик  Француски 
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Четврта година 
Седми семестар 

 
ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА–ПРАКТИЧНА ПОДГОТОВКА ЗА НАСТАВА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+3 

Вкупен фонд во семестарот:75 
Начин на реализација: Хоспитации, практични вежби, практични часови во училиште; 

Реализатори: проф. д-р Мира Трајкова 

Цели Запознавање на студентите со работата во франкофонската градинка и со изведување 
настава по француски јазик во основно училиште. Оспособување на студентите за 
изведување настава. 

Компетенции: 1. Способност за изведување динамична настава со примена на современите 
методи и пристапи во изучувањето на францускиот јазик. 

2. Способност за користење на ИКТ во наставата. 
3.  Способност за организација на активности, функционализирање на времето, 

дозирање на информации и адаптација кон дадената ситуацијата. 
4.  Способност за корелација на содржини од сродни наставни предмети во 

функција на мотивирање, поттикнување креативност и ставање на ученикот 
во центарот на наставата. 

Предуслови: Положени испити по Методика на наставата по француски јазик1 и 2 и положен испит 
по Француски јазик 6 

Содржина: Наставни планови и програми. Планирање на часот. Раното учење на странски јазик. 
Улога на наставникот. Анализа на часови. Анализа на педагошки материјали. Општи 
проблеми. Хоспитации во франкофонската градинка и во основно училиште. Пробни 
часови. 

Препорачана 
литература: 

PENDANХ, M. (1998) : Les activités d’apprentissage en classe de langue, Hachette Livre, 
Paris. 

PORCHER, L. (2004) : L’enseignement des langues étrangères, Hachette, Paris. 
Cadre européen commun de références pour les langues, Didier, 2001 
И друга литература во консултација со наставникот. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  француски и македонски 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е зборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и експозеа 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Совладување на францускиот јазик преку согледување на разликите во однос на  

македонскиот јазик на повеќе нивоа на јазичен опис. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за идентификација на разликите помеѓу францускиот и македонскиот 
јазик на различни јазични нивоа (фонолошко, морфолошко, синтаксичко, семантичко).   
2. Развиена способност за изнаоѓање еквиваленти за специфични јазични реализации 
во едниот и во другиот јазик  
3.Оспособеност за примена на стекнатите знаења во наставниот или преведувачкиот 
процес. 

Предуслови: Нема 
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Содржина: Предметот опфаќа систематско анализирање на разликите помеѓу францускиот 
и  македонскиот јазик на фонолошко, лексичко и зборообразувачко ниво. Се 
анализираат елементи од двата јазика во однос на нивните меѓусебни формални 
и/или семантички кореспонденти.  
Предмет на контрастивната граматика (КГ). КГ како диференцијален опис на два 
јазика и како дел од применетата лингвистика. Поимот tertium comparationis. 
Типолошки сличности и разлики помеѓу францускиот и македонскиот јазик. КГ и 
билингвизмот. Интерференции и анализа на грешки. Анализа на разликите помеѓу 
двата јазика на фонолошко и на графолошко-ортографско ниво. Анализа на разликите 
на лексичко ниво: осврт на лажните парови (faux amis) во францускиот и во 
македонскиот јазик. Францускиот глагол faire: полисемија и полифункционалност 
наспроти македонскиот глагол прави. Зборообразувањето во францускиот и во 
македонскиот јазик  како tertium comparationis: деривација и композиција. Педагошка 
примена на КГ: утврдување наставни техники за избегнување на негативниот 
трансфер од мајчиниот јазик при усвојувањето на јазичните структури на францускиот  
јазик.  

Препорачана 
литература: 

GUILLEMIN - FLESCHER, J. Sуntaхe comparée du français et de l’anglais.- Paris: Ophrys, 
1981. 

КОРУБИН, Бл. На македонскограматички теми. - Скопје: Институт за македонски 
јазик "Крсте Мисирков", 1990. 

JAMES, Carl. Contrastive analysis. –London, New York: Longman, 1999. 
МИНОВА-Ѓуркова, Лилјана. Синтакса на македонскиот стандарден јазик. – Скопје, 

Радинг, 1994. 
OSIPOV, Vladimir. Francuski glagol FAIRE. –Sarajevo: 1986 
Граматики на двата јазика. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ   
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 4+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Предавања и дискусии на одредени теми 
Реализатори: Соработник асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 
Цели: Студентите стекнуваат познавања за процесот на создавање на романските јазици, за 

нивниот развој и за нивната денешна состојба низ призмата на нивните сличности и 
разлики. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Способност за интерпретација на диверсификацијата на латинскиот јазик преку 
анализа на просторното-временските, историските, етнолошките и административните 
околности на неговата еволуција. 
2. Способност за препознавање на одликите на Романија како културна и јазична 
заедница и за дискриминирање на критериумите за класификација на романските 
јазици. 
3. Способност за воочување на поважните карактеристики на романските јазици низ 
призмата на нивниот историски развој, како и на нивната дијалектална конфигурација. 
4. Способност за препознавање на сличностите и на разликите меѓу романските јазици 
и за објаснување на нивното потекло. 

Предуслови: Пожелни се познавања од латинскиот и од најмалку два романски јазици 
Содржина: Латински јазик. Потекло на латинскиот јазик. Класичен и народен латински јазик. 

Ширење на латинскиот јазик и процес на романизација. 
Супстрати: етрурски, ибериски, лигурски, келтски, старогрчки и дакиски. 
Суперстрати: германски, словенски, арапски. 
Романија: поим и типологија (Источна и Западна Романија. Нова Романија. Изгубена 
Романија.) 
Класификација на романските јазици. Романски јазик. Далматски јазик. Италијански 
јазик. Реторомански јазик. Сардски јазик. Окситански јазик. Француски јазик. Франко-
провансалски говори. Каталонски јазик. Шпански јазик. Португалски јазик. 
Фонологија: Акцент. Корелација на квантитет. Корелација на отвореност. Дифтонгација. 
Корелација на лабијалност. Корелација на назалност. Корелација на плозија. 
Корелација на звучност. Палатализации. 
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Морфосинтакса : Категоријата род кај именката и заменката во латинскиот и во 
романските јазици. Категоријата број: интензивна и збирна множина. Член: определен, 
посвоен, показен, неопределен, аглутиниран, партитивен член. Придавки: флексија и 
компарација. Главни, редни, прилошки, дистрибутивни, неопределени броеви. Заменка: 
лична, повратна, посвојна, показна заменка. Глагол: аспект (infectum, perfectum, 
инкоатив, фреквентатив, дуратив), време (сегашно, минато, идно), начин (конјунктив, 
кондиционал, инфинитив, герундив, партицип). Прилог. 
Лексика. Латински фонд. Заемки од латинскиот јазик и од живите јазици. Богатење на 
лексичкиот фонд со интерни средства. 

Препорачана 
литература: 

BOURCIEZ, E.: Éléments de linguistique romane, 5è éd., Paris, 1967. 
KLICKENBERG, J.-M. : Des langues romanes, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 1999. 
REINHEIMER, S. & TASMOWSKY, L. : Pratique des langues romanes, Harmattan, Paris, 
1997. 
RENZI, L. (en collab. avec G. Salvi) : Nuova introduzione alla filologia romanza, Bologna, 
1985. 
TAGLIAVINI, C.: Le origini delle lingue neolatine, V-ta ed., Bologna, 1969 
SKOK, P.: Osnovi romanske lingvistike I-III, Zagreb, 1940. 
SKUBIC, M. : Uvod u romansku lingvistiku, Novi Sad, 1990. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, активност на час, есеј на одредена тема, 
колоквиуми. 
 

Наставен јазик: Македонски јазик 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНКОФОНСКИ ЛИТЕРАТУРИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестарот:30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Лектор од Белгија 
Цели: Студентите стекнуваат знаења за основните текови, карактеристики и претставници 

на франкофонските книжевности.   
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за анализа на најзначајните литературни остварувања во 
рамките на националните литератури кои се создавани на француски јазик 
(литературите на Магреб, Црна Африка, Квебек, Белгија, Швајцарија, 
Кариби). 

2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на 
експликација на текст (формални особности на франкофонските 
литературни остварувања, креолизација, негритида, карактеристики на 
европските франкофонски литератури). Развој на интелектуална 
автономија и способност за истражувачка работа. 

3. Способност за согледување на мултикултуралните особености впишани во 
дискурсот како на самото дело така  и во современата критичка мисла 

 
Предуслови: Нема 
Содржина: Историја и дефиниции на франкофонската книжевност. Франкофонска книжевност на 

Белгија. Франкофонска книжевност на “Романска” Швајцарија. Канадска 
франкофонска книжевност на Квебек. Франкофонски книжевности на Магреб и на 
“Црна Африка”. Карипска франкофонска книжевност.   

Препорачана 
литература: 

Anthologie de la littérature francophone. Sous la direction de Jean-Louis JOUBERT. Paris, 
Nathan, 1992. 

JOUBERT, J.-L. & LECARME, J. &  TABONE, É. & VERCIER, B. : Les Littératures 
francophones depuis 1945. Paris, Bordas, 1986. 

CHEVRIER, Jacques. La littérature nègre. Paris, Armand Colin, 1999 
BENIAMINO, M. La Francophonie littéraire. Essai pour une théorie, L'Harmattan, Paris, 
1999 
MOURA, Jean-Marc. Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris, PUF, coll. 
« Littératures francophones », 1999.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на 
семестрален труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти 
и за оние кои не положиле преку колоквиуми. 
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Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за 
слушателите од нематичните катедри) 

 

Осми семестар 
 
ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА–ПРАКТИЧНА ПОДГОТОВКА ЗА НАСТАВА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2 + 3 

Вкупен фонд во семестарот: 75 
Начин на реализација: Практични вежби, хоспитации, изведување часови.  

Реализатори: проф. д-р Мира Трајкова 

Цели Практична подготовка на студентите за изведување настава по француски јазик. 

Компетенции: 1. Способност за изведување динамична настава со примена на современите 
методи и пристапи во изучувањето на францускиот јазик 

2. Способност за користење на ИКТ во наставата 
3.  Способност за организација на активности, функционализирање на времето, 

дозирање на информации и адаптација кон дадената ситуацијата 
4. Способност за корелација на содржини од сродни наставни предмети во 

функција на мотивирање, поттикнување креативност и ставање на ученикот 
во центарот на наставата 

 
Предуслови: Методика  на наставата по француски јазик – практична подготовка за настава  1. 

Содржина: Анализа на педагошки материјали. Општи проблеми во наставата. Изработка на fiches 
pédagogiques. Хоспитации во средни училишта и во билингвални паралелки. Пробни 
часови во основно и во средно училиште. 

Препорачана 
литература: 

CASTELLOTTI, V. & DE CARLO, M. (1995) : La formation des enseignants de langue,  CLE 
International, Paris.  

PENDANХ, M. (1998) : Les activités d’apprentissage en classe de langue, Hachette Livre, 
Paris. 

И друга литература во консултација со наставникот. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  француски и македонски 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 

2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и експозеа 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Совладување на францускиот јазик преку согледување на разликите во однос на  

македонскиот,  на повеќе нивоа на јазичен опис. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за идентификација на разликите помеѓу францускиот и македонскиот 
јазик на различни јазични нивоа (фонолошко, морфолошко, синтаксичко, 
семантичко).   
2. Развиена способност за изнаоѓање еквиваленти за специфични јазични 
реализации во едниот и во другиот јазик  
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3.Оспособеност за примена на стекнатите знаења во наставниот или преведувачкиот 
процес. 

Предуслови: Контрастивна граматика на францускиот и на македонскиот јазик 2 
Содржина: Предметот опфаќа систематско анализирање на разликите помеѓу францускиот 

и  македонскиот јазик на морфолошко и синтаксичко ниво. Се анализираат 
структури од двата јазика во однос на нивните меѓусебни формални и/или 
семантички еквиваленти.  
Анализа на разликите помеѓу двата јазика на морфолошко ниво. Членот во 
францускиот и во македонскиот јазик: разлики на ниво на форми и употреба.   
Придавките во францускиот и во македонскиот јазик: разлики на ниво на форми и 
употреба. Предлозите во францускиот и во македонскиот јазик: разлики на ниво на 
употреба и значења. Споредување на системот на глаголските времиња во двата 
јазика и утврдување преводни еквиваленти за одделни глаголски времиња и форми.   
Анализа на разликите помеѓу двата јазика на синтаксичко ниво. Инфинитивните 
констукции во францускиот јазик и нивните еквиваленти во македонскиот, со посебен 
осврт на фактитивните конструкции: faire+инфинитив и laisser+инфинитив. 
Искажување пасивно значење со конструкцијата se faire+инфинитив и нејзините 
еквиваленти во македонскиот јазик. Пасивни и безлични конструкции со се во 
македонскиот јазик и нивните еквиваленти во францускиот јазик. 
Педагошка примена на контрастивната граматика: утврдување наставни техники за 
избегнување на негативниот трансфер од мајчиниот јазик при усвојувањето на 
јазичните структури од францускиот јазик .  

Препорачана 
литература: 

GUILLEMIN - FLESCHER, J. Sуntaхe comparée du français et de l’anglais. - Paris: 
Ophrys, 1981. 

КОРУБИН, Бл. На македонскограматички теми. - Скопје: Институт за македонски 
јазик "Крсте Мисирков", 1990. 

JAMES, Carl. Contrastive analysis. –London, New York: Longman, 1999. 
МИНОВА-Ѓуркова, Лилјана. Синтакса на македонскиот стандарден јазик. – Скопје, 

Радинг, 1994. 
Граматики на двата јазика. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Теорија  : 2 часа седмично     

Вкупно часови  : 30 
Начин на реализација: Теориски предавања и работа со компјутер (користење на електронски речници и 

пребарување). 
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели Студентите се запознаваат со основите на француската лексикографија и на 

лексикографските дефиниции и се стекнуваат со знаења за користење на пишани и 
електронски речници како за настава на францускиот јазик така и за преведување од и 
на француски јазик. 

Компетенции: 1. Студентите поседуваат знаења за основите на француската лексикографија, за 
историјатот на француската лексикографија и ги владеат основните модели 
на лексикографска дефиниција во францускиот јазик. 

2. Студентите се оспособени да ги пронајдат на брз и ефикасен начин електронските 
лексикографски ресурси за францускиот јазик, да вршат пребарувања низ 
разните видови речници на францускиот јазик (толковни, аналошки, 
енциклопедиски, мултимедијални, речници на имиња, на социолекти,  
дијалектални, етимолошки, терминолошки, фразеолошки, паремиолошки, 
синонимни, двојазични, текстуални бази). 

3. Студентите се оспособени да извлекуваат секаков вид на информации по полиња и 
во разни формати од електронските речници и да ги организираат во 
речнички фиши стекнатите сознанија за структурните особини на 
лексикографските статии во разните речници за францускиот јазик.  
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Предуслови: Нема. 
Содржина: Речниците како предмет на лексикографијата. Историјат на француската 

лексикографија. Видови речници. Структура на лексикографската статија. Заглавен 
збор или глава на статијата. Видови лексички единици. Монолексемски и 
полилексемски јазични единици. Лексикографската дефиниција (речничка и 
енциклопедиска). Основното и фигуративното значење во речниците. Семантичките 
релации и семантичките процеси во речниците.  Примерите во речниците како 
лингвистички и културен контекст на јазичните единици. Референтната и 
интеркомуникативната вредност на зборовите во речниците. Пишани и електронски 
речници. Користење на интернетски јазични корпуси : разни видови на лексикографски 
портали за францускиот јазик и дигитални библиотеки на лексикографска литература. 

Препорачана 
литература: 

 
DUBOIS, Jean, et DUBOIS, Claude, Introduction à la lexicographie : le dictionnaire, Librairie 

Larousse («Langue et langage»), Paris, 1971, 217 p. 
La Définition (éditeurs Jacques Chaurand et Francine Mazière), Larousse, Paris, 1990, 304 p. 
MATORÉ, Georges (1968), Histoire des dictionnaires français, Librairie Larousse (« La langue 

vivante »), Paris, 278 p. 
PICOCHE, Jacqueline, Didactique du vocabulaire français, Nathan (« Fac., série Linguistique 

»), Paris, 1993, 206 p. 
PRUVOST, Jean : Les dictionnaires de langue française, « Que sais-je », P.U.F., Paris, 2002, 127 p. 
REY, Alain (1982), Encyclopédies et dictionnaires, Presses Universitaires de France (« Que 

sais-je?, 2000 »), Paris, 127 p. 
REY, Alain  : Le lexique  : images et modèles. Du dictionnaire à la lexicologie, Librairie 

Armand Colin, Paris, 1977, 307 p. 
Trésor de la langue française, informatisé, 2004, 6000 p.  

Методи на оценување: Устен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на следниот начин  : 
редовност  : 10 поени, експозе  : 20 поени (1-20), конституирање на ресурси за јазичен 
корпус  : 30 поени (1-30), колоквиум  : 40 поени (1-40).   

 Наставен јазик  Француски 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

ПРЕВЕДУВАЧКА НАСОКА 
 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран преведувач од француски на македонски и од македонски 

на француски јазик 
 

Втора година 
Трет семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ТЕОРИЈА НА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2. Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Интерактивни предавања и експозеа 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Стекнување знаења  за историјата на преведувањето во Европа и  за основните 

карактеристики и претставници на современите преведувачки пристапи во Франција и 
во светот. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Познавање на развојот на теориската мисла за преведувањето и толкувањето, од 
нејзините почетоци до денес.  
2. Способност за разликување на различните видови преведување и идентификација 
на барањата на оделните видови преведување.  
3. Примена на теориските сознанија при преведувањето текстови од различни домени. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дијахрониски осврт на преведувањето и на теориската мисла за преведувањето во 

Европа почнувајќи од првите споменици, преку  римскиот период, средниот век и 
периодот на т.н. Les belles infidèles, сè до ХХ век. Преведување на Библијата. Кирил и 
Методиј за преведувањето.  Теоријата на преведувањето како посебна наука. Видови 
преведување.Текстуална анализа и параметри за оценување на преводите. Панорама 
на современите теориски приоди кон преведувањето.   

Препорачана 
литература: 

Арсова-Николиќ, Лидија. Преведување: теорија и практика, Скопје, Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј”, 1997;  
Сибиновиќ, Миодраг. Нови оригинал: увод у превођење, Београд, Научна књига, 1990. 
Jakobson, Roman. Aspects linguistiques de la traduction (Ch. 4), во Essais de linguistique 

générale. –Paris: Les Editions de Minuit,1963. 
LAROSE, Robert. Théories contemporaines de la traduction. – Presses de l’Université du 

Québec, 1989. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: Француски 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА – СОВРЕМЕНИ СОСТОЈБИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Снежана Петрова; вонреден професор 
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Цели: Студентите стекнуваат знаења од современата француска култура и цивилизација низ 
географски, политички, економски, социјални, културни и други аспекти. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Сензибилизирање кон поимот култура-цивилизација и способност за препознавање 
и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од друга 
култура.  
2. Cпособност за асимилација на нови сознанија и искуства како резултат на 
отвореност кон културните одлики на други народи и цивилизации.  
3. Способност да се долови Франција и нејзините специфичности низ автентични 
документи и со компаративен приод со сопствената култура и реалност.  

Предуслови: Нема  
Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Европска Унија. 

Француска култура (празници, обичаи, културни и спортски манифестации, 
гастрономија, мода, музика, филм, медиуми). Хумор и забава. Слободни активности. 
Менталитет  и однесување на Французите. Семејство. Образовен систем. Социјална 
политика. Здравство. Економија на Франција. Правно-политичко уредување. 
Општествено-политичко уредување.  

Препорачана 
литература: 

DESCAУRAC, Cathérine : Une année en France, Paris, Clé International,. 
MAUCHAMP, Nellу : La France d'aujourd'hui, Paris, CLE International,. 
MAUCHAMP, Nellу : La France de toujours, Paris, CLE International,. 
MAUCHAMP, Nellу : Les Français /Mentalités et comportements, Paris, CLE International,. 
ROSS, Steele : Civilisation progressive du français, Paris, CLE International,. 
Разни прирачници од областа на цивилизацијата, енциклопедии, Интернет, ЦД 

ромови. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 

редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми.  

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 
 
ПРЕДМЕТ: КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФРАНЦУСКАТА ЛЕКСИКА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања, проектни активности, експозеа. 
Реализатори: Доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од областа на лексикологијата преку примери 

од француската лексика. Се запознаваат со развојот и настанувањето на француската 
лексика преку разните процеси на деривација, неологија, заемање и др. Се 
согледуваат сите процеси на зборатување на јазикот со цел подобро разбирање на 
неговата современа состојба. Општ преглед на разните видови лексика во 
францускиот јазик.  

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на францускиот јазик и народ. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, акценти, регионализми, општ јазик, жаргон,  заемки, странски / надворешни 
влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на одреден 
општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Општ преглед на јазичните средства на францускиот јазик за зборообразување на 

одреден лексички фонд (деривација, префиксација и суфиксација, неологија, промена 
на граматичка категорија, промена на значење, сложени зборови, скратеници и 
кратење на зборови, заемки, и др.) 
Карактеристики на француската лексика денес – Збогатување низ вековите.  Разни 
видови на лексика во францускиот јазик. Латинскиот, грчкиот, галскиот и германскиот 
лексички фонд во францускиот јазик. Лексиката од разни специјализирани области 
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нив вековите во Франција со посебно значење за денешната состојба на јазикот 
(економија, медицина, техника и технологија, политика, книжевност, наука, 
архитектурата, уметностите, и др.) Разните нивоа во францускиот јазик (стандарден 
јазик, говорен јазик, argot, пејоративен јазик, престижен јазик, жаргон, архаизми, итн.) 

Препорачана 
литература: 

DAUZAT, A. & DUBOIS, J. & MITTERAND, H. : Dictionnaire étymologique et historique du 
français, Larousse, Paris, 1994. 

DAUZAT, A., Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire français, Larousse, Paris, 
1949. 

GUILBERT, L., La créativité lexicale, Larousse, Paris, 1975. 
HUCHON, M. : Histoire de la langue française, Librairie Générale Française, Paris 2002. 
MORTUREUX, M.-F., La lexicologie entre langue et discours, Armand Colin, 2004. 
PICOCHE, J., Précis de lexicologie française, Université Nathan Information Formation, 

1977. 
PICOCHE J. & MARCHELLO-NIZIA, Ch. : Histoire de la langue française, Nathan 

Université, Paris, 1994. 
REY, A., Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, 2, 3, Le Robert, Paris, 

1998. 
REY, A., La lexicologie, Ed. Klincksieck, Paris, 1970. 
WALTER, H. : L’aventure des mots français venus d’ailleurs, Ed. Robert Laffont, Paris, 

1997. 
WALTER, H., Le français dans tous les sens, Robert Laffont, Paris, 1988. 
и др.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, 
Колоквиуми (еден писмен и еден устен) за редовните студенти, Краен устен испит за 
вонредните студенти, Проектни активности.  

Наставен јазик: Француски јазик 
 

Четврти семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ТЕОРИЈА НА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2. Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Интерактивни предавања и експозеа 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Стекнување знаења за природата на преведувањето и за потребата од свесно 

приоѓање кон преведувачкиот процес имајќи ги притоа предвид современите теориски 
пристапи од тој домен. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Познавање на развојот на теориската мисла за преведувањето и толкувањето, од 
нејзините почетоци до денес.  
2. Способност за разликување на различните видови преведување и идентификација 
на барањата на оделните видови преведување.  
3 Примена на теориските сознанија при преведувањето текстови од различни домени. 

Предуслови: Положен испит од Теорија на преведување и толкување 1 
Содржина: (ХХ век) Дескриптивни теории на преведувањето – лингвистички пристапи: 

преведувачкиот метод на Вине и Дарбелне, Џон Кетфорд, Жорж Мунен. Теоријата на 
Роман Јакобсон. Традуктологијата на Жан-Рене Ладмирал. Анализа на дискурсот како 
метода при преведувањето (Жан Делил) Јиржи Леви. Теоријата на полисистемот 
(Итамар Евен-Зохар, Гидеон Тури). Интерпретативната теорија на Даница Селесковиќ 
и на Маријан Ледерер. Книжевни пристапи: Анри Мешоник.  Валтер Бенјамин и 
„Задачата на преведувачот“. Жак Дерида. Октавио Паз. Матрица на преводливост 
(Драги Михајловски).Преведувањето како книжевно пресоздавање (илустрација низ 
примери).  

Препорачана 
литература: 

Михајловски, Драги. Под Вавилон: задачата на преведувачот. Скопје, Каприкорнус, 
2002. 

Chevalier, Jean-Claude, DELPORT, Marie-France. L’horlogerie de Saint Jérôme. –Paris: 
L’harmattan, 1995. 

MOUNIN, Georges. Les belles infidèlеs. – Paris: PUL, 1994. 
HURTADO ALBIR, Amparo. La notion de fidélité en traduction. –Paris: Didier Erudition, 

Coll.”Traductologie” n° 5., 1990. 
LEDERER, Marianne. La traduction aujourd’hui. – Paris: Hachette, 1994. 
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Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ТЕРМИНОЛОГИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен по струка (преведувачка и толкувачка насока) 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Теорија  : 2 часа седмично     

Вкупно часови  : 30 
Начин на реализација: Теориски предавања и работа со компјутер (пребарување и  креирање на 

терминолошки бази на податоци). 
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели Студентите се запознаваат со основите на терминологијата како наука, ги усвојуваат 

моделите на терминолошката неологија на францускиот јазик и се оспособуваат да 
пребаруваат и да креираат терминолошки бази на податоци.  

Компетенции: 1. Студентите поседуваат знаења за основите на терминологијата и на 
терминографијата и ги владеат основните модели на терминолошката 
неологија – неонимија во францускиот јазик. 

2. Студентите се оспособени да пребаруваат терминолошки речници и терминолошки 
бази на податоци за францускиот јазик. 

3. Студентите се оспособени да ги организираат во глосарни статии стекнатите 
сознанија за структурните особини на терминолошките статии во 
терминолошките речници на францускиот јазик.  

 
Предуслови: Нема. 
Содржина: Предмет на терминологијата. Терминологијата и лингвистиката. Општ јазик и стручен 

јазик. Терминологијата и науките. Термините како основни терминолошки единици. 
Називот и поимот како составни делови на термините. Лингвистичка анализа на 
називите на термините и начини на создавање нови називи – терминолошка неологија. 
Прашања врзани за терминолошко нормирање и стандардизација. Поимите и нивните 
дефиниции. Видови дефиниции на поимите на термините. Терминолошки глосари, 
речници и бази на податоци. Програми за екстракција на термини и креирање на 
терминолошки бази на податоци. 

Препорачана 
литература: 

DÉPECKER, Loïc : Entre signe et concept. Éléments de néologie générale, Presses 
Sorbonne Nouvelle, Paris, 2002, 199 p. 

DUBUC, Robert : Manuel pratique de terminologie, Linguatech-Conseil international de la 
langue française, Montréal-Paris, 1980, 100 p. 

L’HOMME, Marie-Claude : La terminologie, principes et techniques, Presses de l’Université 
de Montréal, 2004, 278 p.. 

RONDEAU, Guy : Introduction à la terminologie, Gaëtan Morin Éditeur, Québec, 1984,  238 
p.   

TERESA, Maria : La terminologie. Théorie, Méthode et applications, Presses de l’Université 
d’Ottawa, Ottawa, 1998 (1 e éd. 1992), 322 p. 

KOCOUREK, Rostislav : La langue française de la technique et de la science. Vers une 
lingustique de la langue savante, Oscar Brandstetter Verlag GMBH& Co. Kg., 
Wiesbaden, 1991 (1 e éd. 1982). 

REY, Alain : La terminologie : noms et notions, PUF, 1979, 128 p. 
 
Le grand dictionnaire terminologique : http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html 

Методи на оценување: Писмен и устен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на 
следниот начин  : редовност  : 10 поени, колоквиум  : 30 поени (0-30), терминолошки 
глосар 1  : 15 поени (0-15), терминолошки глосар 2  : 15 поени (0-15), краен (устен) 
испит  : 30 поени (0-30). 

 Наставен јазик  Француски 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА (ОД ПОЧЕТОЦИТЕ ДО ВРЕМЕТО НА 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html�
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ЛУЈ XIV)  
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Снежана Петрова; вонреден професор 
Цели: Студентите се запознаваат со француската култура и цивилизација низ хронолошко-

историски и дескриптивно-аналитички приод.Тие стекнуваат знаења за особеностите 
на таа цивилизација низ политички, економски, социјални, културни, уметнички и други 
аспекти. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Сензибилизирање кон поимот култура-цивилизација и способност за препознавање 
и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од друга 
култура.  
2. Cпособност  за асимилација на нови сознанија и искуства како резултат на 
отвореност кон културните одлики на други народи и цивилизации.  
3. Способност да се долови Франција и нејзините специфичности низ автентични 
документи и со компаративен приод со сопствената култура и реалност. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток преглед на историјата на Франција до крајот на XVII век низ призмата на три 

основни сегменти на нејзиниот културен развиток: 
- историја на нација: гало-романска цивилизација, од државата на Франките до 
државата Франција низ промената на француските кралски династии и раѓањето на 
националната свест, војните со Англија и Италија, религиозните војни, формирање на 
апсолутистичката монархија и времето на Луј XIV. 
- историја на идеи: религиозниот мистицизам на средниот Век и крстоносните војни, 
протестантизам, калвинизам, идеите на хуманизмот и Ренесансата, јансенизам, 
раѓањето на картезијанскиот дух и филозофијата на Декарт 
- историја на уметноста: романика, готика, ренесансна уметност, барокот и доктрината 
на класицизмот во уметностите, архитектурата на Версај, развојот на операта  

Препорачана 
литература: 

BERTHET, Jean-Louis: Une histoire de France en un volume. Paris, Librairie Séguier, 1987 
CARPENTIER Jean & LEBRUN François, Histoire de France, Paris, Du Seuil, 1987. 
 DUBY Georges, Histoire de la France, des origines à nos jours, Larousse in extenso, Paris, 
Larousse, 1995 
MAUCHAMP, Nellу : La France de toujours, CLE International, Paris. 
ROSS, Steele : Civilisation progressive du français, CLE International, Paris. 
Разни прирачници од областа на цивилизацијата, енциклопедии, Интернет, ЦД 

ромови. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 

редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОРЕКТИВНА ФОНЕТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+2 

Вкупен фонд во семестар: 0+30 
Начин на реализација: Практични фонетски вежби изработени во зависност од потребите на студентите. 

 
Реализатори: Соработник асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 
Цели: - развој на аудитивната перцепција на студентот 

- развој на правилниот изговор на елементите од францускиот вокален и 
консонантски систем 

- асимилирање на прозодијата на францускиот јазик 
- укажување на важноста на фонетската корекција во изучувањето странски 

јазик 
- запознавање со симболите на фонетската транскрипција  
- усовршување на паралелизмот меѓу писмениот и говорниот код 
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Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1.  Способност за правилна перцепција и продукција на гласовниот систем на 
францускиот јазик 
2. Способност за воочување и правилно користење на прозодиските елементи на 
францускиот јазик   
3. Способност за автокорекција 

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток вовед во корективната фонетика.  

Карактеристики на вокалниот и на консонантскиот систем на францускиот јазик. 
Вокали: артикулација, квантитет, метафонија. 
Немо е: услови за негова (не)реализација. 
Полуконсонанти. 
Немо и аспирирано h. 
Врзување и поврзувачки консонанти. 
Фонетска транскрипција и соодветство меѓу графијата и изговорот. 
Прозодија: акцент, ритам, ритмичка група, видови интонација. 

Препорачана 
литература: 

LÉON, P. : La prononciation du français standard, Didier, Paris, 1985. 
ABRY, D., CHALARON .L. : Phonétique 350 exercices, Hachette FLE, Paris, 1994. 
KANEMAN-POUGATCH, M.& PEDOYA-GUIMBRETIERE, E. : Plaisir des sons, Hatier Didier, 
Paris. 
MARTINE, B. & WACHS, S.: Phonétique en dialogues, Clé International, Paris, 2007. 
CHARLIAC, L. & MOTRON, A. : Phonétique progressive du français, Clé International, Paris, 
1999. 

Методи на оценување: Kонтинуирано следење на студентот, активност на час, домашни работи и фонетска 
транскрипција. 

Наставен јазик: Француски јазик 
 

Трета година 
Петти семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВЕДУВАЊЕ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ НА 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+8; Вкупен фонд во семестар: 0+120 
Начин на реализација: Интерактивен (преведување стручни текстови) 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Запознавање со проблемите на стручното преведување и оспособување на 

студентите за преведување стручни текстови. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Аналитичен приод кон текстот на изворниот јазик.   
2. Оспособеност за квалитетно преведузање од француски на македонски јазик на 
стручни текстови од доменот предвиден со предметната програма.  
3. Способност за работа со печатени или електронски еднојазични, двојазични и 
повеќејазични речници. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Преведување новинарски текстови од францускиот дневен печат и од 

стручни/специјализирани списанија со тематика од областа на општественото 
живеење, културата, јазикот, историјата, филозофијата. Изработка на терминолошки 
листи ( глосари)  со вокабулар од секоја одделна област. 

Препорачана 
литература: 

GALLIХ, F. & WALSH, M. : La presse économique. coll. Pratique de la traduction.  – Paris: 
Hachette, 1993. 

GRELLET, Françoise. : Apprendre à traduire: typologie d’exercices de traduction. – Nancy: 
PUN, 1991.  

MOUNIN, G. : Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, 1963. 
Билтен на одборот за изработување на македонска терминологија. Скопје: МАНУ, 1-
101. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Француски јазик и македонски јазик 
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ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИЧКА  ЛИНГВИСТИКА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Вкупен фонд во семестарот  : 30 

Теорија  : 1 час седмично / Вежби  : 1 час седмично 
Начин на реализација: Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели Студентите се запознаваат со основните поими од областа на информатичката 

лингвистика и се оспособуваат да ги користат информатичко-комуникациските 
технологии и особено глобалната мрежа Интернет како неопходни помошни средства 
при држење настава по француски како странски јазик и при преведување од и на 
француски јазик.  

Компетенции: 1. Студентите ги поседуваат основните поими од областа на информатичката 
лингвистика (автоматска обработка на податоци, препознавање на говор, синтеза на 
говор, анализа и генерирање на текст, оптичко препознавање на знаци) за француски  
јазик.  
2. Студентите се способни  да ги користат информатичко-комуникациските технологии и 
особено глобалната мрежа Интернет како неопходни помошни средства при подготовка 
и држење настава по француски како странски јазик.  
3. Студентите се способни да креираат мултимедијални фајлови што ќе ги користат во 
наставата по француски јазик.  
 

Предуслови: Познавање на француски јазик. 
Содржина: Поим за информатичка лингвистика.  Автоматска обработка на податоци. 

Препознавање на говор, синтеза на говор. Анализа и генерирање на текст. Оптичко 
препознавање на знаци. Информатичката лингвистика и изучувањето на странските 
јазици. Мултимедијата и Интернет. Програми за користење на Интернет (прелистувачи, 
пребарувачи, симнувачи). Поим за хипертекст. Консултирање и анализа на сајтови и 
портали поврзани со францускиот јазик и со дидактиката на францускиот јазик. 
Составување на лингвистичка и дидактичка сајтографија. Дигитални библиотеки со 
дела за францускиот јазик : нивно користење и можности за симнување на книги. 
Мултимедијални курсеви за француски јазик. Формати на фајлови и видови 
мултимедијални фајлови.  

Препорачана 
литература: 

Apprendre avec le multimédia, Céméa/Retz, Paris, 1997. 
THIERY, Lancien  : Le multimedia, Cle International, Paris, 1998, 127 p. 
Revue électronique ALSIC (Apprentissage des langues et systèmes d'information et de 
communication) : http://alsic.u-strasbg.fr 
LIDIL, revue de linguistique et de didactique des languese : http://lidil.revues.org/index.html 

Методи на оценување: Практичен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на следниот 
начин : редовност : 10 поени, креирање и презентирање мултимедијален фајл на 
одредена лингвистичка или дидактичка тема : 40 поени (0-40), конституирање 
сајтографија на одредена тема : 20 поени (0-20),  практична проверка на операции врз 
креирање фајлови и користење на Интернет : 30 поени (0-30). 

Наставен јазик Француски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА (ОД ВРЕМЕТО НА 

ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО ДО V-та РЕПУБЛИКА) 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Елисавета Поповска; доцент.  
Цели: Студентите се запознаваат со француската култура и цивилизација низ хронолошко-

историски и дескриптивно-аналитички приод.Тие стекнуваат знаења за особеностите 
на таа цивилизација низ политички, економски, социјални, културни, уметнички и други 
аспекти. 

Компетенции кои треба 1. Сензибилизирање кон поимот култура-цивилизација и способност за препознавање 

http://alsic.u-strasbg.fr/�
http://lidil.revues.org/index.html�
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да се стекнат: и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од друга 
култура.  
2. Cпособност  за асимилација на нови сознанија и искуства како резултат на 
отвореност кон културните одлики на други народи и цивилизации.  
3. Способност да се долови Франција и нејзините специфичности низ автентични 
документи и со компаративен приод со сопствената култура и реалност.   

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток преглед на историјата на Франција (XVIII, XIX и XX век) низ призмата на три 

основни сегменти на нејзиниот културен развиток: 
- историја на нација: декаденција на кралската власт, продлабочување на социјалните 
разлики и консолидирање на буржуарската класа, уставна монархија, француската 
Револуција, период на Теророт и I Република, владеењето на Наполеон, Франција низ 
промената на режимите (Реставрација, Буржуарска монархија, Империја, Комуна, 
Република), La Belle Époque, Двете Светски Војни, Алжирската криза, Мај 68.  
- историја на идеи: критичко-ревизионистички дух во векот на филозофите –
Волтер,Русо, Дидро. Енциклопедија. Развој на науките и техниките. Социјализам; Сен-
Симон. Позитивизам; Огист Конт. Бергсонизам, егзистенцијализам, структурализам, 
постструктурализам. 
- историја на уметноста: слобода и елегнатност на стиловите (Вато, Фрагонар), нео-
класични тенденции во сликарството и архитектурата (Давид, Суфло),реалистичко 
сликарство, салони и светски изложби, импресионистичко сликарство, кубизам и 
надреализам во сликарството и скулптурата, современа архитектура; Ле Корбизје   

Препорачана 
литература: 

BERTHET, Jean-Louis: Une histoire de France en un volume. Paris, Librairie Séguier, 1987 
CARPENTIER Jean & LEBRUN François, Histoire de France, Paris, Du Seuil, 1987. 
 DUBY Georges, Histoire de la France, des origines à nos jours, Larousse in extenso, Paris, 
Larousse, 1995 
MAUCHAMP, Nellу : La France de toujours, CLE International, Paris. 
ROSS, Steele : Civilisation progressive du français, CLE International, Paris. 
Разни прирачници од областа на цивилизацијата, енциклопедии, Интернет, ЦД 
ромови. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 
 
ПРЕДМЕТ: ЗАЕМКИТЕ ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања, проектни активности, експозеа. 
Реализатори: Доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 
Цели: Студентите стекнуваат знаења за јазиците во контакт, особно за збогатувањето на 

францускиот јазик во контакт со другите јазици со цел подобро да се разбере неговата 
современа состојба. Студентите стекнуваат знаења за потеклото, т.е. етимологијата 
на француската лексика и општествено-политичките околности на заемање.   

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на францускиот јазик и народ. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, регионализми, општ јазик, жаргон,  заемки, странски / надворешни 
влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на одреден 
општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дефинирање на поимите јазици во контакт, заемка (непосредно и посредно заемање) 

и причини на заемање, видови заемки, калкирање, етимологија / потекло на 
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зборовите, адаптација на заемката, неологија, интернационализми. 
Општествено-полтички околности во кои наставуваат заемките во францускиот јазик и 
области на заемање. Најраните заемки во францускиот јазик. Заемките во 
францускиот јазик од латинско и грчко потекло, како и од арапско потекло. 
Регионалните јазици и дијалектите на Франција и процесот на заемање. Збогатување 
на француската лексика во XVI век и XVIII век (карактеристики и неологија). Заемките 
во францускиот јазик од светските јазици (италијански, германски јазици, шпански, 
португалски, англиски, словенските јазици и др.). 
Заемките во францускиот јазик од т.н. егзотични јазици. Ситуацијата денес, реакции 
на јазичната политика на Франција во контекст на влијанието на англискиот јазик.   

Препорачана 
литература: 

BEC, P., Manuel Pratique de Philologie Romane, T.1, T.2, Ed. A. & J. Picard, Paris ; 1970. 
BOURCIEZ, E., Eléments de linguistiques romanes, Ed. Klincksieck, Paris, 1967. 
BRUNOT, F : Histoire de la langue française des origines à nos jours, Tome I, II et III, 

Armand Colin, Paris, 1966. 
CAPUT, J.-P. : La langue française. Histoire d’une institution, Paris, Tome I, 1972, Tome II, 

1975. 
DAUZAT, A. & DUBOIS, J. & MITTERAND, H. : Dictionnaire étymologique et historique du 

français, Larousse, Paris, 1994. 
DAUZAT, A., Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire français ; Larousse ; Paris 

1949. 
DEROY, L., L’emprunt linguistique, Société d’Edition « Les Belles Lettres », Paris, 1980. 
HAGEGE, C., Le français et les siècles, Ed. Odile Jacob, Point Seuil, 1987. 
HUCHON, M. : Histoire de la langue française, Librairie Générale Française, Paris 2002. 
PICOCHE J. & MARCHELLO-NIZIA, Ch. : Histoire de la langue française, Nathan 

Université, Paris, 1994. 
REY, A., Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, 2, 3, Le Robert, Paris, 

1998. 
WALTER, H. : Le français dans tous les sens, Ed. Robert Laffont, Paris, 1988. 
WALTER, H. : L’aventure des mots français venus d’ailleurs, Ed. Robert Laffont, Paris, 

1997. 
WARTBOURG, von W. : Evolution et structure de la langue française, ED. Francke, Berne, 

1946. 
WEINREICH, U., Languages in contact, Findings and problems, Mouton, The Hague-Paris, 

1970. 
и др.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, 
Колоквиуми (еден писмен и еден устен) за редовните студенти, Краен устен испит за 
вонредните студенти, Проектни активности.  

Наставен јазик: Француски јазик 
 

Шести семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВЕДУВАЊЕ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ НА 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+8; Вкупен фонд во семестар: 0+120 
Начин на реализација: Интерактивен (преведување стручни текстови). 
Реализатори: Наставник: доц.д-р Ирина Бабамова 
Цели: Оспособување на студентите за преведување пишани материјали 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Аналитичен приод кон текстот на изворниот јазик.  
2. Оспособеност за квалитетно преведување од француски на македонски јазик на 
стручни текстови од доменот предвиден со предметната програма.  
3. Способност за работа со печатени или електронски еднојазични, двојазични и 
повеќејазични речници. 

Предуслови: Положен испит : Преведување од француски на македонски и од македонски на 
француски јазик 1. 

Содржина: Преведување стручни текстови од  областа на економијата, банкарството, трговското 
работење, правото. Изработка на терминолошки листи (глосари)  со вокабулар од 
секоја одделна област. 
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Препорачана 
литература: 

Билтен на одборот за изработување на македонска терминологија. Скопје: МАНУ, 1-
101. 

DURIEUХ, Christine : Fondement didactique de la traduction technique. - Paris: Didier 
érudition, 1988. 

MOUNIN, G. : Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, 1963. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување  
Наставен јазик: Француски јазик и македонски јазик 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИЧКА  ЛИНГВИСТИКА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Вкупен фонд во семестарот  : 30 

Теорија  : 1 час седмично / Вежби  : 1 час седмично 
Начин на реализација: Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели Студентите се запознаваат со основните поими од компјутерската лексикографија, од 

автоматското и компјутерски потпомогнатото преведување. Студентите се 
оспособуваат да користат : електронски речници, енциклопедии и терминолошки бази 
на податоци за францускиот јазик, како и програми за изработка на глосари, за 
создавање и обработка на француски јазични корпуси и програми за автоматско/ 
компјутерски потпомогнато преведување. 

Компетенции: 1. Студентите ги поседуваат основните поими од областа на компјутерската 
лексикографија, на автоматското и компјутерски потпомогнатото преведување.  
2. Студентите се способни да користат : електронски речници, енциклопедии и 
терминолошки бази на податоци за францускиот јазик, како и програми за изработка на 
глосари, за создавање и обработка на француски јазични корпуси. 
3. Студентите се способни  да користат одредени програми за автоматско/компјутерски 
потпомогнато преведување при преведување од и на француски јазик.  
 

Предуслови: Информатичка лингвистика за француски јазик 1. 
Содржина: Поим за компјутерска лексикографија и за електронски јазични корпуси. Консултирање 

на електронски речници, мултимедијални енциклопедии и терминолошки бази на 
податоци за францускиот јазик. Програми за автоматско/компјутерски потпомогнато 
преведување. Преведувачка меморија. Консултирање и анализа на сајтови и портали 
поврзани со француската лексикографија и со компјутерското/компјутерски 
потпомогнатото преведување од и на француски јазик. Составување на лексикографска 
и традуктичка сајтографија.   

Препорачана 
литература: 

L’HOMME, Marie-Claude  : Initiation à la traductique (2 e éd.), Brossard, Québec, 2008. 
LOFFLER-LAURIAN, Anne-Marie : La traduction automatique, Presses 

Universitaires du Septentrion (Collection "Traductologie"), 
Villeneuve d'Ascq,  158 p.  

Revue électronique CORPUS :  http://revel.unice.fr/corpus/ 
Revue électronique LEXICOMETRICA  : http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/ 
Sites Web : 

− Le Trésor de la Langue Française Informatisé  : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 
− Le dictionnaire de l’Académie Française,  : http://atilf.atilf.fr/academie9.htm 
− Le projet ARTFL  : http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/dicos/ 
− Le musée virtuel des dictionnaires  : http://www.u-cergy.fr/dictionnaires/ 
− Dictionnaires en langue française  : http://www.dictionnaires.culture.fr 

Методи на оценување: Практичен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на следниот 
начин  : редовност  : 10 поени, креирање и презентирање мултимедијален фајл на 
одредена лексикографска или традуктичка тема : 30 поени (0-30), изработка на 
евалуација на електронски лексикографски дела или на програми за 
автоматско/компјутерски потпомогнато преведување  : 30 поени (0-30),  практична 
проверка на операции на користење на електронски речници и енциклопедии и 
програми за преведување : 30 поени (0-30).  

http://revel.unice.fr/corpus/�
http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/�
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm�
http://atilf.atilf.fr/academie9.htm�
http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/dicos/�
http://www.u-cergy.fr/dictionnaires/�
http://www.dictionnaires.culture.fr/�
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Наставен јазик Француски јазик. 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНКОФОНСКИ КУЛТУРИ  
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Елисавета Поповска; доцент. 
Цели: Студентите стекнуваат знаења за франкофонските култури и цивилизации низ 

историски, географски, политички, економски, социјални, културни и други аспекти  и 
во контекст на нивна конвергенција и дивергенција со француската метрополска 
култура 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за распознавање на специфичните одлики на франкофонскиот културен 
иденитет во целина и принципите на неговото институционално делување 
2. Способност за распознавање на специфичните одлики на поединечните 
франкофонски ентитети/идентитети и нивната географска, социолошка, политичка и 
културна детерминираност во рамките на глобалниот светски поредок 
2. Способност за набљудување, интерпретација и критичко размислување. 
  

Предуслови: Нема 
Содржина: Дефиниција и историја на поимот франкофонија. Миграцијата, колонијализмот и 

другите облици на хегемонизација на франкофонскиот културен простор. 
Обединувачки принципи: јазик, раса, култура, едукативен и административен систем 
итн. Географска распространетост и актуелни франкофонски држави во светот. 
Франкофонскиот идентитет како комплексна категорија – конгломерат на мигративни 
културни влијанија и дејанија. Аватари на франкофонијата – Негритида и Креолитет. 
Институционално поврзување на франкофонските држави: Alliance française, Les 
Sommets francophones, AUF, AUPELF итн. Местото и перспективите на Македонија во 
семејството на франкофонските земји.  
 

Препорачана 
литература: 

- ROSS Steele, Civilisation progressive du français, avec 400 activités, Niveau 
intermédiaire, Paris, Clé international, 2002 
- NJIKÉ, Jackson Noutchié, Civilisation progressive de la Francophonie, Niveau 
Intermédiaire, Paris, Clé international, 2003. 
- MOURA, Jean-Marc. Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris, PUF, 1999 
- La Francophonie dans le monde, par OIF, Christian Valentin, Florence Morgiensztern 
(collectif), Paris, Nathan, 2007 
- LE MARCHAND, Véronique. La francophonie. Milan Editions. 2006 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 

Четвртиа година 
Седми семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВЕДУВАЊЕ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ НА 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 
Код:  
Тип: Предеметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+8; Вкупен фонд во семестар: 0+120 
Начин на реализација: Интерактивен (преведување книжевни текстови) 
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Реализатори: Наставник: доц.д-р Ирина Бабамова 
Цели: Запознавање со проблемите на книжевното преведување и оспособување на 

студентите за преведување книжевни текстови. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Аналитичен приод кон текстот на изворниот јазик.   
2. Оспособеност за квалитетно преведузање од француски на македонски јазик на 
стручни текстови од доменот предвиден со предметната програма.  
3. Способност за работа со печатени или електронски еднојазични, двојазични и 
повеќејазични речници. 

Предуслови: Положен испит : Преведување од француски на македонски и од македонски на 
француски јазик 2 

Содржина: Осврт на преведувачките постапки адаптација, пермутација, антонимиски превод, 
додавање, парафраза, калкирање, транскрипција, транслитерација преку превод на 
прозни текстови (извадоци од романи). Преведување реалии (преведување 
франкофонски книжевни текстови). Преведување лирска поезија. Преведување 
драмски текст. Преведување расказ. Преведување "мали жанрови".  

Препорачана 
литература: 

LEVI, Jirzi : Umjetnost prevo|enja. – Sarajevo: Svjetlost, 1982. 
МИХАЈЛОВСКИ, Драги : Под Вавилон: задачата на преведувачот. Скопје: 

Каприкорнус, 2002. 
MOUNIN, G. : Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, 1963. 
Прозни, поетски и драмски книжевни дела на француски и на франкофонски писатели 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Француски јазик и македонски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и експозеа 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Совладување на францускиот јазик преку согледување на разликите во однос на  

македонскиот јазик на повеќе нивоа на јазичен опис. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за идентификација на разликите помеѓу францускиот и македонскиот 
јазик на различни јазични нивоа (фонолошко, морфолошко, синтаксичко, семантичко).   
2. Развиена способност за изнаоѓање еквиваленти за специфични јазични реализации 
во едниот и во другиот јазик  
3.Оспособеност за примена на стекнатите знаења во наставниот или преведувачкиот 
процес. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Предметот опфаќа систематско анализирање на разликите помеѓу францускиот 

и  македонскиот јазик на фонолошко, лексичко и зборообразувачко ниво. Се 
анализираат елементи од двата јазика во однос на нивните меѓусебни формални 
и/или семантички кореспонденти.  
Предмет на контрастивната граматика (КГ). КГ како диференцијален опис на два 
јазика и како дел од применетата лингвистика. Поимот tertium comparationis. 
Типолошки сличности и разлики помеѓу францускиот и македонскиот јазик. КГ и 
билингвизмот. Интерференции и анализа на грешки. Анализа на разликите помеѓу 
двата јазика на фонолошко и на графолошко-ортографско ниво. Анализа на разликите 
на лексичко ниво: осврт на лажните парови (faux amis) во францускиот и во 
македонскиот јазик. Францускиот глагол faire: полисемија и полифункционалност 
наспроти македонскиот глагол прави. Зборообразувањето во францускиот и во 
македонскиот јазик  како tertium comparationis: деривација и композиција. Педагошка 
примена на КГ: утврдување наставни техники за избегнување на негативниот 
трансфер од мајчиниот јазик при усвојувањето на јазичните структури на францускиот  
јазик.  

Препорачана 
литература: 

GUILLEMIN - FLESCHER, J. Sуntaхe comparée du français et de l’anglais.- Paris: Ophrys, 
1981. 

КОРУБИН, Бл. На македонскограматички теми. - Скопје: Институт за македонски 
јазик "Крсте Мисирков", 1990. 

JAMES, Carl. Contrastive analysis. –London, New York: Longman, 1999. 
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МИНОВА-Ѓуркова, Лилјана. Синтакса на македонскиот стандарден јазик. – Скопје, 
Радинг, 1994. 

OSIPOV, Vladimir. Francuski glagol FAIRE. –Sarajevo: 1986 
Граматики на двата јазика. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ   
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 4+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Предавања и дискусии на одредени теми 
Реализатори: Соработник асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 
Цели: Студентите стекнуваат познавања за процесот на создавање на романските јазици, за 

нивниот развој и за нивната денешна состојба низ призмата на нивните сличности и 
разлики. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Способност за интерпретација на диверсификацијата на латинскиот јазик преку 
анализа на просторното-временските, историските, етнолошките и административните 
околности на неговата еволуција. 
2. Способност за препознавање на одликите на Романија како културна и јазична 
заедница и за дискриминирање на критериумите за класификација на романските 
јазици. 
3. Способност за воочување на поважните карактеристики на романските јазици низ 
призмата на нивниот историски развој, како и на нивната дијалектална конфигурација. 
4. Способност за препознавање на сличностите и на разликите меѓу романските јазици 
и за објаснување на нивното потекло. 

Предуслови: Пожелни се познавања од латинскиот и од најмалку два романски јазици 
Содржина: Латински јазик. Потекло на латинскиот јазик. Класичен и народен латински јазик. 

Ширење на латинскиот јазик и процес на романизација. 
Супстрати: етрурски, ибериски, лигурски, келтски, старогрчки и дакиски. 
Суперстрати: германски, словенски, арапски. 
Романија: поим и типологија (Источна и Западна Романија. Нова Романија. Изгубена 
Романија.) 
Класификација на романските јазици. Романски јазик. Далматски јазик. Италијански 
јазик. Реторомански јазик. Сардски јазик. Окситански јазик. Француски јазик. Франко-
провансалски говори. Каталонски јазик. Шпански јазик. Португалски јазик. 
Фонологија: Акцент. Корелација на квантитет. Корелација на отвореност. Дифтонгација. 
Корелација на лабијалност. Корелација на назалност. Корелација на плозија. 
Корелација на звучност. Палатализации. 
Морфосинтакса : Категоријата род кај именката и заменката во латинскиот и во 
романските јазици. Категоријата број: интензивна и збирна множина. Член: определен, 
посвоен, показен, неопределен, аглутиниран, партитивен член. Придавки: флексија и 
компарација. Главни, редни, прилошки, дистрибутивни, неопределени броеви. Заменка: 
лична, повратна, посвојна, показна заменка. Глагол: аспект (infectum, perfectum, 
инкоатив, фреквентатив, дуратив), време (сегашно, минато, идно), начин (конјунктив, 
кондиционал, инфинитив, герундив, партицип). Прилог. 
Лексика. Латински фонд. Заемки од латинскиот јазик и од живите јазици. Богатење на 
лексичкиот фонд со интерни средства. 

Препорачана 
литература: 

BOURCIEZ, E.: Éléments de linguistique romane, 5è éd., Paris, 1967. 
KLICKENBERG, J.-M. : Des langues romanes, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 1999. 
REINHEIMER, S. & TASMOWSKY, L. : Pratique des langues romanes, Harmattan, Paris, 
1997. 
RENZI, L. (en collab. avec G. Salvi) : Nuova introduzione alla filologia romanza, Bologna, 
1985. 
TAGLIAVINI, C.: Le origini delle lingue neolatine, V-ta ed., Bologna, 1969 
SKOK, P.: Osnovi romanske lingvistike I-III, Zagreb, 1940. 
SKUBIC, M. : Uvod u romansku lingvistiku, Novi Sad, 1990. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, активност на час, есеј на одредена тема, 
колоквиуми. 
 

Наставен јазик: Македонски јазик 
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ПРЕДМЕТ: ФРАНКОФОНСКИ ЛИТЕРАТУРИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестарот:30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Лектор од Белгија 
Цели: Студентите стекнуваат знаења за основните текови, карактеристики и претставници 

на франкофонските книжевности.   
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

4. Способност за анализа на најзначајните литературни остварувања во 
рамките на националните литератури кои се создавани на француски јазик 
(литературите на Магреб, Црна Африка, Квебек, Белгија, Швајцарија, 
Кариби). 

5. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на 
експликација на текст (формални особности на франкофонските 
литературни остварувања, креолизација, негритида, карактеристики на 
европските франкофонски литератури). Развој на интелектуална 
автономија и способност за истражувачка работа. 

6. Способност за согледување на мултикултуралните особености впишани во 
дискурсот како на самото дело така  и во современата критичка мисла 

 
Предуслови: Нема 
Содржина: Историја и дефиниции на франкофонската книжевност. Франкофонска книжевност на 

Белгија. Франкофонска книжевност на “Романска” Швајцарија. Канадска 
франкофонска книжевност на Квебек. Франкофонски книжевности на Магреб и на 
“Црна Африка”. Карипска франкофонска книжевност.   

Препорачана 
литература: 

Anthologie de la littérature francophone. Sous la direction de Jean-Louis JOUBERT. Paris, 
Nathan, 1992. 

JOUBERT, J.-L. & LECARME, J. &  TABONE, É. & VERCIER, B. : Les Littératures 
francophones depuis 1945. Paris, Bordas, 1986. 

CHEVRIER, Jacques. La littérature nègre. Paris, Armand Colin, 1999 
BENIAMINO, M. La Francophonie littéraire. Essai pour une théorie, L'Harmattan, Paris, 
1999 
MOURA, Jean-Marc. Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris, PUF, coll. 
« Littératures francophones », 1999.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на 
семестрален труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти 
и за оние кои не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за 
слушателите од нематичните катедри) 

 

Осми семестар 
 
ПРЕДМЕТ:  ПРЕВЕДУВАЊЕ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ НА 

ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+8; Вкупен фонд во семестар: 0+120 
Начин на реализација: Преведување на актуелни текстови од дневен и неделен печат. 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Усовршување на преведувачката способност на студентите 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Аналитичен приод кон текстот на изворниот јазик.  
2. Оспособеност за квалитетно преведување од француски на македонски јазик на 
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стручни текстови од доменот предвиден со предметната програма.  
3. Способност за работа со печатени или електронски еднојазични, двојазични и 
повеќејазични речници. 

Предуслови: Положен испит : Преведување од француски на македонски и од македонски на 
француски јазик 3 

Содржина: Актуелни текстови од областа на внатрешната и надворешната политика, 
меѓународните односи, конституирањето и функционирањето на Европската унија. 

Препорачана 
литература: 

Билтен на одборот за изработување на македонска терминологија. Скопје: МАНУ, 1-
101.  

DURIEUХ, Christine : Fondement didactique de la traduction technique. - Paris: Didier 
érudition, 1988. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Француски јазик и македонски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и експозеа 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Совладување на францускиот јазик преку согледување на разликите во однос на  

македонскиот,  на повеќе нивоа на јазичен опис. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за идентификација на разликите помеѓу францускиот и македонскиот 
јазик на различни јазични нивоа (фонолошко, морфолошко, синтаксичко, семантичко).   
2. Развиена способност за изнаоѓање еквиваленти за специфични јазични реализации 
во едниот и во другиот јазик  
3.Оспособеност за примена на стекнатите знаења во наставниот или преведувачкиот 
процес. 

Предуслови: Контрастивна граматика на францускиот и на македонскиот јазик 2 
Содржина: Предметот опфаќа систематско анализирање на разликите помеѓу францускиот 

и  македонскиот јазик на морфолошко и синтаксичко ниво. Се анализираат 
структури од двата јазика во однос на нивните меѓусебни формални и/или 
семантички еквиваленти.  
Анализа на разликите помеѓу двата јазика на морфолошко ниво. Членот во 
францускиот и во македонскиот јазик: разлики на ниво на форми и употреба.   
Придавките во францускиот и во македонскиот јазик: разлики на ниво на форми и 
употреба. Предлозите во францускиот и во македонскиот јазик: разлики на ниво на 
употреба и значења. Споредување на системот на глаголските времиња во двата 
јазика и утврдување преводни еквиваленти за одделни глаголски времиња и форми.   
Анализа на разликите помеѓу двата јазика на синтаксичко ниво. Инфинитивните 
констукции во францускиот јазик и нивните еквиваленти во македонскиот, со посебен 
осврт на фактитивните конструкции: faire+инфинитив и laisser+инфинитив. 
Искажување пасивно значење со конструкцијата se faire+инфинитив и нејзините 
еквиваленти во македонскиот јазик. Пасивни и безлични конструкции со се во 
македонскиот јазик и нивните еквиваленти во францускиот јазик. 
Педагошка примена на контрастивната граматика: утврдување наставни техники за 
избегнување на негативниот трансфер од мајчиниот јазик при усвојувањето на 
јазичните структури од францускиот јазик .  

Препорачана 
литература: 

GUILLEMIN - FLESCHER, J. Sуntaхe comparée du français et de l’anglais.- Paris: Ophrys, 
1981. 

КОРУБИН, Бл. На македонскограматички теми. - Скопје: Институт за македонски 
јазик "Крсте Мисирков", 1990. 

JAMES, Carl. Contrastive analysis. –London, New York: Longman, 1999. 
МИНОВА-Ѓуркова, Лилјана. Синтакса на македонскиот стандарден јазик. – Скопје, 

Радинг, 1994. 
Граматики на двата јазика. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Француски јазик 
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ПРЕДМЕТ: ПРЕВОД И ПРЕПЕВ НА ФРАНЦУСКА ПОЕЗИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година:  
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд:  0+2 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 0+30 
Предуслови: Одлично владеење на македонскиот и на францускиот јазик  
Начин на реализација: Практична работа на час, проектни активности 
Реализатори: Лектор Калиопа Петрушевска 
Предметни 
компетенции 

Стекнување умешност за превод и, особено, за препев на францукиот стих во дела од 
различни автори, со различни жанровски обележја и различен сензибилитет, со 
посебен акцент врз имагинативниот и лудичкиот момент при постапката на 
преведување. 

Цели: Сензибилизирање на студентите за спецификите на поетскио т текст (прозен или 
стихуван), за тонот, звукот и ритамот на француската поезија и нејзините можни 
преточувања на македонски јазик. 

Содржина: Одбрани песни во проза, басни во стих, разновидни лирски творби во неврзан и во 
врзан стих, песна-афоризам, итн. 

Методи на оценување: Активност на час, домашни работи, проекти, колоквиуми. 
Препорачана 
литература: 

Квалитетни француски двојазишни речници, Речник на книжевни термини, Речник на 
македонскиот јазик, Речник на македонската народна поезија, Обратен речник на 
македонски јазик, итн. 

Наставен јазик: Македонски и француски јазик 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Теорија  : 2 часа седмично     

Вкупно часови  : 30 
Начин на реализација: Теориски предавања и работа со компјутер (користење на електронски речници и 

пребарување). 
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели Студентите се запознаваат со основите на француската лексикографија и на 

лексикографските дефиниции и се стекнуваат со знаења за користење на пишани и 
електронски речници како за настава на францускиот јазик така и за преведување од и 
на француски јазик. 

Компетенции: 1. Студентите поседуваат знаења за основите на француската лексикографија, за 
историјатот на француската лексикографија и ги владеат основните модели 
на лексикографска дефиниција во францускиот јазик. 

2. Студентите се оспособени да ги пронајдат на брз и ефикасен начин електронските 
лексикографски ресурси за францускиот јазик, да вршат пребарувања низ 
разните видови речници на францускиот јазик (толковни, аналошки, 
енциклопедиски, мултимедијални, речници на имиња, на социолекти,  
дијалектални, етимолошки, терминолошки, фразеолошки, паремиолошки, 
синонимни, двојазични, текстуални бази). 

3. Студентите се оспособени да извлекуваат секаков вид на информации по полиња и 
во разни формати од електронските речници и да ги организираат во 
речнички фиши стекнатите сознанија за структурните особини на 
лексикографските статии во разните речници за францускиот јазик.  

 
Предуслови: Нема. 
Содржина: Речниците како предмет на лексикографијата. Историјат на француската 

лексикографија. Видови речници. Структура на лексикографската статија. Заглавен 
збор или глава на статијата. Видови лексички единици. Монолексемски и 
полилексемски јазични единици. Лексикографската дефиниција (речничка и 
енциклопедиска). Основното и фигуративното значење во речниците. Семантичките 
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релации и семантичките процеси во речниците.  Примерите во речниците како 
лингвистички и културен контекст на јазичните единици. Референтната и 
интеркомуникативната вредност на зборовите во речниците. Пишани и електронски 
речници. Користење на интернетски јазични корпуси : разни видови на лексикографски 
портали за францускиот јазик и дигитални библиотеки на лексикографска литература. 

Препорачана 
литература: 

 
DUBOIS, Jean, et DUBOIS, Claude, Introduction à la lexicographie : le dictionnaire, Librairie 

Larousse («Langue et langage»), Paris, 1971, 217 p. 
La Définition (éditeurs Jacques Chaurand et Francine Mazière), Larousse, Paris, 1990, 304 p. 
MATORÉ, Georges (1968), Histoire des dictionnaires français, Librairie Larousse (« La langue 

vivante »), Paris, 278 p. 
PICOCHE, Jacqueline, Didactique du vocabulaire français, Nathan (« Fac., série Linguistique 

»), Paris, 1993, 206 p. 
PRUVOST, Jean : Les dictionnaires de langue française, « Que sais-je », P.U.F., Paris, 2002, 127 p. 
REY, Alain (1982), Encyclopédies et dictionnaires, Presses Universitaires de France (« Que 

sais-je?, 2000 »), Paris, 127 p. 
REY, Alain  : Le lexique  : images et modèles. Du dictionnaire à la lexicologie, Librairie 

Armand Colin, Paris, 1977, 307 p. 
Trésor de la langue française, informatisé, 2004, 6000 p.  

Методи на оценување: Устен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на следниот начин  : 
редовност  : 10 поени, експозе  : 20 поени (1-20), конституирање на ресурси за јазичен 
корпус  : 30 поени (1-30), колоквиум  : 40 поени (1-40).   

 Наставен јазик  Француски 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

ТОЛКУВАЧКА НАСОКА 
 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран толкувач од француски на македонски и од македонски на 

француски јазик 
 

Втора година 
Трет семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ТЕОРИЈА НА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2. Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Интерактивни предавања и експозеа 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Стекнување знаења  за историјата на преведувањето во Европа и  за основните 

карактеристики и претставници на современите преведувачки пристапи во Франција и 
во светот. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Познавање на развојот на теориската мисла за преведувањето и толкувањето, од 
нејзините почетоци до денес.  
2. Способност за разликување на различните видови преведување и идентификација 
на барањата на оделните видови преведување.  
3. Примена на теориските сознанија при преведувањето текстови од различни домени. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дијахрониски осврт на преведувањето и на теориската мисла за преведувањето во 

Европа почнувајќи од првите споменици, преку  римскиот период, средниот век и 
периодот на т.н. Les belles infidèles, сè до ХХ век. Преведување на Библијата. Кирил и 
Методиј за преведувањето.  Теоријата на преведувањето како посебна наука. Видови 
преведување.Текстуална анализа и параметри за оценување на преводите. Панорама 
на современите теориски приоди кон преведувањето.   

Препорачана 
литература: 

Арсова-Николиќ, Лидија. Преведување: теорија и практика, Скопје, Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј”, 1997;  
Сибиновиќ, Миодраг. Нови оригинал: увод у превођење, Београд, Научна књига, 1990. 
Jakobson, Roman. Aspects linguistiques de la traduction (Ch. 4), во Essais de linguistique 

générale. –Paris: Les Editions de Minuit,1963. 
LAROSE, Robert. Théories contemporaines de la traduction. – Presses de l’Université du 

Québec, 1989. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: Француски 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА – СОВРЕМЕНИ СОСТОЈБИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Снежана Петрова; вонреден професор 
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Цели: Студентите стекнуваат знаења од современата француска култура и цивилизација низ 
географски, политички, економски, социјални, културни и други аспекти. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Сензибилизирање кон поимот култура-цивилизација и способност за препознавање 
и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од друга 
култура.  
2. Cпособност за асимилација на нови сознанија и искуства како резултат на 
отвореност кон културните одлики на други народи и цивилизации.  
3. Способност да се долови Франција и нејзините специфичности низ автентични 
документи и со компаративен приод со сопствената култура и реалност.  

Предуслови: Нема  
Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Европска Унија. 

Француска култура (празници, обичаи, културни и спортски манифестации, 
гастрономија, мода, музика, филм, медиуми). Хумор и забава. Слободни активности. 
Менталитет  и однесување на Французите. Семејство. Образовен систем. Социјална 
политика. Здравство. Економија на Франција. Правно-политичко уредување. 
Општествено-политичко уредување.  

Препорачана 
литература: 

DESCAУRAC, Cathérine : Une année en France, Paris, Clé International,. 
MAUCHAMP, Nellу : La France d'aujourd'hui, Paris, CLE International,. 
MAUCHAMP, Nellу : La France de toujours, Paris, CLE International,. 
MAUCHAMP, Nellу : Les Français /Mentalités et comportements, Paris, CLE International,. 
ROSS, Steele : Civilisation progressive du français, Paris, CLE International,. 
Разни прирачници од областа на цивилизацијата, енциклопедии, Интернет, ЦД 

ромови. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 

редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми.  

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 
 
ПРЕДМЕТ: КАРАКТЕРИСТИКИ НА ФРАНЦУСКАТА ЛЕКСИКА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања, проектни активности, експозеа. 
Реализатори: Доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од областа на лексикологијата преку примери 

од француската лексика. Се запознаваат со развојот и настанувањето на француската 
лексика преку разните процеси на деривација, неологија, заемање и др. Се 
согледуваат сите процеси на зборатување на јазикот со цел подобро разбирање на 
неговата современа состојба. Општ преглед на разните видови лексика во 
францускиот јазик.  

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на францускиот јазик и народ. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, акценти, регионализми, општ јазик, жаргон,  заемки, странски / надворешни 
влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на одреден 
општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Општ преглед на јазичните средства на францускиот јазик за зборообразување на 

одреден лексички фонд (деривација, префиксација и суфиксација, неологија, промена 
на граматичка категорија, промена на значење, сложени зборови, скратеници и 
кратење на зборови, заемки, и др.) 
Карактеристики на француската лексика денес – Збогатување низ вековите.  Разни 
видови на лексика во францускиот јазик. Латинскиот, грчкиот, галскиот и германскиот 
лексички фонд во францускиот јазик. Лексиката од разни специјализирани области 
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нив вековите во Франција со посебно значење за денешната состојба на јазикот 
(економија, медицина, техника и технологија, политика, книжевност, наука, 
архитектурата, уметностите, и др.) Разните нивоа во францускиот јазик (стандарден 
јазик, говорен јазик, argot, пејоративен јазик, престижен јазик, жаргон, архаизми, итн.) 

Препорачана 
литература: 

DAUZAT, A. & DUBOIS, J. & MITTERAND, H. : Dictionnaire étymologique et historique du 
français, Larousse, Paris, 1994. 

DAUZAT, A., Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire français, Larousse, Paris, 
1949. 

GUILBERT, L., La créativité lexicale, Larousse, Paris, 1975. 
HUCHON, M. : Histoire de la langue française, Librairie Générale Française, Paris 2002. 
MORTUREUX, M.-F., La lexicologie entre langue et discours, Armand Colin, 2004. 
PICOCHE, J., Précis de lexicologie française, Université Nathan Information Formation, 

1977. 
PICOCHE J. & MARCHELLO-NIZIA, Ch. : Histoire de la langue française, Nathan 

Université, Paris, 1994. 
REY, A., Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, 2, 3, Le Robert, Paris, 

1998. 
REY, A., La lexicologie, Ed. Klincksieck, Paris, 1970. 
WALTER, H. : L’aventure des mots français venus d’ailleurs, Ed. Robert Laffont, Paris, 

1997. 
WALTER, H., Le français dans tous les sens, Robert Laffont, Paris, 1988. 
и др.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, 
Колоквиуми (еден писмен и еден устен) за редовните студенти, Краен устен испит за 
вонредните студенти, Проектни активности.  

Наставен јазик: Француски јазик 
 

Четврти семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ТЕОРИЈА НА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2. Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Интерактивни предавања и експозеа 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Стекнување знаења за природата на преведувањето и за потребата од свесно 

приоѓање кон преведувачкиот процес имајќи ги притоа предвид современите теориски 
пристапи од тој домен. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Познавање на развојот на теориската мисла за преведувањето и толкувањето, од 
нејзините почетоци до денес.  
2. Способност за разликување на различните видови преведување и идентификација 
на барањата на оделните видови преведување.  
3 Примена на теориските сознанија при преведувањето текстови од различни домени. 

Предуслови: Положен испит од Теорија на преведување и толкување 1 
Содржина: (ХХ век) Дескриптивни теории на преведувањето – лингвистички пристапи: 

преведувачкиот метод на Вине и Дарбелне, Џон Кетфорд, Жорж Мунен. Теоријата на 
Роман Јакобсон. Традуктологијата на Жан-Рене Ладмирал. Анализа на дискурсот како 
метода при преведувањето (Жан Делил) Јиржи Леви. Теоријата на полисистемот 
(Итамар Евен-Зохар, Гидеон Тури). Интерпретативната теорија на Даница Селесковиќ 
и на Маријан Ледерер. Книжевни пристапи: Анри Мешоник.  Валтер Бенјамин и 
„Задачата на преведувачот“. Жак Дерида. Октавио Паз. Матрица на преводливост 
(Драги Михајловски).Преведувањето како книжевно пресоздавање (илустрација низ 
примери).  

Препорачана 
литература: 

Михајловски, Драги. Под Вавилон: задачата на преведувачот. Скопје, Каприкорнус, 
2002. 

Chevalier, Jean-Claude, DELPORT, Marie-France. L’horlogerie de Saint Jérôme. –Paris: 
L’harmattan, 1995. 

MOUNIN, Georges. Les belles infidèlеs. – Paris: PUL, 1994. 
HURTADO ALBIR, Amparo. La notion de fidélité en traduction. –Paris: Didier Erudition, 

Coll.”Traductologie” n° 5., 1990. 
LEDERER, Marianne. La traduction aujourd’hui. – Paris: Hachette, 1994. 
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Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ТЕРМИНОЛОГИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен по струка (преведувачка и толкувачка насока) 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Теорија  : 2 часа седмично     

Вкупно часови  : 30 
Начин на реализација: Теориски предавања и работа со компјутер (пребарување и  креирање на 

терминолошки бази на податоци). 
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели Студентите се запознаваат со основите на терминологијата како наука, ги усвојуваат 

моделите на терминолошката неологија на францускиот јазик и се оспособуваат да 
пребаруваат и да креираат терминолошки бази на податоци.  

Компетенции: 1. Студентите поседуваат знаења за основите на терминологијата и на 
терминографијата и ги владеат основните модели на терминолошката 
неологија – неонимија во францускиот јазик. 

2. Студентите се оспособени да пребаруваат терминолошки речници и терминолошки 
бази на податоци за францускиот јазик. 

3. Студентите се оспособени да ги организираат во глосарни статии стекнатите 
сознанија за структурните особини на терминолошките статии во 
терминолошките речници на францускиот јазик.  

 
Предуслови: Нема. 
Содржина: Предмет на терминологијата. Терминологијата и лингвистиката. Општ јазик и стручен 

јазик. Терминологијата и науките. Термините како основни терминолошки единици. 
Називот и поимот како составни делови на термините. Лингвистичка анализа на 
називите на термините и начини на создавање нови називи – терминолошка неологија. 
Прашања врзани за терминолошко нормирање и стандардизација. Поимите и нивните 
дефиниции. Видови дефиниции на поимите на термините. Терминолошки глосари, 
речници и бази на податоци. Програми за екстракција на термини и креирање на 
терминолошки бази на податоци. 

Препорачана 
литература: 

DÉPECKER, Loïc : Entre signe et concept. Éléments de néologie générale, Presses 
Sorbonne Nouvelle, Paris, 2002, 199 p. 

DUBUC, Robert : Manuel pratique de terminologie, Linguatech-Conseil international de la 
langue française, Montréal-Paris, 1980, 100 p. 

L’HOMME, Marie-Claude : La terminologie, principes et techniques, Presses de l’Université 
de Montréal, 2004, 278 p.. 

RONDEAU, Guy : Introduction à la terminologie, Gaëtan Morin Éditeur, Québec, 1984,  238 
p.   

TERESA, Maria : La terminologie. Théorie, Méthode et applications, Presses de l’Université 
d’Ottawa, Ottawa, 1998 (1 e éd. 1992), 322 p. 

KOCOUREK, Rostislav : La langue française de la technique et de la science. Vers une 
lingustique de la langue savante, Oscar Brandstetter Verlag GMBH& Co. Kg., 
Wiesbaden, 1991 (1 e éd. 1982). 

REY, Alain : La terminologie : noms et notions, PUF, 1979, 128 p. 
 
Le grand dictionnaire terminologique : http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html 

Методи на оценување: Писмен и устен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на 
следниот начин  : редовност  : 10 поени, колоквиум  : 30 поени (0-30), терминолошки 
глосар 1  : 15 поени (0-15), терминолошки глосар 2  : 15 поени (0-15), краен (устен) 
испит  : 30 поени (0-30). 

 Наставен јазик  Француски 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА (ОД ПОЧЕТОЦИТЕ ДО ВРЕМЕТО НА 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html�
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ЛУЈ XIV)  
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Снежана Петрова; вонреден професор 
Цели: Студентите се запознаваат со француската култура и цивилизација низ хронолошко-

историски и дескриптивно-аналитички приод.Тие стекнуваат знаења за особеностите 
на таа цивилизација низ политички, економски, социјални, културни, уметнички и други 
аспекти. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Сензибилизирање кон поимот култура-цивилизација и способност за препознавање 
и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од друга 
култура.  
2. Cпособност  за асимилација на нови сознанија и искуства како резултат на 
отвореност кон културните одлики на други народи и цивилизации.  
3. Способност да се долови Франција и нејзините специфичности низ автентични 
документи и со компаративен приод со сопствената култура и реалност. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток преглед на историјата на Франција до крајот на XVII век низ призмата на три 

основни сегменти на нејзиниот културен развиток: 
- историја на нација: гало-романска цивилизација, од државата на Франките до 
државата Франција низ промената на француските кралски династии и раѓањето на 
националната свест, војните со Англија и Италија, религиозните војни, формирање на 
апсолутистичката монархија и времето на Луј XIV. 
- историја на идеи: религиозниот мистицизам на средниот Век и крстоносните војни, 
протестантизам, калвинизам, идеите на хуманизмот и Ренесансата, јансенизам, 
раѓањето на картезијанскиот дух и филозофијата на Декарт 
- историја на уметноста: романика, готика, ренесансна уметност, барокот и доктрината 
на класицизмот во уметностите, архитектурата на Версај, развојот на операта  

Препорачана 
литература: 

BERTHET, Jean-Louis: Une histoire de France en un volume. Paris, Librairie Séguier, 1987 
CARPENTIER Jean & LEBRUN François, Histoire de France, Paris, Du Seuil, 1987. 
 DUBY Georges, Histoire de la France, des origines à nos jours, Larousse in extenso, Paris, 
Larousse, 1995 
MAUCHAMP, Nellу : La France de toujours, CLE International, Paris. 
ROSS, Steele : Civilisation progressive du français, CLE International, Paris. 
Разни прирачници од областа на цивилизацијата, енциклопедии, Интернет, ЦД 

ромови. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 

редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОРЕКТИВНА ФОНЕТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+2 

Вкупен фонд во семестар: 0+30 
Начин на реализација: Практични фонетски вежби изработени во зависност од потребите на студентите. 

 
Реализатори: Соработник асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 
Цели: - развој на аудитивната перцепција на студентот 

- развој на правилниот изговор на елементите од францускиот вокален и 
консонантски систем 

- асимилирање на прозодијата на францускиот јазик 
- укажување на важноста на фонетската корекција во изучувањето странски 

јазик 
- запознавање со симболите на фонетската транскрипција  
- усовршување на паралелизмот меѓу писмениот и говорниот код 
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Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1.  Способност за правилна перцепција и продукција на гласовниот систем на 
францускиот јазик 
2. Способност за воочување и правилно користење на прозодиските елементи на 
францускиот јазик   
3. Способност за автокорекција 

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток вовед во корективната фонетика.  

Карактеристики на вокалниот и на консонантскиот систем на францускиот јазик. 
Вокали: артикулација, квантитет, метафонија. 
Немо е: услови за негова (не)реализација. 
Полуконсонанти. 
Немо и аспирирано h. 
Врзување и поврзувачки консонанти. 
Фонетска транскрипција и соодветство меѓу графијата и изговорот. 
Прозодија: акцент, ритам, ритмичка група, видови интонација. 

Препорачана 
литература: 

LÉON, P. : La prononciation du français standard, Didier, Paris, 1985. 
ABRY, D., CHALARON .L. : Phonétique 350 exercices, Hachette FLE, Paris, 1994. 
KANEMAN-POUGATCH, M.& PEDOYA-GUIMBRETIERE, E. : Plaisir des sons, Hatier Didier, 
Paris. 
MARTINE, B. & WACHS, S.: Phonétique en dialogues, Clé International, Paris, 2007. 
CHARLIAC, L. & MOTRON, A. : Phonétique progressive du français, Clé International, Paris, 
1999. 

Методи на оценување: Kонтинуирано следење на студентот, активност на час, домашни работи и фонетска 
транскрипција. 

Наставен јазик: Француски јазик 
 

Трета година 
Петти семестар 

 
ПРЕДМЕТ: КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД 

МАКЕДОНСКИ НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК (СО ТЕХНИКИ НА БЕЛЕЖЕЊЕ) 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 0+8; Вкупен фонд во семестар : 0+120 
Предуслови: Нема 
Начин на реализација: Практичен 
Реализатори: Доц. Д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 

Доц. Д-р Ирина Бабамова (Техники на бележење) 
Соработник 

Компетенции кои треба 
да се стекнат 

1. Способност за активно слушање, анализирање, разбирање, синтетизирање, 
импровизирање, антиципирање, реформулирање во јазикот цел, поедноставување, 
генерализирање, парафразирање, девербализација, и др. Способност за 
меморирање и концентрација. 
2 Способност за применување на техниките на бележење (принципи и симболи) (А. 
Владеење на сопствен разработен систем од знаци и симболи за бележење на 
деловите од изворната порака. Б. Активна примена на системот на бележење при 
консекутивно толкување).  
3. Владеење на техниката наречена traduction à vue  и chuchotage 
4. Способност за истовремено извршување на повеќе задачи и поделено внимание 
5. Комуникациски способности. Способност за прилагодување на ситуацијата на 
гласот, интонацијата и дикцијата 
6. Владеење на лексичко-граматичките специфичности на јазикот цел (македонски и 
француски) – коректност на изразувањето 
7. Следење на дневно-политичките случувања во сите области, општа култура 

Цели: Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентот се 
оспособува да толкува консекутивно на македонски и на француски јазик, прецизно 
да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна 
терминологија и регистер. 

Содржини: Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на 
концентрацијата и меморијата на студентот на македонски, а потоа на француски 
јазик; постепено воведување на техниката на бележење и синтетизирање при 
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени 
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текстови на актуелни теми со бележење; увид во држењето и другите карактеристики 
на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата и др.; усовршување на 
вокабуларот и нивото на јазикот ; толкување на автентични и неавтентични говори. 
За Техниките на бележење : Методата на бележење на Розен, која се темели на 
седум основни принципи што треба да се почитуваат при бележење на пораката. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и подготовка, 
Устен испит. 

Препорачана 
литература: 

- Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: 
Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Mason I., Dialogue Interpreting, Special Issue of The Translator( Volume 5/2, 1999), 
Manchester : St. Jerome, 1999 
- Rozan, La prise de note en interprétation consécutive, Université de Genève, 1959 
- Seleskovitch, D. & Lederer, M., Pédagogie raisonnée de l’interprétation, Didier érudition 
Opoce, Coll. Traductologie No4, 1989. 
- Herbert, J.,Manuel de l’interprète, Comment on devient interprète de conférence, 
Université de Genève, Genève, 1952 
-Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, 
Editore Ulrico Hoepli Milano, 1999 
Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.) 

Наставен јазик: Француски и македонски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИЧКА  ЛИНГВИСТИКА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Вкупен фонд во семестарот  : 30 

Теорија  : 1 час седмично / Вежби  : 1 час седмично 
Начин на реализација: Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели Студентите се запознаваат со основните поими од областа на информатичката 

лингвистика и се оспособуваат да ги користат информатичко-комуникациските 
технологии и особено глобалната мрежа Интернет како неопходни помошни средства 
при држење настава по француски како странски јазик и при преведување од и на 
француски јазик.  

Компетенции: 1. Студентите ги поседуваат основните поими од областа на информатичката 
лингвистика (автоматска обработка на податоци, препознавање на говор, синтеза на 
говор, анализа и генерирање на текст, оптичко препознавање на знаци) за француски  
јазик.  
2. Студентите се способни  да ги користат информатичко-комуникациските технологии и 
особено глобалната мрежа Интернет како неопходни помошни средства при подготовка 
и држење настава по француски како странски јазик.  
3. Студентите се способни да креираат мултимедијални фајлови што ќе ги користат во 
наставата по француски јазик.  
 

Предуслови: Познавање на француски јазик. 
Содржина: Поим за информатичка лингвистика.  Автоматска обработка на податоци. 

Препознавање на говор, синтеза на говор. Анализа и генерирање на текст. Оптичко 
препознавање на знаци. Информатичката лингвистика и изучувањето на странските 
јазици. Мултимедијата и Интернет. Програми за користење на Интернет (прелистувачи, 
пребарувачи, симнувачи). Поим за хипертекст. Консултирање и анализа на сајтови и 
портали поврзани со францускиот јазик и со дидактиката на францускиот јазик. 
Составување на лингвистичка и дидактичка сајтографија. Дигитални библиотеки со 
дела за францускиот јазик : нивно користење и можности за симнување на книги. 
Мултимедијални курсеви за француски јазик. Формати на фајлови и видови 
мултимедијални фајлови.  

Препорачана 
литература: 

Apprendre avec le multimédia, Céméa/Retz, Paris, 1997. 
THIERY, Lancien  : Le multimedia, Cle International, Paris, 1998, 127 p. 
Revue électronique ALSIC (Apprentissage des langues et systèmes d'information et de 



115 
 

communication) : http://alsic.u-strasbg.fr 
LIDIL, revue de linguistique et de didactique des languese : http://lidil.revues.org/index.html 

Методи на оценување: Практичен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на следниот 
начин : редовност : 10 поени, креирање и презентирање мултимедијален фајл на 
одредена лингвистичка или дидактичка тема : 40 поени (0-40), конституирање 
сајтографија на одредена тема : 20 поени (0-20),  практична проверка на операции врз 
креирање фајлови и користење на Интернет : 30 поени (0-30). 

Наставен јазик Француски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА (ОД ВРЕМЕТО НА 

ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО ДО V-та РЕПУБЛИКА) 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Елисавета Поповска; доцент.  
Цели: Студентите се запознаваат со француската култура и цивилизација низ хронолошко-

историски и дескриптивно-аналитички приод.Тие стекнуваат знаења за особеностите 
на таа цивилизација низ политички, економски, социјални, културни, уметнички и други 
аспекти. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Сензибилизирање кон поимот култура-цивилизација и способност за препознавање 
и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од друга 
култура.  
2. Cпособност  за асимилација на нови сознанија и искуства како резултат на 
отвореност кон културните одлики на други народи и цивилизации.  
3. Способност да се долови Франција и нејзините специфичности низ автентични 
документи и со компаративен приод со сопствената култура и реалност.   

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток преглед на историјата на Франција (XVIII, XIX и XX век) низ призмата на три 

основни сегменти на нејзиниот културен развиток: 
- историја на нација: декаденција на кралската власт, продлабочување на социјалните 
разлики и консолидирање на буржуарската класа, уставна монархија, француската 
Револуција, период на Теророт и I Република, владеењето на Наполеон, Франција низ 
промената на режимите (Реставрација, Буржуарска монархија, Империја, Комуна, 
Република), La Belle Époque, Двете Светски Војни, Алжирската криза, Мај 68.  
- историја на идеи: критичко-ревизионистички дух во векот на филозофите –
Волтер,Русо, Дидро. Енциклопедија. Развој на науките и техниките. Социјализам; Сен-
Симон. Позитивизам; Огист Конт. Бергсонизам, егзистенцијализам, структурализам, 
постструктурализам. 
- историја на уметноста: слобода и елегнатност на стиловите (Вато, Фрагонар), нео-
класични тенденции во сликарството и архитектурата (Давид, Суфло),реалистичко 
сликарство, салони и светски изложби, импресионистичко сликарство, кубизам и 
надреализам во сликарството и скулптурата, современа архитектура; Ле Корбизје   

Препорачана 
литература: 

BERTHET, Jean-Louis: Une histoire de France en un volume. Paris, Librairie Séguier, 1987 
CARPENTIER Jean & LEBRUN François, Histoire de France, Paris, Du Seuil, 1987. 
 DUBY Georges, Histoire de la France, des origines à nos jours, Larousse in extenso, Paris, 
Larousse, 1995 
MAUCHAMP, Nellу : La France de toujours, CLE International, Paris. 
ROSS, Steele : Civilisation progressive du français, CLE International, Paris. 
Разни прирачници од областа на цивилизацијата, енциклопедии, Интернет, ЦД 
ромови. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

 
 
 
 

http://alsic.u-strasbg.fr/�
http://lidil.revues.org/index.html�
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ПРЕДМЕТ: ЗАЕМКИТЕ ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања, проектни активности, експозеа. 
Реализатори: Доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 
Цели: Студентите стекнуваат знаења за јазиците во контакт, особно за збогатувањето на 

францускиот јазик во контакт со другите јазици со цел подобро да се разбере неговата 
современа состојба. Студентите стекнуваат знаења за потеклото, т.е. етимологијата 
на француската лексика и општествено-политичките околности на заемање.   

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на францускиот јазик и народ. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, регионализми, општ јазик, жаргон,  заемки, странски / надворешни 
влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на одреден 
општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дефинирање на поимите јазици во контакт, заемка (непосредно и посредно заемање) 

и причини на заемање, видови заемки, калкирање, етимологија / потекло на 
зборовите, адаптација на заемката, неологија, интернационализми. 
Општествено-полтички околности во кои наставуваат заемките во францускиот јазик и 
области на заемање. Најраните заемки во францускиот јазик. Заемките во 
францускиот јазик од латинско и грчко потекло, како и од арапско потекло. 
Регионалните јазици и дијалектите на Франција и процесот на заемање. Збогатување 
на француската лексика во XVI век и XVIII век (карактеристики и неологија). Заемките 
во францускиот јазик од светските јазици (италијански, германски јазици, шпански, 
португалски, англиски, словенските јазици и др.). 
Заемките во францускиот јазик од т.н. егзотични јазици. Ситуацијата денес, реакции 
на јазичната политика на Франција во контекст на влијанието на англискиот јазик.   

Препорачана 
литература: 

BEC, P., Manuel Pratique de Philologie Romane, T.1, T.2, Ed. A. & J. Picard, Paris ; 1970. 
BOURCIEZ, E., Eléments de linguistiques romanes, Ed. Klincksieck, Paris, 1967. 
BRUNOT, F : Histoire de la langue française des origines à nos jours, Tome I, II et III, 

Armand Colin, Paris, 1966. 
CAPUT, J.-P. : La langue française. Histoire d’une institution, Paris, Tome I, 1972, Tome II, 

1975. 
DAUZAT, A. & DUBOIS, J. & MITTERAND, H. : Dictionnaire étymologique et historique du 

français, Larousse, Paris, 1994. 
DAUZAT, A., Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire français ; Larousse ; Paris 

1949. 
DEROY, L., L’emprunt linguistique, Société d’Edition « Les Belles Lettres », Paris, 1980. 
HAGEGE, C., Le français et les siècles, Ed. Odile Jacob, Point Seuil, 1987. 
HUCHON, M. : Histoire de la langue française, Librairie Générale Française, Paris 2002. 
PICOCHE J. & MARCHELLO-NIZIA, Ch. : Histoire de la langue française, Nathan 

Université, Paris, 1994. 
REY, A., Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, 2, 3, Le Robert, Paris, 

1998. 
WALTER, H. : Le français dans tous les sens, Ed. Robert Laffont, Paris, 1988. 
WALTER, H. : L’aventure des mots français venus d’ailleurs, Ed. Robert Laffont, Paris, 

1997. 
WARTBOURG, von W. : Evolution et structure de la langue française, ED. Francke, Berne, 

1946. 
WEINREICH, U., Languages in contact, Findings and problems, Mouton, The Hague-Paris, 

1970. 
и др.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, 
Колоквиуми (еден писмен и еден устен) за редовните студенти, Краен устен испит за 
вонредните студенти, Проектни активности.  
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Наставен јазик: Француски јазик 
 

Шести семестар 
 
ПРЕДМЕТ: КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД 

МАКЕДОНСКИ НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК (СО ТЕХНИКИ НА БЕЛЕЖЕЊЕ) 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 0+4; Вкупен фонд во семестар : 0+60 
Предуслови: Положен испит по предметот Консекутивно толкување 1 (од француски на 

македонски јазик и од македонски на француски јазик ) 
Начин на реализација: Практичен 
Реализатори: Доц. Д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 

Соработник 
Компетенции кои треба да 
се стекнат 

Нагласуваме дека новите компетенции се надградуваат на веќе совладаните 
компетенции во претходниот семестар 
1. Способност за толкување на различни видови говори - владеење на разните 
нивоа во јазикот, на техничкиот јазик и лексика, стручните области, течно 
изразување, веродостојност на пораката 
2. Целосно владеење на техниките на бележење (принципи и симболи) 
3. Способност за брзо и ефикасно совладување на нови/комплексни јазични и 
стручни содржини 
4. Способност за самокритичност 

Цели: Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентот се 
оспособува да толкува консекутивно на македонски и на француски јазик, 
прецизно да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи 
соодветна терминологија и регистер. 

Содржини: Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на 
концентрацијата и меморијата на студентот на македонски, а потоа на француски 
јазик; постепено воведување на техниката на бележење и синтетизирање при 
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на 
сложени текстови на актуелни теми со бележење; увид во држењето и другите 
карактеристики на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата и др.; 
усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот ; толкување на автентични и 
неавтентични говори. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и 
подготовка, Устен испит. 

Препорачана литература: - Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, 
Amsterdam: Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Mason I., Dialogue Interpreting, Special Issue of The Translator( Volume 5/2, 1999), 
Manchester : St. Jerome, 1999 
- Rozan, La prise de note en interprétation consécutive, Université de Genève, 1959 
- Seleskovitch, D. & Lederer, M., Pédagogie raisonnée de l’interprétation, Didier 
érudition Opoce, Coll. Traductologie No4, 1989. 
- Herbert, J.,Manuel de l’interprète, Comment on devient interprète de conférence, 
Université de Genève, Genève, 1952 
-Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, 
Editore Ulrico Hoepli Milano, 1999 
Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.) 

Наставен јазик: Француски и македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД 

МАКЕДОНСКИ НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд : 0+4; Вкупен фонд во семестар : 0+60 
Предуслови: Положен испит од предметот Консекутивно толкување од француски на 
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македонски и од македонски на француски јазик 1 
Начин на реализација: Практичен метод. 
Реализатори: проф. д-р Маргарита Велевска (кон македонски) 

доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска (кон француски) 
Цели: Совладување на техниката на симултано толкување. 
Компетенции: Способност за: 

1. Способност за активно слушање, анализирање, разбирање, синтетизирање, 
реформулирање во јазикот цел, меморизирање, импровизирање, антиципирање, и 
др.  
2. Способност за правилно користење на техниката (кабина) при симултано 
толкување.  
3. Способност за симултано толкување на предавања, конференции, симпозиуми, 
дебати, и слично, како и коментирање преку анализа и синтеза на слушнатите 
информации.  

Содржина: Воведување во симултаното толкување, визуелно стимулирање, репродуцирање 
(shadowing) во кабина на ист текст, времено растојание (décalage), стратегија и 
цел, толкување на пишан текст и говор, однесување во кабина, бележење во 
кабина, симулирање конференции, индивидуално подготвување и истражување на 
дадена тема, организирање на дебати, толкување на автентични и неавтентични 
говори, поттикнување на способностите, итн. 

Препорачана литература: - Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, 
Amsterdam: Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Hendrickx, Paul V. Simultaneous Interpreting: A Practice Book, London: Longman, 
1971   
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Seleskovitch, D. & Lederer, M., Pédagogie raisonnée de l’interprétation, Didier 
érudition Opoce, Coll. Traductologie No4, 1989. 
- Herbert, J.,Manuel de l’interprète, Comment on devient interprète de conférence, 
Université de Genève, Genève, 1952 
- Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, 
Editore Ulrico Hoepli Milano, 1999. 
Секоја стручна литература зависно од темата на толкување (право, економија, 

медицина, екологија, техника и технологија, политички науки, домашни и 
меѓународни институции, и др.) ; автентични и неавтентични говори, натписи, 
разни текстови, итн. 

Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.).  
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и 

подготовка, Устен испит. 
Наставен јазик  Македонски и Француски јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИЧКА  ЛИНГВИСТИКА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК  2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Вкупен фонд во семестарот  : 30 

Теорија  : 1 час седмично / Вежби  : 1 час седмично 
Начин на реализација: Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели Студентите се запознаваат со основните поими од компјутерската лексикографија, од 

автоматското и компјутерски потпомогнатото преведување. Студентите се 
оспособуваат да користат : електронски речници, енциклопедии и терминолошки бази 
на податоци за францускиот јазик, како и програми за изработка на глосари, за 
создавање и обработка на француски јазични корпуси и програми за автоматско/ 
компјутерски потпомогнато преведување. 

Компетенции: 1. Студентите ги поседуваат основните поими од областа на компјутерската 
лексикографија, на автоматското и компјутерски потпомогнатото преведување.  
2. Студентите се способни да користат : електронски речници, енциклопедии и 
терминолошки бази на податоци за францускиот јазик, како и програми за изработка на 
глосари, за создавање и обработка на француски јазични корпуси. 
3. Студентите се способни  да користат одредени програми за автоматско/компјутерски 
потпомогнато преведување при преведување од и на француски јазик.  
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Предуслови: Информатичка лингвистика за француски јазик 1. 
Содржина: Поим за компјутерска лексикографија и за електронски јазични корпуси. Консултирање 

на електронски речници, мултимедијални енциклопедии и терминолошки бази на 
податоци за францускиот јазик. Програми за автоматско/компјутерски потпомогнато 
преведување. Преведувачка меморија. Консултирање и анализа на сајтови и портали 
поврзани со француската лексикографија и со компјутерското/компјутерски 
потпомогнатото преведување од и на француски јазик. Составување на лексикографска 
и традуктичка сајтографија.   

Препорачана 
литература: 

L’HOMME, Marie-Claude  : Initiation à la traductique (2 e éd.), Brossard, Québec, 2008. 
LOFFLER-LAURIAN, Anne-Marie : La traduction automatique, Presses 

Universitaires du Septentrion (Collection "Traductologie"), 
Villeneuve d'Ascq,  158 p.  

Revue électronique CORPUS :  http://revel.unice.fr/corpus/ 
Revue électronique LEXICOMETRICA  : http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/ 
Sites Web : 

− Le Trésor de la Langue Française Informatisé  : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 
− Le dictionnaire de l’Académie Française,  : http://atilf.atilf.fr/academie9.htm 
− Le projet ARTFL  : http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/dicos/ 
− Le musée virtuel des dictionnaires  : http://www.u-cergy.fr/dictionnaires/ 
− Dictionnaires en langue française  : http://www.dictionnaires.culture.fr 

Методи на оценување: Практичен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на следниот 
начин  : редовност  : 10 поени, креирање и презентирање мултимедијален фајл на 
одредена лексикографска или традуктичка тема : 30 поени (0-30), изработка на 
евалуација на електронски лексикографски дела или на програми за 
автоматско/компјутерски потпомогнато преведување  : 30 поени (0-30),  практична 
проверка на операции на користење на електронски речници и енциклопедии и 
програми за преведување : 30 поени (0-30).  

Наставен јазик Француски јазик. 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНКОФОНСКИ КУЛТУРИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р Елисавета Поповска; доцент. 
Цели: Студентите стекнуваат знаења за франкофонските култури и цивилизации низ 

историски, географски, политички, економски, социјални, културни и други аспекти  и 
во контекст на нивна конвергенција и дивергенција со француската метрополска 
култура 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за распознавање на специфичните одлики на франкофонскиот културен 
иденитет во целина и принципите на неговото институционално делување 
2. Способност за распознавање на специфичните одлики на поединечните 
франкофонски ентитети/идентитети и нивната географска, социолошка, политичка и 
културна детерминираност во рамките на глобалниот светски поредок 
2. Способност за набљудување, интерпретација и критичко размислување. 
  

Предуслови: Нема 
Содржина: Дефиниција и историја на поимот франкофонија. Миграцијата, колонијализмот и 

другите облици на хегемонизација на франкофонскиот културен простор. 
Обединувачки принципи: јазик, раса, култура, едукативен и административен систем 
итн. Географска распространетост и актуелни франкофонски држави во светот. 
Франкофонскиот идентитет како комплексна категорија – конгломерат на мигративни 
културни влијанија и дејанија. Аватари на франкофонијата – Негритида и Креолитет. 
Институционално поврзување на франкофонските држави: Alliance française, Les 
Sommets francophones, AUF, AUPELF итн. Местото и перспективите на Македонија во 
семејството на франкофонските земји.  
 

Препорачана - ROSS Steele, Civilisation progressive du français, avec 400 activités, Niveau 
intermédiaire, Paris, Clé international, 2002 

http://revel.unice.fr/corpus/�
http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/�
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm�
http://atilf.atilf.fr/academie9.htm�
http://www.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/projects/dicos/�
http://www.u-cergy.fr/dictionnaires/�
http://www.dictionnaires.culture.fr/�
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литература: - NJIKÉ, Jackson Noutchié, Civilisation progressive de la Francophonie, Niveau 
Intermédiaire, Paris, Clé international, 2003. 
- MOURA, Jean-Marc. Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris, PUF, 1999 
- La Francophonie dans le monde, par OIF, Christian Valentin, Florence Morgiensztern 
(collectif), Paris, Nathan, 2007 
- LE MARCHAND, Véronique. La francophonie. Milan Editions. 2006 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на семестрален 
труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти и за оние кои 
не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за слушателите 
од нематичните катедри). 

Четвртиа година 
Седми семестар 

ПРЕДМЕТ: КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ 
НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК (СО ТЕХНИКИ НА БЕЛЕЖЕЊЕ) 3 

Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетрање: Неделен фонд : 0+4; Вкупен фонд во семестар : 0+60 
Предуслови: Положен испит по предметот Консекутивно толкување 2 (од француски на македонски јазик 

и од македонски на француски јазик ) 
Начин на 
реализација: 

Практичен 

Реализатори: Доц. Д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 
Соработник 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат 

Нагласуваме дека новите компетенции се надградуваат на веќе совладаните компетенции 
во претходниот семестар 
1. Целосно владеење на техниките на бележење (принципи и симболи) 
2. Способност за справување со високо емоционални содржини во говорот 
3. Способност за работа под стрес, издржливост 
4. Самодоверба, држење 
5. Кодекс на однесување и етички кодекс 

Цели: Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентот се оспособува да 
толкува консекутивно на македонски и на француски јазик, прецизно да ја репродуцираат 
содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер. 

Содржини: Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на концентрацијата и 
меморијата на студентот на македонски, а потоа на француски јазик; постепено 
воведување на техниката на бележење и синтетизирање при толкувањето; консекутивно 
толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени текстови на актуелни теми со 
бележење; увид во држењето и другите карактеристики на изведбата на студентот, 
концентрацијата, меморијата и др.; усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот ; 
толкување на автентични и неавтентични говори. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и подготовка, Устен 
испит. 

Препорачана 
литература: 

- Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: 
Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Mason I., Dialogue Interpreting, Special Issue of The Translator( Volume 5/2, 1999), 
Manchester : St. Jerome, 1999 
- Rozan, La prise de note en interprétation consécutive, Université de Genève, 1959 
- Seleskovitch, D. & Lederer, M., Pédagogie raisonnée de l’interprétation, Didier érudition Opoce, 
Coll. Traductologie No4, 1989. 
- Herbert, J.,Manuel de l’interprète, Comment on devient interprète de conférence, Université de 
Genève, Genève, 1952 
-Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, Editore 
Ulrico Hoepli Milano, 1999 
Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.) 

Наставен јазик: Француски и македонски јазик 
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ПРЕДМЕТ: СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ 
НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд : 0+4; Вкупен фонд во семестар : 0+60 
Предуслови: Положен испит по предметот Консекутивно толкување од француски на мадеконски и 

од македонски на француски јазик 2 и Симултано толкување од француски на 
македонски и од македонски на француски јазик 1  

Начин на реализација: Практичен метод. 
Реализатори: проф.  д-р Маргарита Велевска (кон македонски) 

доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска (кон француски) 
Цели: Совладување на техниката на симултано толкување. 
Компетенции: Способност за 

1. Способност за толкување на различни видови говори. 
2. Способност за течно изразување и веродостојност на пораката 
3. Способност за координирање со други колеги/толкувачи (работа во екипа) – relay 

Содржина: Симултаното толкување, визуелно стимулирање, репродуцирање (shadowing) во 
кабина на ист текст, времено растојание (décalage), стратегија и цел, толкување на 
пишан текст и говор, однесување во кабина, бележење во кабина, симулирање 
конференции, индивидуално подготвување и истражување на дадена тема, 
организирање на дебати, толкување на автентични и неавтентични говори, 
поттикнување на способностите, итн. 

Препорачана 
литература: 

- Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: 
Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Hendrickx, Paul V. Simultaneous Interpreting: A Practice Book, London: Longman, 1971   
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Seleskovitch, D. & Lederer, M., Pédagogie raisonnée de l’interprétation, Didier érudition 
Opoce, Coll. Traductologie No4, 1989. 
- Herbert, J.,Manuel de l’interprète, Comment on devient interprète de conférence, Université 
de Genève, Genève, 1952 
- Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, Editore 
Ulrico Hoepli Milano, 1999 
Секоја стручна литература зависно од темата на толкување (право, економија, 

медицина, екологија, техника и технологија, политички науки, домашни и 
меѓународни институции, и др.) ; автентични и неавтентични говори, натписи, 
разни текстови, итн. 

Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.).  
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и подготовка, 

Устен испит. 
Наставен јазик  Македонски и Француски јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и експозеа 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Совладување на францускиот јазик преку согледување на разликите во однос на  

македонскиот јазик на повеќе нивоа на јазичен опис. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за идентификација на разликите помеѓу францускиот и македонскиот 
јазик на различни јазични нивоа (фонолошко, морфолошко, синтаксичко, семантичко).   
2. Развиена способност за изнаоѓање еквиваленти за специфични јазични реализации 
во едниот и во другиот јазик  
3.Оспособеност за примена на стекнатите знаења во наставниот или преведувачкиот 
процес. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Предметот опфаќа систематско анализирање на разликите помеѓу францускиот 
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и  македонскиот јазик на фонолошко, лексичко и зборообразувачко ниво. Се 
анализираат елементи од двата јазика во однос на нивните меѓусебни формални 
и/или семантички кореспонденти.  
Предмет на контрастивната граматика (КГ). КГ како диференцијален опис на два 
јазика и како дел од применетата лингвистика. Поимот tertium comparationis. 
Типолошки сличности и разлики помеѓу францускиот и македонскиот јазик. КГ и 
билингвизмот. Интерференции и анализа на грешки. Анализа на разликите помеѓу 
двата јазика на фонолошко и на графолошко-ортографско ниво. Анализа на разликите 
на лексичко ниво: осврт на лажните парови (faux amis) во францускиот и во 
македонскиот јазик. Францускиот глагол faire: полисемија и полифункционалност 
наспроти македонскиот глагол прави. Зборообразувањето во францускиот и во 
македонскиот јазик  како tertium comparationis: деривација и композиција. Педагошка 
примена на КГ: утврдување наставни техники за избегнување на негативниот 
трансфер од мајчиниот јазик при усвојувањето на јазичните структури на францускиот  
јазик.  

Препорачана 
литература: 

GUILLEMIN - FLESCHER, J. Sуntaхe comparée du français et de l’anglais.- Paris: Ophrys, 
1981. 

КОРУБИН, Бл. На македонскограматички теми. - Скопје: Институт за македонски 
јазик "Крсте Мисирков", 1990. 

JAMES, Carl. Contrastive analysis. –London, New York: Longman, 1999. 
МИНОВА-Ѓуркова, Лилјана. Синтакса на македонскиот стандарден јазик. – Скопје, 

Радинг, 1994. 
OSIPOV, Vladimir. Francuski glagol FAIRE. –Sarajevo: 1986 
Граматики на двата јазика. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ   
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 4+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Предавања и дискусии на одредени теми 
Реализатори: Соработник асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 
Цели: Студентите стекнуваат познавања за процесот на создавање на романските јазици, за 

нивниот развој и за нивната денешна состојба низ призмата на нивните сличности и 
разлики. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Способност за интерпретација на диверсификацијата на латинскиот јазик преку 
анализа на просторното-временските, историските, етнолошките и административните 
околности на неговата еволуција. 
2. Способност за препознавање на одликите на Романија како културна и јазична 
заедница и за дискриминирање на критериумите за класификација на романските 
јазици. 
3. Способност за воочување на поважните карактеристики на романските јазици низ 
призмата на нивниот историски развој, како и на нивната дијалектална конфигурација. 
4. Способност за препознавање на сличностите и на разликите меѓу романските јазици 
и за објаснување на нивното потекло. 

Предуслови: Пожелни се познавања од латинскиот и од најмалку два романски јазици 
Содржина: Латински јазик. Потекло на латинскиот јазик. Класичен и народен латински јазик. 

Ширење на латинскиот јазик и процес на романизација. 
Супстрати: етрурски, ибериски, лигурски, келтски, старогрчки и дакиски. 
Суперстрати: германски, словенски, арапски. 
Романија: поим и типологија (Источна и Западна Романија. Нова Романија. Изгубена 
Романија.) 
Класификација на романските јазици. Романски јазик. Далматски јазик. Италијански 
јазик. Реторомански јазик. Сардски јазик. Окситански јазик. Француски јазик. Франко-
провансалски говори. Каталонски јазик. Шпански јазик. Португалски јазик. 
Фонологија: Акцент. Корелација на квантитет. Корелација на отвореност. Дифтонгација. 
Корелација на лабијалност. Корелација на назалност. Корелација на плозија. 
Корелација на звучност. Палатализации. 
Морфосинтакса : Категоријата род кај именката и заменката во латинскиот и во 
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романските јазици. Категоријата број: интензивна и збирна множина. Член: определен, 
посвоен, показен, неопределен, аглутиниран, партитивен член. Придавки: флексија и 
компарација. Главни, редни, прилошки, дистрибутивни, неопределени броеви. Заменка: 
лична, повратна, посвојна, показна заменка. Глагол: аспект (infectum, perfectum, 
инкоатив, фреквентатив, дуратив), време (сегашно, минато, идно), начин (конјунктив, 
кондиционал, инфинитив, герундив, партицип). Прилог. 
Лексика. Латински фонд. Заемки од латинскиот јазик и од живите јазици. Богатење на 
лексичкиот фонд со интерни средства. 

Препорачана 
литература: 

BOURCIEZ, E.: Éléments de linguistique romane, 5è éd., Paris, 1967. 
KLICKENBERG, J.-M. : Des langues romanes, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 1999. 
REINHEIMER, S. & TASMOWSKY, L. : Pratique des langues romanes, Harmattan, Paris, 
1997. 
RENZI, L. (en collab. avec G. Salvi) : Nuova introduzione alla filologia romanza, Bologna, 
1985. 
TAGLIAVINI, C.: Le origini delle lingue neolatine, V-ta ed., Bologna, 1969 
SKOK, P.: Osnovi romanske lingvistike I-III, Zagreb, 1940. 
SKUBIC, M. : Uvod u romansku lingvistiku, Novi Sad, 1990. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, активност на час, есеј на одредена тема, 
колоквиуми. 
 

Наставен јазик: Македонски јазик 
 

 

Осми семестар 
 
ПРЕДМЕТ: СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ 

НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд : 0+8; Вкупен фонд во семестар : 0+120 
Предуслови: Положен испит по предметот Консекутивно толкување од француски на мадеконски и 

од македонски на француски јазик 3 и Симултано толкување од француски на 
македонски и од македонски на француски јазик 2 

Начин на реализација: Практичен метод. 
Реализатори: проф. д-р Маргарита Велевска (кон македонски) 

доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска (кон француски) 
Цели: Совладување на техниката на симултано толкување. 
Компетенции: Способност за 

1. Способност за целосно владеење на техниките на симултаното толкување.  
2. Способност за работа под стрес.  
3. Способност за индивидуално подготвување на определена тема. 

Содржинa: Симултаното толкување, визуелно стимулирање, репродуцирање (shadowing) во 
кабина на ист текст, времено растојание (décalage), стратегија и цел, толкување на 
пишан текст и говор, однесување во кабина, бележење во кабина, симулирање 
конференции, индивидуално подготвување и истражување на дадена тема, 
организирање на дебати, толкување на автентични и неавтентични говори, 
поттикнување на способностите, итн. 

Препорачана 
литература: 

- Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: 
Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Hendrickx, Paul V. Simultaneous Interpreting: A Practice Book, London: Longman, 1971   
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Seleskovitch, D. & Lederer, M., Pédagogie raisonnée de l’interprétation, Didier érudition 
Opoce, Coll. Traductologie No4, 1989. 
- Herbert, J.,Manuel de l’interprète, Comment on devient interprète de conférence, Université 
de Genève, Genève, 1952 
- Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, Editore 
Ulrico Hoepli Milano, 1999. 
Секоја стручна литература зависно од темата на толкување (право, економија, 

медицина, екологија, техника и технологија, политички науки, домашни и 
меѓународни институции, и др.) ; автентични и неавтентични говори, натписи, 
разни текстови, итн. 

Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.).  
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Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и подготовка, 
Устен испит. 

Наставен јазик  Македонски и Француски јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и експозеа 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Совладување на францускиот јазик преку согледување на разликите во однос на  

македонскиот,  на повеќе нивоа на јазичен опис. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за идентификација на разликите помеѓу францускиот и македонскиот 
јазик на различни јазични нивоа (фонолошко, морфолошко, синтаксичко, семантичко).   
2. Развиена способност за изнаоѓање еквиваленти за специфични јазични реализации 
во едниот и во другиот јазик  
3.Оспособеност за примена на стекнатите знаења во наставниот или преведувачкиот 
процес. 

Предуслови: Контрастивна граматика на францускиот и на македонскиот јазик 2 
Содржина: Предметот опфаќа систематско анализирање на разликите помеѓу францускиот 

и  македонскиот јазик на морфолошко и синтаксичко ниво. Се анализираат 
структури од двата јазика во однос на нивните меѓусебни формални и/или 
семантички еквиваленти.  
Анализа на разликите помеѓу двата јазика на морфолошко ниво. Членот во 
францускиот и во македонскиот јазик: разлики на ниво на форми и употреба.   
Придавките во францускиот и во македонскиот јазик: разлики на ниво на форми и 
употреба. Предлозите во францускиот и во македонскиот јазик: разлики на ниво на 
употреба и значења. Споредување на системот на глаголските времиња во двата 
јазика и утврдување преводни еквиваленти за одделни глаголски времиња и форми.   
Анализа на разликите помеѓу двата јазика на синтаксичко ниво. Инфинитивните 
констукции во францускиот јазик и нивните еквиваленти во македонскиот, со посебен 
осврт на фактитивните конструкции: faire+инфинитив и laisser+инфинитив. 
Искажување пасивно значење со конструкцијата se faire+инфинитив и нејзините 
еквиваленти во македонскиот јазик. Пасивни и безлични конструкции со се во 
македонскиот јазик и нивните еквиваленти во францускиот јазик. 
Педагошка примена на контрастивната граматика: утврдување наставни техники за 
избегнување на негативниот трансфер од мајчиниот јазик при усвојувањето на 
јазичните структури од францускиот јазик .  

Препорачана 
литература: 

GUILLEMIN - FLESCHER, J. Sуntaхe comparée du français et de l’anglais.- Paris: Ophrys, 
1981. 

КОРУБИН, Бл. На македонскограматички теми. - Скопје: Институт за македонски 
јазик "Крсте Мисирков", 1990. 

JAMES, Carl. Contrastive analysis. –London, New York: Longman, 1999. 
МИНОВА-Ѓуркова, Лилјана. Синтакса на македонскиот стандарден јазик. – Скопје, 

Радинг, 1994. 
Граматики на двата јазика. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Теорија  : 2 часа седмично     
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Вкупно часови  : 30 
Начин на реализација: Теориски предавања и работа со компјутер (користење на електронски речници и 

пребарување). 
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели Студентите се запознаваат со основите на француската лексикографија и на 

лексикографските дефиниции и се стекнуваат со знаења за користење на пишани и 
електронски речници како за настава на францускиот јазик така и за преведување од и 
на француски јазик. 

Компетенции: 1. Студентите поседуваат знаења за основите на француската лексикографија, за 
историјатот на француската лексикографија и ги владеат основните модели 
на лексикографска дефиниција во францускиот јазик. 

2. Студентите се оспособени да ги пронајдат на брз и ефикасен начин електронските 
лексикографски ресурси за францускиот јазик, да вршат пребарувања низ 
разните видови речници на францускиот јазик (толковни, аналошки, 
енциклопедиски, мултимедијални, речници на имиња, на социолекти,  
дијалектални, етимолошки, терминолошки, фразеолошки, паремиолошки, 
синонимни, двојазични, текстуални бази). 

3. Студентите се оспособени да извлекуваат секаков вид на информации по полиња и 
во разни формати од електронските речници и да ги организираат во 
речнички фиши стекнатите сознанија за структурните особини на 
лексикографските статии во разните речници за францускиот јазик.  

 
Предуслови: Нема. 
Содржина: Речниците како предмет на лексикографијата. Историјат на француската 

лексикографија. Видови речници. Структура на лексикографската статија. Заглавен 
збор или глава на статијата. Видови лексички единици. Монолексемски и 
полилексемски јазични единици. Лексикографската дефиниција (речничка и 
енциклопедиска). Основното и фигуративното значење во речниците. Семантичките 
релации и семантичките процеси во речниците.  Примерите во речниците како 
лингвистички и културен контекст на јазичните единици. Референтната и 
интеркомуникативната вредност на зборовите во речниците. Пишани и електронски 
речници. Користење на интернетски јазични корпуси : разни видови на лексикографски 
портали за францускиот јазик и дигитални библиотеки на лексикографска литература. 

Препорачана 
литература: 

 
DUBOIS, Jean, et DUBOIS, Claude, Introduction à la lexicographie : le dictionnaire, Librairie 

Larousse («Langue et langage»), Paris, 1971, 217 p. 
La Définition (éditeurs Jacques Chaurand et Francine Mazière), Larousse, Paris, 1990, 304 p. 
MATORÉ, Georges (1968), Histoire des dictionnaires français, Librairie Larousse (« La langue 

vivante »), Paris, 278 p. 
PICOCHE, Jacqueline, Didactique du vocabulaire français, Nathan (« Fac., série Linguistique 

»), Paris, 1993, 206 p. 
PRUVOST, Jean : Les dictionnaires de langue française, « Que sais-je », P.U.F., Paris, 2002, 127 p. 
REY, Alain (1982), Encyclopédies et dictionnaires, Presses Universitaires de France (« Que 

sais-je?, 2000 »), Paris, 127 p. 
REY, Alain  : Le lexique  : images et modèles. Du dictionnaire à la lexicologie, Librairie 

Armand Colin, Paris, 1977, 307 p. 
Trésor de la langue française, informatisé, 2004, 6000 p.  

Методи на оценување: Устен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на следниот начин  : 
редовност  : 10 поени, експозе  : 20 поени (1-20), конституирање на ресурси за јазичен 
корпус  : 30 поени (1-30), колоквиум  : 40 поени (1-40).   

 Наставен јазик  Француски 
 
 
 
 
 



126 
 

ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНЦУСКИ ЈАЗИЧНИ СТУДИИ 

 
Втор модул за студентите од други студиски групи, катедри или факултети 
 
Диплома: Дипломиран ................. со француски јазични студии 
 
Види студиска програма. Предметните програми за овој модул се истите како веќе наведените 
во Првиот, задолжителен, основен модул, во Вториот изборен модул и оние по слободен избор. 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ФРАНКОФОНСКИ КНИЖЕВНО-КУЛТУРОЛОШКИ СТУДИИ 

 
Втор модул за студентите од други студиски групи, катедри или факултети 
 
Диплома :  Дипломиран ........... со франкофонски книжевно-културолошки студии 
 
Види студиска програма. Предметните програми за овој модул се истите како веќе наведените 
во Првиот, задолжителен, основен модул, во Вториот изборен модул и оние по слободен избор. 
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ПРЕДМЕТИ ПО СЛОБОДЕН ИЗБОР НА СТУДЕНТОТ 
КОИ СТУДИСКАТА ГРУПА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ ГИ НУДИ ЗА СВОИТЕ  

И СТУДЕНТИТЕ ОД ДРУГИТЕ КАТЕДРИ И ФАКУЛТЕТИ 
 
За целокупниот спикок на понувени предмети, види студиска програма. Предметните програми 
се истите како веќе наведените во Првиот, задолжителен, основен модул и во Вториот изборен 
модул. 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2 ; вкупен фонд во семестар : 30 + 30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, индивидуална работа – домашни задачи 
Реализатори: Наставник: виш лектор м-р Слободанка Колемишевска 
Цели: Стекнување на вештини за усно и писмено разбирање и изразување во секојдневни 

ситуации 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

Комуникативни:способност за коректно усно искажување:правилно изговарање на 
специфичните гласови вклопени во поедноставни структури; 
Писмени :1. способност за правилно пишување по диктат; 
2. способност за писмено искажување во поедноставни ситуации: пишување на задачи 
во врска со обработените содржини; 

Предуслови: нема 
Содржина: Тематски:поздравување, претставување, лични предмети, стан, образование, спорт, 

храна, купување, излегување, празници: 
Граматички: лични заменки, член: определен, неопределен, партитивен, употреба на 
членот, испуштање на членот, слевање со предлози; 
- именки: лични и општи, род и број кај именките; 
- придавки: род и број кај описните придавки, нивно место во однос на именката; 
показни, посвојни и прашални придавки; 
Повторување на некои времиња на индикативот: présent, futur simple, passé composé; 
- заповеден начин; 
- исказни, прашални и негативни реченици 

Препорачана 
литература: 

Учебник: Taxi I, éd. Hachette 
Граматика: Grammaire progressive du français или по избор на студентот 
Речници: по избор на студентот 

Методи на оценување: Континуирано следење, активност на час, индивидуални и домашни работи, 
колоквиуми (2), устен испит; 

Наставен јазик: Македонски и француски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2 ; вкупен фонд во семестар : 30 + 30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, индивидуална работа – домашни задачи 
Реализатори: Наставник: виш лектор м-р Слободанка Колемишевска 
Цели: Подобрување на усното искажување: коректно изговарање на специфичните гласови 

во посложени структури; 
Подобрување на писменото искажување: 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

Комуникативни: барање, давање и одбивање на дозвола, давање предлог, одбивање 
и прифаќање, изразување можност, обврска, склоност, искажување веројатност, 
вообичаеност; 
Писмени: 1. правилно пишување по диктат; 
2. способност за писмено изразување во едноставни ситуации во врска со 
обработуваните теми; 
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Предуслови: Положен испит: француски 1 
Содржина: Тематски : амбиент на секојдневието, културни и прехрамбени навики, слободно 

време и годишен одмор, социокултурни односи, планови за иднината, симболите на 
Франција; 
Граматички : лични заменки како предмет во реченицата; прилошки заменки en, y; 
повторување на: futur proche, imparfait, passé récent; искажување идност со сегашно 
време, со futur proche, futur simple; искажување минатост: свршено и несвршено 
дејство;  

Препорачана 
литература: 

Учебник: Tax I, éd. Hachette,  
Граматика: Grammaire progressive du français или по избор на студентот 
Речници: по избор на студентот 

Методи на оценување: Континуирано следење, активност на час, индивидуални и домашни работи, 
колоквиуми (2), устен испит 

Наставен јазик: Македонски и француски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2 ; вкупен фонд во семестар : 30 + 30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, индивидуална работа – домашни задачи 
Реализатори: Наставник: виш лектор м-р Слободанка Колемишевска 
Цели: Усовршување на усното и писменото изразување  

Запознавање со некои сегменти од француската култура и цивилизација 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

Комуникативни:учтиво обраќање во службени ситуации, зборување за себе, за своите 
вкусови, навики, потреби, желби, образование, обврски и намери; 
Писмени: писмено аргументирање на темите обработувани врз текстови или видео и 
аудио документи; 

Предуслови: Положен испит: француски 2 
Содржина: Тематски: социјално, културно, географско потекло, живеалиште, образование, 

здравје и здрав живот, вработување и невработеност, слободно време, забава  и 
спорт; 
Граматички: релативни, показни,  посвојни, неопределени и прилошки заменки, 
компаратив и суперлатив, conditionnel présent / passé, subjonctif présent, négations, 
gérondif, adverbes en – ment;  

Препорачана 
литература: 

Учебник: Taxi II, éd. Hachette 
Граматика: Grammaire progressive du français или по избор на студентот 
Речници: по избор на студентот 

Методи на оценување: Континуирано следење, активност на час, индивидуални и домашни работи, 
колоквиуми (2), устен испит 

Наставен јазик: Македонски и француски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2 ; вкупен фонд во семестар : 30 + 30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, индивидуална работа – домашни задачи 
Реализатори:  Наставник: виш лектор м-р Слободанка Колемишевска 
Цели: Усовршување на усното и писменото изразување  

Запознавање со поважни сегменти од француската култура и цивилизација 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

Комуникативни:изразување на лични ставови, мислења, изведување заклучоци, 
пренесување на туѓи искази, информирање за одредени ситуации и настани; 
Писмени: мали состави на темите што се обработуваат или по слободен избор; 

Предуслови: Положен испит: француски 3 
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Содржина: Тематски: патувања, музика, литература, медиуми, граѓанско однесување 
Граматички: усогласување на participe passé, plus-que parfait, les doubles pronoms, le 
discours rapporté au présent ou au passé, le futur antérieur, la forme passive, les 
constructions impersonnelles; 

Препорачана 
литература: 

Учебник: Taxi II, éd. Hachette 
Граматика: Grammaire progressive du français или по избор на студентот 
Речници: по избор на студентот 

Методи на оценување: Континуирано следење, активност на час, индивидуални домашни работи, колоквиуми 
(2), устен испит 

Наставен јазик: Македонски и француски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2 ; вкупен фонд во семестар : 30 + 30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, индивидуална и работа во група, домашни задачи 
Реализатори: Наставник: лектор Анета Маневска 
Цели: Стекнување на вештини за усно и писмено разбирање и изразување на основни идеи 

во рамки на секојдневни ситуации 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

Комуникативни:правилно изговарање на специфичните гласови вклопени во 
поедноставни структури; способност за разбирање и изразување на основни идеи во 
секојдневни ситуации 
Писмени :1. способност за правилно пишување по диктат; 
2. способност за писмено искажување во поедноставни ситуации: пишување на задачи 
во врска со обработените содржини; 

Предуслови: нема 
Содржина: Тематски:поздравување, претставување, лични предмети, стан, образование, храна, 

купување, секојдневие, планови и намери за блиска иднина 
Граматички: лични заменки, прашални и показни заменки член: определен, 
неопределен,  употреба на членот,  слевање со предлози и показни заменки; 
- именки: лични и општи, членување, род и број; 
- придавки: род и број, место во однос на именката;  
-глагол: сегашно време, правилни, неправилни, повратни (место на повратната 
заменка), блиско идно време, сегашно трајно 
- прилози и прилошки определби за време 
- предлози и предлошки фрази 
- броеви 
- исказни, прашални и негативни реченици 

Препорачана 
литература: 

Учебник: Português XXI 1, учебник и вежбанка; Diálogo Brasil 
Граматика: Nova Gramática do Português Contemporâneo 
Речници: по избор на студентот 

Методи на оценување: Континуирано следење, активност на час, домашни работи, колоквиуми (2), устен 
испит; 

Наставен јазик: Македонски и португалски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2 ; вкупен фонд во семестар : 30 + 30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, работа во група и рол-плеј, индивидуална работа – домашни 

задачи 
Реализатори: Наставник: лектор Анета Маневска 
Цели: Подобрување на усното разбирање и искажување: коректно изговарање на 
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специфичните гласови во посложени структури; 
Подобрување на писменото искажување: 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

Комуникативни: барање, давање и одбивање на дозвола, совет, сугестија, инструкции, 
изразување согласност и несогласување 
Писмени: 1. правилно пишување по диктат; 
2. способност за писмено изразување во едноставни ситуации во врска со 
обработуваните теми; 

Предуслови: Положен испит: Португалски јазик 1 
Содржина: Тематски : временски прилики, културни и прехрамбени навики, слободно време и 

годишен одмор, социокултурни односи, физички и психолошки карактеристики,  
навики, минати случки 
Граматички : заменки – присвојни, неопределени, директен и индиректен предмет, 
комбинации со предлог; именки – род и број; придавки – род и број, компаратив и 
суперлатив; предлози – за движење, време; глагол – минато свршено време, 
правилни и неправилни; заповеден начин; редни броеви; специфични синтактички 
конструкции 

Препорачана 
литература: 

Учебник: Português XXI 1, учебник и вежбанка; Diálogo Brasil 
Граматика: Nova Gramática do Português Contemporâneo 
Речници: по избор на студентот 

Методи на оценување: Континуирано следење, активност на час, индивидуални и домашни работи, 
колоквиуми (2), устен испит 

Наставен јазик: Македонски и португалски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 3 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2 ; вкупен фонд во семестар : 30 + 30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, работа во група и рол-плеј, индивидуална работа – домашни 

задачи 
Реализатори: Наставник: лектор Анета Маневска 
Цели: Усовршување на усното и писменото разбирање и изразување  

Запознавање со некои сегменти од португалската култура и цивилизација 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

Комуникативни:учтиво обраќање во службени ситуации, зборување за себе, за своите 
вкусови, образование, искуство, изразување и разбирање на совети и мислења, 
зборување за минати дејствија, еднократни и вообичаени, поврзување на минати, 
сегашни и идни факти, разбирање на содржини од медиумите 
Писмени: писмено аргументирање на темите обработувани врз текстови или аудио 
документи; 

Предуслови: Положен испит: Португалски јазик 2 
Содржина: Тематски: социјално, културно, географско потекло, образование, здравје и здрав 

живот, вработување и невработеност, слободно време, патувања, забава  и спорт, 
гардероба, вообичаени дејства во сегашноста и минатото, реклами, упатства, 
телевизија, кино, вести 
Граматички: глагол – продолжување со неправилни глаголи во сегашно и минато 
свршено време, минато несвршено, правилни и неправилни, предминато време, 
партицип, неправилен и двоен; персонален инфинитив; прилози за начин на “-mente”; 
зборообразување со префиксација, синоними, антоними; двојна негација 

Препорачана 
литература: 

Учебник: Português XXI 2, учебник и вежбанка; Diálogo Brasil 
Граматика: Nova Gramática do Português Contemporâneo 
Речници: по избор на студентот 

Методи на оценување: Континуирано следење, активност на час, индивидуални и домашни работи, опционо – 
предавање на наставна единица по личен избор, колоквиуми (2), устен испит 

Наставен јазик: Македонски и португалски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 4 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
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Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2 ; вкупен фонд во семестар : 30 + 30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, работа во група и рол-плеј, индивидуална работа – домашни 

задачи 
Реализатори:  Наставник: лектор Анета Маневска 
Цели: Усовршување на усното и писменото изразување  

Запознавање со поважни сегменти од лузофонската култура и цивилизација 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

Комуникативни:изразување на лични ставови, мислења, изведување заклучоци, 
пренесување на туѓи искази, информирање за одредени ситуации и настани; 
Писмени: состави на темите што се обработуваат или по слободен избор; 

Предуслови: Положен испит: Португалски јазик 3 
Содржина: Тематски: патувања, музика, литература, медиуми, културни специфики и реалности, 

граѓанско однесување, теми во договор со студентите 
Граматички: глагол – кондиционал, идно време, сегашно, минато и идно време на 
субјунктивот, сложен перфект на индикативот и субјунктивот, индиректен говор, 
пасивен залог; релативни заменки, непроменливи и променливи; сврзници и сврзнички 
фрази; условни реченици; именско и глаголско управување; зборообразување – 
продолжување; разлики помеѓу европската и бразилската варијанта на португалскиот 
јазик 

Препорачана 
литература: 

Учебник: Português XXI 2, учебник и вежбанка; Diálogo Brasil 
Граматика: Nova Gramática do Português Contemporâneo 
Речници: по избор на студентот 

Методи на оценување: Континуирано следење, активност на час, индивидуални домашни работи, опционо – 
предавање на наставна единица по личен избор, колоквиуми (2), устен испит,  

Наставен јазик: Македонски и португалски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: КОРЕКТИВНА ФОНЕТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетрање: Неделен фонд: 0+2 
Вкупен фонд во семестар: 0+30 

Начин на 
реализација: 

Практични фонетски вежби изработени во зависност од потребите на студентите. 

Реализатори: Соработник асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 
Цели: - развој на аудитивната перцепција на студентот 

- развој на правилниот изговор на елементите од францускиот вокален и 
консонантски систем 

- асимилирање на прозодијата на францускиот јазик 
- укажување на важноста на фонетската корекција во изучувањето странски јазик 
- запознавање со симболите на фонетската транскрипција  
- усовршување на паралелизмот меѓу писмениот и говорниот код 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1.  Способност за правилна перцепција и продукција на гласовниот систем на 
францускиот јазик 
2. Способност за воочување и правилно користење на прозодиските елементи на 
францускиот јазик   
3. Способност за автокорекција 

Предуслови: Нема 
Содржина: Краток вовед во корективната фонетика.  

Карактеристики на вокалниот и на консонантскиот систем на францускиот јазик. 
Вокали: артикулација, квантитет, метафонија. 
Немо е: услови за негова (не)реализација. 
Полуконсонанти. 
Немо и аспирирано h. 
Врзување и поврзувачки консонанти. 
Фонетска транскрипција и соодветство меѓу графијата и изговорот. 
Прозодија: акцент, ритам, ритмичка група, видови интонација. 

Препорачана 
литература: 

LÉON, P. : La prononciation du français standard, Didier, Paris, 1985. 
ABRY, D., CHALARON .L. : Phonétique 350 exercices, Hachette FLE, Paris, 1994. 
KANEMAN-POUGATCH, M.& PEDOYA-GUIMBRETIERE, E. : Plaisir des sons, Hatier Didier, 
Paris. 
MARTINE, B. & WACHS, S.: Phonétique en dialogues, Clé International, Paris, 2007. 
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CHARLIAC, L. & MOTRON, A. : Phonétique progressive du français, Clé International, Paris, 
1999. 

Методи на 
оценување: 

Kонтинуирано следење на студентот, активност на час, домашни работи и фонетска 
транскрипција. 

Наставен јазик: Француски јазик 

 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЗБОРООБРАЗУВАЊЕТО ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Интерактивни предавања 
Реализатори: Наставник: доц.д-р Ирина Бабамова 
Цели: Запознавање со начините за образување зборови во францускиот јазик 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Препознавање на зборообразувачките модели и средства во францускиот 
јазик. 

2. Способност за примена на стекнатите знаења од зборообразувањето во 
наставата по француски јазик. 

3. Примена на теориските знаења во сродни лингвистички истражувања. 
Предуслови: Познавање на основите на францускиот јазик 
Содржина: Преглед на зборообразувачките модели во францускиот јазик, деривација и 

композиција, со посебен осврт на префиксацијата, суфиксацијата и образувањето 
сложени зборови. Акцентот ќе биде ставен на попродуктивните префикси и суфикси 
во францускиот јазик како и на зборообразувачките тенденции во образувањето 
сложени зборови 

Препорачана 
литература: 

GUILBERT, Louis. La créativité lexicale:-Paris : Larousse : 1975. 
DARMESTETER, Arsen: Traité de la formation de la langue française. – Paris : Librairie 
Honoré Champian, 1967. 
DUBOIS, Jean : La dérivation suffixale en français . - Paris. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК – ПРАВНА ТЕРМИНОЛОЈИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска 
година: 

/ 

Семестар:  Зимски семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетрање: Неделен фонд : 2+0         
Вкупен фонд во семестарот : 30 часа  

Предуслови: Нема 
Начин на 
реализација: 

Предавања, вежби, проектни активности  

Реализатори: Лектор : Севда Лазаревска  
Предметни 
компетенции 

 

Цели: Стекнување на основни правни термини од повеќе области на праваото, запознавање со 
специфичностите на праваната терминологија.  

Содржина: Вовед во правниот систем на Франција : гранки на правото, судскиот систем на Франција 
(споредба со Македонија), стопанско право, трудово право ... Право на Европската Унија.  

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот, колоквиуми, проекти.  

Препорачана 
литература: 

J.-L Penfornis .  Le francais du droit ,CLE International,  
 Разни специјализирани списанија и речници  

Наставен 
јазик: 

 Француски јазик 
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ПРЕДМЕТ: 
 

 
 
МЕДИЦИНСКА ТЕРНИМОЛОГИЈА (ФРАНЦУСКИ) 

Код:  
 

Тип: Предметот е изборен 
 

Студиска година: / 
 

Семестар: Зимски семестар 
 

Број на кредити: 5 
 

Времетрање: Неделен фонд: 1+1; вкупен фонд 15 + 15 
 

Предуслови: нема 
 

Начин на реализација: Предавања, вежби, домашни задачи, индивидуална работа 
 

Реализатори: Наставник: виш лектор м-р Слободанка Колемишевска 
 

Предметни 
компетенции 

Говорна и писмена употреба на основната медицинска терминологија: формирање на 
медицински термини од областа на анатомијата , физиологијата, патологијата 
итн.;работа врз стручни медицински текстови; изведување, анализа и дефинирање на 
термините, самостојно изготвување на задачи од дадените теми, составување на 
глосар; преведување на текстови од француски јазик на македонски и обратно; 
 

Цели: Оспособување за самостојно користење на стручна литература за лични или стручни 
потреби; преведување на стручни текстови, на писма, упатници до здравствени 
институции во странство, преведување на брошури и секакви материјали од областа на 
медицината;  
Оспособување за толкување на излагања, предавања и сл. 
 

Содржина: Стручни и популарни текстови од областа на медицината: анатомија, физиологија, 
патологија, упатства  за лекарства; тестови за третмани  на некои болести исл. 
 

Методи на оценување: Континуирано следење, колоквиуми и/ или устен испит. 
 

Препорачана 
литература: 

- С. Колемишевска: Француски за медицинари и фармацевти, УКИМ, Скопје, 1996, 2001 
- Ј. Thieulle, J. van Elbergen, Pratiques du mot médical, ed. Lamarre, Paris, 1993 
- Le garnier Delamarre, Dictionnaire des termes de médecine, ed. Maloine, Paris, 1995 

Наставен јазик: Француски и македонски 
 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК СО МЕДИУМСКА ПОДДРШКА /TV5 Monde 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+2; Вкупен фонд во семестар: 0+30 
Начин на реализација: Практични вежби 
Реализатори: Лектор Ирена Павловска 
Цели: Раэвивање и усовршување на способностите эа раэбирање устен и писмен 

автентичен материјал, стекнување способност эа самостојно истражување слушнат и 
виден  автентичен материјал (актуелни тв дебати, информации, реклами, репортажи 
и др) на програмите на франкофонскиот телевиэиски канал ТВ5 Монд  

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

Практична оспособеност эа групна и индивидуална подготовка и усно и писмено 
преэентирање на обработен автентичен документ, оспособување эа иэработка на 
сопствена баэа од аудиовиэуелен материјал во наставата по француски јаэик 

Предуслови: Поэнавање на француски јаэик – средно –напредно ниво 
Содржина: Обработка на раэлични видови видео документи од повеќе области:наука, уметност 

(филм,муэика), архитектура, нови технологии, култура, игри, екологија, преку : ТВ 
дневник, репортажи, муэички емисии и др.  

Препорачана 
литература: 

Сајтот на  ТV5 Monde: www.tv5.org 

Методи на оценување: Континуирано следење според методот на оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: Француски јаэик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНИЗНИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
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Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања,  проектни активности, експозеа. 
Реализатори: Доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 
Цели: Студентите стекнуваат знаења за јазиците во контакт во балканскиот контекст, 

особно за збогатувањето на македонскиот јазик во контакт со романските јазици со 
цел подобро да се разбере неговата современа состојба. Студентите стекнуваат 
знаења за потеклото, т.е. етимологијата на македонската лексика и околностите на 
заемање од францускиот, италијанскиот, шпанскиот/еврејскошпанскиот, 
португалскиот, романскиот/аромаснкиот јазик, како и од латинскиот јазик (балкански 
латинитет).   

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на македонскиот јазик и народ. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, акценти, регионализми, општ јазик, жаргон,  заемки, странски / 
надворешни влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност 
на одреден општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дефинирање на поимите јазици во контакт, романски јазици, заемка (непосредно и 

посредно заемање) и причини на заемање, видови заемки, етимологија / потекло на 
зборовите, адаптација на заемката во македонскиот јазик, неологија. 
Заемки од латинскиот јазик (Балкански латинитет) во македонскиот јазик (околности 
и примери). 
Романизмите во македонскиот јазик : за секој јазик поединечно, општествено-
политички околности во кои настанале лексичките заемки од францускиот, 
италијанскиот, шпанскиот / еврејскошпанскиот, португалскиот, романскиот / 
аромаснкиот јазик и примери на заемки со изворниот збор.  
Значење на процесот на заемање за збогатување и еволуција на еден јазик, особено 
на македонскиот јазик, како и значење на изведените лексички облици врз основа на 
корен од романско потекло. Перспективите за изработка на етимолошки речник на 
македонскиот јазик.  

Препорачана 
литература: 

АЛЕКСОСКА-ЧКАТРОСКА, Мирјана, Романизмите во македонскиот јазик, Докторкса 
дисертација, Универзитер “Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факултет “Блаже 
Конески”, Скопје, 2005. 

ALEKSOSKA, M., L’emprunt français en macédonien, D.E.A. des Sciences du Langage, 
Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III, 1995 (Магистрески труд). 

САРЖОСКА, А., Заемките од италијанско потекло во македонскиот јазик, 
Магистерски труд, Универзитер “Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факултет 
“Блаже Конески”, Скопје, 1996. 

КОНЕСКИ, Б., Историја на македонскиот јазик, Култура, Скопје, 1986. 
КОНЕСКИ, Б., Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, 

Македонска книга, Графички завод Гоце Делчев, Скопје, 1986. 
КОНЕСКИ, К., Толковен речник на македонскиот јазик, Институт за македонски јазик 

Крсте Мисирков, Т. 1, 2, 3 ..., Скопје, 2003... 
BEC, P., Manuel Pratique de Philologie Romane, T.1, T.2, Ed. A. & J. Picard, Paris ; 1970. 
BOURCIEZ, E., Eléments de linguistiques romanes, Ed. Klincksieck, Paris, 1967. 
DAUZAT, A. & DUBOIS, J. & MITTERAND, H. : Dictionnaire étymologique et historique du 

français, Larousse, Paris, 1994. 
DEROY, L., L’emprunt linguistique, Société d’Edition « Les Belles Lettres », Paris, 1980. 
SKOK, P., Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, Jugoslovenska akademija 

znanosti i umjetnosti, T. I, II, III i IV, Zagreb, 1971. 
Георгиев, Вл., Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев, Bългарски етимологичен речник, 

Българска академия на науките, София, 1971.  
REY, A., Dictionnaire historique de la langue française, Tome 1, 2, 3, Le Robert, Paris, 

1998. 
WALTER, H. : L’aventure des mots français venus d’ailleurs, Ed. Robert Laffont, Paris, 

1997. 
WEINREICH, U., Languages in contact, Findings and problems, Mouton, The Hague-Paris, 
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1970. 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, 

Колоквиуми (еден писмен и еден устен) за редовните студенти, Краен устен испит за 
вонредните студенти, Проектни активности.  

Наставен јазик: Македонски јазик 
 
 
 
 

 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК ВО МЕЃУНАРОДНИТЕ ОДНОСИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања, проектни активности, експозеа. 
Реализатори: Доц. д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска 
Цели: Студентите стекнуваат знаење за присуството на францускиот јазик надвор од 

Француска, како и за значењето и универзалноста на францускиот јазик во 
мегународната комуникација, за францускиот јазик како јазик на дипломатијата и 
официјален јазик на големите меѓународни институции.  

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Компетенции за терминолошка, стилска и говорна анализа на францускиот јазик во 
меѓународните односи, како и теоретски компетенции за меѓународните институции и 
меѓународната комуникација на француски. Способност за разбирање и користење на 
францускиот јазик во контекст на предвидените содржини на овој предмет. 
2. Компетенции од општа култура (јазични и општествено-политички димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Конституирање и афирмација на францускиот јазик како национален јазик наспроти 

дијалектите и регионалните јазици во Франција. Кратки историски согледувања - 
најрано присуство на фанцускиот јазик надвор од Франција, за време на Средениот 
Век, XVI, XVII,  XVIII, XIX и XX век. Универзалноста на францускиот јазик, јазик на 
дипломатијата и јазик на меѓународната комуникација.  Франкофонијата и 
франкофонските држави во Европа и во светот (надвор од Европа, во 
прекуокеанските земји и во Африка).  
Францускиот јазик во меѓународните односи и официјален јазик на големите 
меѓународни институции денес. Францускиот јазик и Европските институции. 
Меѓународната организација на Франкофонијата.  

ПРЕДМЕТ: ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ФОЛКЛОРНИ ПРИКАЗНИ (ОД МАКЕДОНСКИ НА ФРАНЦУСКИ 
ЈАЗИК)  

Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 0+2 

Вкупен фонд во семестарот : 0+30 
Начин на реализација: Групна и индивидуалан работа 
Реализатори: Лектор  Анита Кузманоска 
Цели: Освојување на вештини  за преведување на текстови со фолклорна содржина. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за преведување на специфични македоски структури на реценицата. 
2. Способност за адекватен превод на лексиката. 

Предуслови: нема 
Содржина: Преведување на  текстови со фолклорна содржина . 
Препорачана 
литература: 

Автори на македонски народни приказни 

Методи на оценување: Континуирано следење според методот на оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: Француски 
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Анализа на текстови / примери од францускиот јазик во меѓународните односи 
(политички и меѓународни преговори, функционирање на меѓународните институции и 
преговори, јазикот на дипломатијата и на политиката, неформални средби, владини и 
невладини организации, итн.). Јазична и терминолошка анализа на тексови на 
француски јазик за главните светски проблеми и теории (политички, економски, 
културни и општествени димензии). 

Препорачана 
литература: 

DAUZAT, A., Histoire de la langue française, Payot, Paris, 1930. 
DAUZAT, A., Précis d’histoire de la langue et du vocabulaire français ; Larousse ; Paris 

1949. 
HAGEGE, C., Le français et les siècles, Ed. Odile Jacob, Point Seuil, 1987. 
HUCHON, M. : Histoire de la langue française, Librairie Générale Française, Paris 2002. 
PICOCHE J. & MARCHELLO-NIZIA, Ch. : Histoire de la langue française, Nathan 

Université, Paris, 1994. 
RIEHL, L., SOIGNET, M., AMIOT, M.-H., La français des relations européennes et 

internationales, Objectif diplomatie, A1/A2 Hachette, Paris, 2006.  
WALTER, H. : Le français dans tous les sens, Ed. Robert Laffont, Paris, 1988. 
и др.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, 
Колоквиуми (еден писмен и еден устен) за редовните студенти, Краен устен испит за 
вонредните студенти, Проектни активности.  

Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ДЕЛОВЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Интерактивни предавања 
Реализатори: Наставник: доц. д-р Ирина Бабамова 
Цели: Оспособување за  основна усна и писмена јазична комуникација при деловното 

работење  
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Усно изразување при деловна комуникација.  
2. Писмено изразување при деловна комуникација. 
3. Познавање на француската и македонската деловна терминологија. 

Предуслови: Познавање на основите на францускиот јазик 
Содржина: Составување и преведување деловни текстови: писма, покани. Запознавање со 

основните поими потребни за усна и писмена деловна комуникација во претпријатие и 
вон претпријатие. Деловни контакти со партнерите на едно претпријатие: снабдувачи, 
клиенти, дистрибутери, банки. 

Препорачана 
литература: 

Билтен на одборот за изработување на македонска терминологија. Скопје: МАНУ, 1 -
101. 
Corado, L. Sanchez-Macagno, M.-O. Français des affaires. Paris : Hachette, 1990 
La messagerie: Pratique de la communication commerciale.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување 
Наставен јазик: Француски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ   
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 4+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Предавања и дискусии на одредени теми 
Реализатори: Соработник асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 
Цели: Студентите стекнуваат познавања за процесот на создавање на романските јазици, за 

нивниот развој и за нивната денешна состојба низ призмата на нивните сличности и 
разлики. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Способност за интерпретација на диверсификацијата на латинскиот јазик преку 
анализа на просторното-временските, историските, етнолошките и административните 



138 
 

околности на неговата еволуција. 
2. Способност за препознавање на одликите на Романија како културна и јазична 
заедница и за дискриминирање на критериумите за класификација на романските 
јазици. 
3. Способност за воочување на поважните карактеристики на романските јазици низ 
призмата на нивниот историски развој, како и на нивната дијалектална конфигурација. 
4. Способност за препознавање на сличностите и на разликите меѓу романските јазици 
и за објаснување на нивното потекло. 

Предуслови: Пожелни се познавања од латинскиот и од најмалку два романски јазици 
Содржина: Латински јазик. Потекло на латинскиот јазик. Класичен и народен латински јазик. 

Ширење на латинскиот јазик и процес на романизација. 
Супстрати: етрурски, ибериски, лигурски, келтски, старогрчки и дакиски. 
Суперстрати: германски, словенски, арапски. 
Романија: поим и типологија (Источна и Западна Романија. Нова Романија. Изгубена 
Романија.) 
Класификација на романските јазици. Романски јазик. Далматски јазик. Италијански 
јазик. Реторомански јазик. Сардски јазик. Окситански јазик. Француски јазик. Франко-
провансалски говори. Каталонски јазик. Шпански јазик. Португалски јазик. 
Фонологија: Акцент. Корелација на квантитет. Корелација на отвореност. Дифтонгација. 
Корелација на лабијалност. Корелација на назалност. Корелација на плозија. 
Корелација на звучност. Палатализации. 
Морфосинтакса : Категоријата род кај именката и заменката во латинскиот и во 
романските јазици. Категоријата број: интензивна и збирна множина. Член: определен, 
посвоен, показен, неопределен, аглутиниран, партитивен член. Придавки: флексија и 
компарација. Главни, редни, прилошки, дистрибутивни, неопределени броеви. Заменка: 
лична, повратна, посвојна, показна заменка. Глагол: аспект (infectum, perfectum, 
инкоатив, фреквентатив, дуратив), време (сегашно, минато, идно), начин (конјунктив, 
кондиционал, инфинитив, герундив, партицип). Прилог. 
Лексика. Латински фонд. Заемки од латинскиот јазик и од живите јазици. Богатење на 
лексичкиот фонд со интерни средства. 

Препорачана 
литература: 

BOURCIEZ, E.: Éléments de linguistique romane, 5è éd., Paris, 1967. 
KLICKENBERG, J.-M. : Des langues romanes, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 1999. 
REINHEIMER, S. & TASMOWSKY, L. : Pratique des langues romanes, Harmattan, Paris, 
1997. 
RENZI, L. (en collab. avec G. Salvi) : Nuova introduzione alla filologia romanza, Bologna, 
1985. 
TAGLIAVINI, C.: Le origini delle lingue neolatine, V-ta ed., Bologna, 1969 
SKOK, P.: Osnovi romanske lingvistike I-III, Zagreb, 1940. 
SKUBIC, M. : Uvod u romansku lingvistiku, Novi Sad, 1990. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, активност на час, есеј на одредена тема, 
колоквиуми. 

Наставен јазик: Македонски јазик 
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ПРЕДМЕТ: ФРАНКОФОНСКИ ЛИТЕРАТУРИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестарот:30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р  Елисавета Поповска; доцент 

Лектор од Белгија 
Цели: Студентите стекнуваат знаења за основните текови, карактеристики и претставници 

на франкофонските книжевности.   
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

7. Способност за анализа на најзначајните литературни остварувања во 
рамките на националните литератури кои се создавани на француски јазик 
(литературите на Магреб, Црна Африка, Квебек, Белгија, Швајцарија, 
Кариби). 

8. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на 
експликација на текст (формални особности на франкофонските 
литературни остварувања, креолизација, негритида, карактеристики на 
европските франкофонски литератури). Развој на интелектуална 
автономија и способност за истражувачка работа. 

9. Способност за согледување на мултикултуралните особености впишани во 
дискурсот како на самото дело така  и во современата критичка мисла 

 
Предуслови: Нема 
Содржина: Историја и дефиниции на франкофонската книжевност. Франкофонска книжевност на 

Белгија. Франкофонска книжевност на “Романска” Швајцарија. Канадска 
франкофонска книжевност на Квебек. Франкофонски книжевности на Магреб и на 
“Црна Африка”. Карипска франкофонска книжевност.   

Препорачана 
литература: 

Anthologie de la littérature francophone. Sous la direction de Jean-Louis JOUBERT. Paris, 
Nathan, 1992. 

JOUBERT, J.-L. & LECARME, J. &  TABONE, É. & VERCIER, B. : Les Littératures 
francophones depuis 1945. Paris, Bordas, 1986. 

CHEVRIER, Jacques. La littérature nègre. Paris, Armand Colin, 1999 
BENIAMINO, M. La Francophonie littéraire. Essai pour une théorie, L'Harmattan, Paris, 
1999 

ПРЕДМЕТ: СТИЛСКА АНАЛИЗА НА ФРАНЦУСКИ ТЕКСТОВИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+2 

Вкупен фонд во семестарот: 0+30 
Начин на реализација: Групна и индивидуалан работа 
Реализатори: Лектор  Анита Кузманоска 
Цели: Презентирање на стилската анализата како техника на истражување на 

литературниот текст.Усвојување на методологијата на анализата на текст. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за откривање на структурата  на еден литературен текст 
2. Способност за препознавање на стилските фигури  
3.Способност за анализирање на текст, граматички, семантички, и лингвистички 
аспект. 

Предуслови: нема 
Содржина: Приод на текст. Анализа  на текст од граматички, семантички, и лингвистички аспект.  

 
Препорачана 
литература: 

Charles Bally. 1909. Traité de stylistique française, Georges Molinié. 1986. Éléments de 
stylistique française. Paris: PUF, René Amacker, Charles Bally et la stylistique,  Pierre 
Guiraud. 1979. La stylistique. Paris: P.U.F 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: Француски 
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MOURA, Jean-Marc. Littératures francophones et théorie postcoloniale. Paris, PUF, coll. 
« Littératures francophones », 1999.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на 
семестрален труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти 
и за оние кои не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик (испитот може да биде изведен и на македонски јазик за 
слушателите од нематичните катедри) 

 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Теорија  : 2 часа седмично     

Вкупно часови  : 30 
Начин на реализација: Теориски предавања и работа со компјутер (користење на електронски речници и 

пребарување). 
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 

Цели Студентите се запознаваат со основите на француската лексикографија и на 
лексикографските дефиниции и се стекнуваат со знаења за користење на пишани и 
електронски речници како за настава на францускиот јазик така и за преведување од и 
на француски јазик. 

Компетенции: 1. Студентите поседуваат знаења за основите на француската лексикографија, за 
историјатот на француската лексикографија и ги владеат основните модели 
на лексикографска дефиниција во францускиот јазик. 

2. Студентите се оспособени да ги пронајдат на брз и ефикасен начин електронските 
лексикографски ресурси за францускиот јазик, да вршат пребарувања низ 
разните видови речници на францускиот јазик (толковни, аналошки, 
енциклопедиски, мултимедијални, речници на имиња, на социолекти,  
дијалектални, етимолошки, терминолошки, фразеолошки, паремиолошки, 
синонимни, двојазични, текстуални бази). 

3. Студентите се оспособени да извлекуваат секаков вид на информации по полиња и 
во разни формати од електронските речници и да ги организираат во 
речнички фиши стекнатите сознанија за структурните особини на 
лексикографските статии во разните речници за францускиот јазик.  

 
Предуслови: Нема. 

Содржина: Речниците како предмет на лексикографијата. Историјат на француската 
лексикографија. Видови речници. Структура на лексикографската статија. Заглавен 
збор или глава на статијата. Видови лексички единици. Монолексемски и 
полилексемски јазични единици. Лексикографската дефиниција (речничка и 
енциклопедиска). Основното и фигуративното значење во речниците. Семантичките 
релации и семантичките процеси во речниците.  Примерите во речниците како 
лингвистички и културен контекст на јазичните единици. Референтната и 
интеркомуникативната вредност на зборовите во речниците. Пишани и електронски 
речници. Користење на интернетски јазични корпуси : разни видови на лексикографски 
портали за францускиот јазик и дигитални библиотеки на лексикографска литература. 
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Препорачана 
литература: 

DUBOIS, Jean, et DUBOIS, Claude, Introduction à la lexicographie : le dictionnaire, Librairie 
Larousse («Langue et langage»), Paris, 1971, 217 p. 

La Définition (éditeurs Jacques Chaurand et Francine Mazière), Larousse, Paris, 1990, 304 p. 
MATORÉ, Georges (1968), Histoire des dictionnaires français, Librairie Larousse (« La langue 

vivante »), Paris, 278 p. 
PICOCHE, Jacqueline, Didactique du vocabulaire français, Nathan (« Fac., série Linguistique 

»), Paris, 1993, 206 p. 
PRUVOST, Jean : Les dictionnaires de langue française, « Que sais-je », P.U.F., Paris, 2002, 127 p. 
REY, Alain (1982), Encyclopédies et dictionnaires, Presses Universitaires de France (« Que 

sais-je?, 2000 »), Paris, 127 p. 
REY, Alain  : Le lexique  : images et modèles. Du dictionnaire à la lexicologie, Librairie 

Armand Colin, Paris, 1977, 307 p. 
Trésor de la langue française, informatisé, 2004, 6000 p.  

Методи на оценување: Устен испит. Поените за оценка (максимум 100 поени) се добиваат на следниот начин  : 
редовност  : 10 поени, експозе  : 20 поени (1-20), конституирање на ресурси за јазичен 
корпус  : 30 поени (1-30), колоквиум  : 40 поени (1-40).   

 Наставен јазик  Француски 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВЕДУВАЊЕ ФИЛМОВИ ОД ФРАНЦУСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+2. Вкупен фонд во семестарот: 0+30 
Начин на реализација: Интерактивни вежби 
Реализатори: Наставник: доц.д-р Ирина Бабамова 
Цели: Совладување на адаптацијата како начин на преведување филмови  
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Оспособеност за превод и адаптација на аудио-материјал. 
2. Составување титли (титлување) 

Предуслови: Познавање на основите на францускиот јазик 
Содржина: Преведување аудио-визуелен материјал: документарни, анимирани и играни 

филмови. 
Запознавање со техниката на титлувањето во телевизиски студија . 

Препорачана 
литература: 

Преведувањето од француски на македонски јазик и обратно. Зборник со трудови од 
научниот собир одржан на 26.09.2005 год. на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ 
– Скопје: Филолошки факултет “Блаже Конески“, 2006. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување 
Наставен јазик: Македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ НОВ РОМАН 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестарот:30+0 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Д-р  Илинка Митрева; вонреден професор 
Цели: Согледување на одликите на модернистичката експресија која се практикува во 

делата на Новите Романсиери и нивниот значаен придонес во ревизијата на 
темелните постулати на класичниот роман. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за анализа на најзначајните литературни остварувања во 
рамките на Новиот Роман. 

2.  Способност за иницијација во методите на читање и техниките на 
експликација на текст (наративни одлики и идеолошкиот хоризонт на 
делата нма Новиот Роман)  

3. Развој на интелектуална автономија и способност за истражувачка работа. 
 

Предуслови: Нема 
Содржина: Духот на експериментот и тенденција за уривање на на традиционалниот 

балзаковски тип роман – основни постулати на школата на Новиот Роман. Наративни 
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и структурални одлики: репетититвност и варијантност, објектална дескриптивност, 
дисконтинуитет и фрагментираност, нулти степен на писмо, ликови-двојници. Новиот 
Роман како резултат на едно феноменолошко поимање на светот. Најзначајните 
претставници истовремено се и теоретичари на Новиот Роман: Ален Роб-Грије, 
Натали Сарот, Мишел Битор, Клод Симон. На маргините на Новиот Роман: Маргерит 
Дирас 

Препорачана 
литература: 

ALLEMAND, Roger-Michel, Le Nouveau Roman, Paris, Ellipses, coll. « Thèmes & études », 
1996. 
BAQUE, Françoise, Le Nouveau Roman, Paris, Bordas, 1972. 
SARRAUTE, Nathalie, L’Ère du soupçon, Paris, Gallimard, 1956. 
RICARDOU, Jean, Pour une théorie du Nouveau Roman, Paris, Seuil, coll. « Tel Quel », 
1971. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС: 
редовност, активност на час, оценување преку колоквиуми, изработка на 
семестрален труд или устен испит. Краен писмен и устен испит за вонредни студенти 
и за оние кои не положиле преку колоквиуми. 

Наставен јазик: Француски јазик  и македонски јазик. 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕВОД (ДИЈАЛОШКИ СТРУКТУРИ, ДРАМСКИ ТЕКСТОВИ) 
Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд:  0+2 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 0+30 
Предуслови: Солидно владеење на францускиот и на македонскиот јазик 
Начин на реализација: Практична работа на час, проектни активности 
Реализатори: Лектор Калиопа Петрушевска 
Предметни 
компетенции 

Стекнување умешност во преведувањето на дијалошки структури во дела од различни 
франкофонски автори, соодветно на жанровската припадност на текстот / книжевното 
милје/ карактерот на ликовите / културолошкиот контекст на делото, итн. 

Цели: Откријање на спецификите на француските дијалошки структури, со различните белези 
на пишаниот и на изговорениот текст, на страндардните и нестандардните јазични 
форми, на експлицитното / имплицитното, итн и нивно преведување на македонски 
јазик.  

Содржина: Дијалози од одбрани книжевни дела со различни жанровски обележја, со посебен 
акцент врз разновидните драмски текстови (драма, комедија, ангажиран, поетски и 
булеварски театар, театар на апсурдот ...) 

Методи на оценување: Активност на час, домашни работи, колоквиуми, проекти. 
Препорачана 
литература: 

Квалитетни француски двојазични речници, Речник на книжевни термини, посебни 
речници на жаргони, на синоними, Македонски толкувен речник, итн. 

Наставен јазик: Македонски и француски јазик 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ:  

СОВРЕМЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  1 
Код :  
Тип : Предметот е изборен. 
Студиска година : / 
Семестар : Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30           
Начин на реализација: Предавања, практични вежби, писмени вежби, просеминарски, тестови и други 

активности 
Реализатори: проф. д-р Стојка Бојковска  

проф. д-р Катерина Велјановска 
проф. д-р Татјана Гочкова  
доц. д-р Симон Саздов  

Цели Студентите се запознаваат со македонскиот  јазик и со неговиот развој. Се запознаваат 
со фонолошко-фонетската и морфолошката структура на јазикот. Се воведуваат и во 
осовните начини на зборообразувањето. 

Компетенции: 1. Владеење со македонскиот јазик во усна и писмена форма. 
2. Познавање од областа на фонетиката и фонологијата на македонскиот јазик 
3. Способност за практична примена на знаењата од областа на правописот и 
правоговорот. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Историски преглед на македонскиот јазик. Фазите во развојот на јазикот. Поим за 

стандарден јазик. Речничкиот состав на македонскиот јазик. Фонетско-фонолошка 
структура на македонскиот јазик. Правопис. Акцентот на македонскиот јазик и 
акцентските целости. 

Препорачана 
литература  

КОНЕСКИ, Бл., Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1967. 
Правопис на македонскиот литературен јазик, Скопје1999. 
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Методи на оценување: Писмен и устен испит по прв семестар (според ЕКТС). 
Наставен јазик: Македонски 
 
 
ПРЕДМЕТ: СОВРЕМЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК  2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30           
Начин на реализација: Предавања, практични вежби, писмени вежби, просеминарски, тестови и други 

активности 
Реализатори: проф. д-р Стојка Бојковска  

проф. д-р Катерина Велјановска 
проф. д-р Татјана Гочкова  
доц. д-р Симон Саздов 

Цели Студентите се запознаваат со македонскиот  јазик и со неговиот развој. Се запознаваат 
со фонолошко-фонетската и морфолошката структура на јазикот. 

Компетенции: 1. Способност да се владеат темите од граматиката на македонскиот литературен 
јазик, зборот – зборовните групи и граматичките категории 
2. Способност да се владеат граматичките категории на именските зборови 
3. Познавање на граматичките категории и карактеристики на глаголот (прости и 
сложени глаголски форми) 

Предуслови: Да се има положено современ македонски јазик 1 и да се имаат Кредити за упис во 
втор семестар. 

Содржина: Морфологија: зборовни групи, класификација на зборовните групи, граматички 
категории на именките, придавките, заменките. Прилози, предлози, сврзници, 
партикули, извици, модални зборови. Основни и други значења на зборовните групи и 
нивната функционалност. 

Препорачана 
литература 

КОНЕСКИ, Бл. : Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1967. 
ПАНОСКА Р. : Современ македонски јазик, Скопје 1987. 

Методи на оценување: Писмен и устен испит по втор семестар (според ЕКТС). 
Наставен јазик: македонски 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЛАТИНСКИ  ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски  семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, тестови, дискусии, индивидуална работа, групна работа, самостојно 

учење 
Реализатори: доц. д-р Весна Димовска 
Цели Студентите да стекнат знаења од изговор и акцентирање, како и основни знаења од 

морфологија на името и морфологија на глаголот, да се усвои минимален лексички 
фонд и да стекнат пошироки знаења за повеќе аспекти на античката култура и 
цивилизација. 

Предуслови: Нема. 
Содржина: Фонетика: писмо, гласови, изговор, акцент. 

Морфологија на имињата: И-В деклинација, компарација на придавки. 
Морфологија на глаголот: И-ИВ конјугација, помошен глагол, времиња од презентска 
основа во актив и пасив (индикатив, конјунктив и императив). 
Неменливи зборови: предлози. Одреден фонд на зборови. 

Препорачана 
литература : 
 

GORTAN, GORSKI, PAUŠ: Gramatika latinskog  jezika,Školska knjiga, Zagreb.  
ДИМОВСКА В., ЧЕШЛАРОВ М., БУЗАЛКОВСКА-АЛЕКСОВА М., 
ЏУКЕСКА Е.: Liber Latinus I, Albi, Skopje, 2002.  
Одбрани (адаптирани) текстови од римски автор. 

Методи на оценување: Студентот може да освои најмногу 100 поени (60 поени од континуираното оценување 
и 40 поени од завршното оценување). Во зависност од бројот на освоените поени се 
добива соодветна оценка:  од 70 до 76 поени - 6;  од 77 до 82 поени - 7;  од 83 до 88 
поени - 8; од 89 до 94 поени - 9;  од 95 до 100 поени - 10. За да пристапи кон завршно 
оценување студентот е должен да собере мин. 40 поени од континуираното оценување 
во следните активности: посета на предавањата и вежбите - макс. 15 поени; писмена 
семинарска работа - макс. 15 поени; есеј од 1000 зборови за културата, јазикот или 
писмото на античките Римјани  - макс. 7; реализација на час за вежби - макс. 6; 
самостојна домашна работа – макс.. 6; активност на часовите за предавања и вежби - 
макс. 6; изработка на морфолошки табели, мапи или цртежи, во функција на курсот - 
макс. 5; изработка на библиографија - макс. 5; извршени консултации - макс. 5; 
менторство на други студенти - макс. 5; два колоквиуми - макс. 30 поени* 
* со положени колоквиуми студентот добива можност да се ослободи од завршниот 
испит. 

Наставен јазик: македонски 
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ПРЕДМЕТ: ЛАТИНСКИ  ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, тестови, дискусии, индивидуална работа, групна работа, самостојно 

учење. 
Реализатори: доц. д-р Весна Димовска, Филозофски факултет - Институт за класични студии 
Цели Студентите да стекнат знаења од морфологија на името и морфологија на глаголот, 

одредени знаења од синтакса на падеж, да се усвои одреден лексички фонд и да 
стекнат пошироки знаења за повеќе аспекти на античката култура и цивилизација. 
Студентите да ја согледаат  поврзаноста на латинскиот со современиот италијански и 
француски јазик, да се оспособат преку јазичните законитости на латинскиот јазик да ги 
осознаат и општите јазични законитости, категории и тие знаења да ги применат при 
изучување на современи странски јазици. Да се оспособат за споредување и 
идентификација на лексичките единици од заедничко (латинско) потекло во други 
современи јазици и во мајчиниот јазик (латинизми и интернационализми). 

Предуслови: Положен испит  пo Латински 1. 
Содржина: Морфологија на имињата: заменки, броеви, партиципи. 

Морфологија на глаголот: времиња од перфектна и партиципска основа (индикатив и 
конјунктив), глаголи со посебна конјугација. 
Синтакса на падеж: одредени функции на аблатив и генитив; 
Неменливи зборови: прилози и сврзници. 

Препорачана 
литература : 
 

Неопходна: 
Gortan, Gorski, Pauš : Gramatika latinskog  jezika, Školska knjiga, Zagreb. 
Одбрани (адаптирани) текстови од римски автор. 
ДИМОВСКА В., ЧЕШЛАРОВ М., БУЗАЛКОВСКА-АЛЕКСОВА М., ЏУКЕСКА Е.: Liber 
Latinus I, Albi, Skopje, 2002.  
Дополнителна: 
ДИМОВСКА В., ЧЕШЛАРОВ М., БУЗАЛКОВСКА-АЛЕКСОВА М., ЏУКЕСКА Е.: Liber 
Latinus Eхercitationes, работна тетратка по латински јазик, Алби, Скопје, 2002. 
IUVENIS commentarius nubeculatus Latine scriptus. 
 

Методи на оценување: Студентот може да освои најмногу 100 поени (60 поени од континуираното оценување 
и 40 поени од завршното оценување). Во зависност од бројот на освоените поени се 
добива соодветна оценка: од 70 до 76 поени  - 6;  од 77 до 82 поени - 7;  од 83 до 88 
поени - 8; од 89 до 94 поени - 9;  од 95 до 100 поени - 10.За да пристапи кон завршно 
оценување студентот е должен да собере мин. 40 поени од континуираното оценување 
во следните активности: посета на предавањата и вежбите - макс. 15 поени; писмена 
семинарска работа - макс. 15 поени; есеј од 1000 зборови за културата, јазикот или 
писмото на античките Римјани  - макс. 7; реализација на час за вежби- макс. 6; 
самостојна домашна работа – макс.. 6; активност на часовите за предавања и вежби - 
макс. 6; изработка на морфолошки табели, мапи или цртежи, во функција на курсот - 
макс. 5; изработка на библиографија - макс. 5; извршени консултации - макс. 5; 
менторство на други студенти - макс. 5; два колоквиуми - макс. 30 поени* 
* со положени колоквиуми студентот добива можност да се ослободи од завршниот 
испит. 
Студентот е должен да положи барем еден од двата колоквиуми и да напише 
семинарска работа или есеј. 

Наставен јазик: македонски 
 
 
 
 
 
 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНИОСТ 



145 
 

ПРВ МОДУЛ 
(ЗАДОЛЖИТЕЛЕН, ОСНОВЕН МОДУЛ) 

 
Катедра: Катедра за романски јазици и книжевности 
Студиска група: Група за италијански јазик и книжевност 
Диплома: Дипломиран филолог по италијански јазик и книжевност 
 
 

 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ  ЈАЗИК   1 
Код:  
Тип: Задолжителен. 
Студиска 
 година: 

Прва година 

Семестар: Прв  семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5    

Времетраење: 120 часа   (8  часа  седмично  практична  настава). 
Начин на 
 реализација: 

Вежби. 

Реализатори: Лектор   Валентина Милошевиќ-Симоновска 
Цели: Оспособување на студентите да  бараат  и даваат  информации, да се 

опишат себеси и луѓето од својата околина, да  го  опишуваат  
амбиентот  во  кој  живеат  и творат, да  зборуваат  за своите навики и 
интереси, да комуницираат на секојдневни теми... 
Стекнување на вештини на усно и писмено разбирање и изразување во 
дадени ситуации.  

Компетенции: 1. Оспособен за усно  и  писмено   разбирање  на   едноставни  
ситуации  од  секојдневниот  живот 
2. Оспособен усно  изразување  на  едноставни ситуации  од  
секојдневниот  живот преку употреба на конвенционални форми за 
поздравување, претставување на себеси и на другите...  
3. Оспособен  за  писмено  изразување  преку  преведување  на  
реченици  во  двете  насоки.  
Соодветствуваат на ниво А1 од Европската рамка за изучување на 
странските јазици.  

Предуслови: Нема 
Содржина: Усно  и писмено  разбирање и изразување преку  диктати, 

комуникативни акти, состави. 
Совладување на одредени основни граматички партии  (формите и 
употребата на членот; родот и бројот кај именките и придавките, видови 
конјугации, основните прости и сложени времиња и присвојните 
придавки). 
Преведување во двете насоки на куси и едноставни текстови. 

Препорачана  
Литература: 

MARIN,T. & MAGNELLI,S. : 
Progetto  italiano 1 (Libro dei testi), Edilingua, Atene ; 
Progetto italiano  1(Libro  degli esercizi), Edilingua, Atene, 
(Corso  di lingua e civilta`  italiana,livello elementare-intermedio); 
MARIN,T.: La prova orale 1 (Manuale di conversazione, livello elementare – 

ПРВ  СЕМЕСТАР 
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intermedio),Edilingua,Atene; 
MONI,A.: Scriviamo! (Attivita`  per lo sviluppo dell’abilita` di scrittura, livello 

elementare – intermedio),Edilingua,Atene; 
CIULLI,C.& PROIETTI,A.:Da zero  a cento (Test di valutazione  sulla lingua 

italiana), Alma Edizioni,Firenze; 
ROSA, E., ESPOSITO, M-A., GRANDI, N., Campus Italia, Guerra edizioni, 

Perugia 2008, A1-A2 
 

Методи на  
оценување: 

Континуирано следење: активност на час, домашни работи, колоквиуми 
и писмен и устен испит. 

Наставен  
Јазик: 

Македонски и италијански јазик. 
 

 
ПРЕДМЕТ: ВОВЕД ВО ФОНЕТИКАТА И МОРФОЛОГИЈАТА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ 

ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот  е  задолжителен. 
Студиска 
 година: 

Прва година 

Семестар: Прв семестар 
Број на ЕКТС  
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд по семестар 30+30 
Начин на 
реализација: 

Предавања и вежби на кои работата на студентот се следи 
континуирано преку домашни задачи. 

Реализатори: доц. д-р Александра Саржоска 
асс.  м-р Руска Ивановска-Наскова 

Цели: Да се оспособи студентот правилно да ги применува основните 
фонетски и морфолошки структури на италијанскиот јазик. 

Компетенции: 1. Способност за перцепција и правилен изговор на гласовниот систем 
на италијанскиот јазик. 
2. Разбирање на основните зборовни групи (член и именка) и нивна 
правилна употреба во едноставни синтаксички единици. 
3. Способност за усвојување на основните граматички структури во 
италијанскиот јазик и нивна правилна примена со основен вокабулар. 

Предуслови: / 
Содржина: Основи на фонетиката: гласовниот систем на италијанскиот јазик, 

вокали, консонанти, дифтонзи, трифтонзи, акцент. 
Основи на морфологијата: зборовни групи во италијанскиот јазик. Член (  
форма, употреба). Именка (видови, категории, употреба). 

Препорачана  
Литература: 

DARDANO, M. & TRIFONE, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica, 
Zanichelli, Bologna, 1998. 

SENSINI, M.  Le parole, le regole, i testi, Arnoldo Mondadori Scuola, Milano, 
2004. 

PATOTA, G. Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri, Le 
Monnier, Milano, 2003. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење преку: колоквиуми, активности на час, домашни 
задачи  и сл. Писмен и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

Македонски 

 
 
ПРЕДМЕТ: ПОЧЕТОЦИТЕ НА ИТАЛИЈАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ И КЛАСИЦИТЕ 
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НА XIV ВЕК  
Код:  
Тип:: Предметот  е  задолжителен. 
Студиска 
година: 

Прва година 

Семестар: Прв  семестар 
 

Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 60 часа (2 часа теорија и 2 часа вежби седмично) 

Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби 

Реализатори:  проф. д-р Анастасија Ѓурчинова 
 

Цели: Запознавање со најстарите сведоштва за италијанската книжевност. 
Дијахрониски приказ на италијанската книжевност во 13 и 14 век, како и 
читање и обработка на текстови од наведениот период. 

Компетенции 
кои треба да се 
стекнат: 

1.  Способност за воочување на основните белези на најстарите пројави 
на книжевност на народен јазик во Италија.  
2. Способност за разбирање на спецификите на италијанската 
книжевно-културна ситуација во епохата на средникот век.  
3. Способност  за анализа и коментар на книжевни текстови од овоj 
период.  

Предуслови: Нема 
Содржина: Почетоците на италијанската книжевност. Формирање на италијанскиот 

народен  јазик. Првите документи и пројави на volgare. Италијанската 
книжевност на XIII век. Религиозната книжевност. Сицилијанската 
поетска школа. Тосканската поетска школа. Слаткиот нов стил. 
Комично-реалистичките поети. Дидактичка и прозна книжевност. 
Италијанската книжевност на XIV век. Данте Алигиери. Франческо 
Петрарка. Џовани Бокачо. 

Препорачана 
литература: 

ЃУРЧИНОВА Анастасија, УЗУНОВИЌ Лилјана: Италијанската 
книжевност од XIII до XVI век, Историски преглед, текстови и 
коментари, Филолошки Факултет „Блаже Конески“-Скопје,2007 

Feroni, Ðulio:Istorija italijanske knjizevnosti , CID, Podgorica, 2005. 
 
Задолжителна лектира :  
АЛИГИЕРИ, Данте: Божествена комедија (препев Георги Сталев). 
ПЕТРАРКА, Франческо : Од канцониерот, (препев Георги Сталев). 
БОКАЧО, Џовани : Декамерон, I том (превод Анастасија Ѓурчинова) 

Методи на 
оценување: 

Колоквиуми, експозеа, устен испит. 

Наставен јазик: Македонски 

 
 
 ВТОР  СЕМЕСТАР 



148 
 

 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ  ЈАЗИК   2 
Код:  
Тип: Задолжителен. 
Студиска 
година: 

Прва година 

Семестар: Втор  семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: 120 часа (8  часа  седмично  практична  настава). 
.  

Начин на реализац  Вежби. 
Реализатори: лектор   Валентина Милошевиќ-Симоновска 
Цели: Оспособување  на  студентите да  бараат  и даваат  информации, да  го  

опишуваат  амбиентот  во  кој  живеат  и творат,да  зборуваат  за своите 
навики и интереси, да комуницираат... 
Стекнување на вештини на усно и писмено разбирање и изразување во 
дадени ситуации.  

Компетенции: 1. Оспособен  за  усно  и  писмено  изразување  на  покомплексни  
содржини од  секојдневниот  живот. 
2. Оспособен за  писмено  изразување  преку  пишување  на  куси  
состави (описи,писма)  и  преведување  на  куси  текстови  со  
едноставна  структура, во  обете  насоки.  
3. Оспособен  за  усно  изразување т.е. пренесување  на прочитани  
содржини со едноставен  јазик  и стил.  
Соодветствуваат на ниво А2 од Европската рамка за изучување на 
странските јазици. 

Предуслови: Италијански јазик 1 
Содржина: Усно  и писмено  разбирање и изразување преку  

диктати,комуникативни акти,состави. 
Совладување на одредени основни граматички партии  (формите и 
употребата на членот;родот и бројот кај именките и придавките, видови 
конјугации, основните прости и сложени времиња и заменките  за  
директен  и  индиректен предмет.). 
Преведување во двете насоки на куси и едноставни текстови. 

Препорачана  
Литература: 

MARIN,T. & MAGNELLI,S. : 
Progetto  italiano 1 (Libro dei testi), Edilingua, Atene ; 
Progetto italiano  1(Libro  degli esercizi)  
Progetto  italiano 2 (Libro dei testi), Edilingua, Atene ; 
Progetto italiano  2 (Libro  degli esercizi), Edilingua, Atene, 
(Corso  di lingua e civiltà  italiana); 
MARIN,T.: La prova orale 1 (Manuale di conversazione, livello elementare – 

intermedio), Edilingua, Atene; 
MONI,A.: Scriviamo! (Attivita`  per lo sviluppo dell’abilità di scrittura, livello 

elementare – intermedio), Edilingua, Atene; 
CIULLI,C.& PROIETTI,A.:Da zero  a cento (Test di valutazione  sulla lingua 

italiana), Alma Edizioni, Firenze; 
 

Методи на оценув  Континуирано следење: активност на час, домашни работи, колоквиуми 
и писмен и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

Македонски и италијански јазик. 
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ПРЕДМЕТ: МОРФОЛОГИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК  2 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска 
 година: 

Прва година 

Семестар: Втор семестар 
Број на ЕКТС  
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд по семестар 30+30 
Начин на  
реализација: 

Предавања и вежби на кои работата на студентот се следи континуирано 
преку домашни задачи. 

Реализатори: доц. д-р Александра Саржоска 
 

Цели: Да се оспособи студентот правилно да ги употребува придавките и 
заменките во италијанскиот јазик. 

Компетенции: 1. Познавање на  основните карактеристики на придавките и заменките и 
нивна правилна употреба во едноставни синтаксички единици. 
2. Способност за усвојување на основни морфосинтаксички структури и 
нивна правилна примена во основниот вокабулар. 
3. Способност за воочување на сличностите и разликите помеѓу 
македонскиот и италијанскиот морфосинтаксички систем. 
 

Предуслови: Студентот треба да го има положено испитот Вовед во фонетиката и 
морфологијата на италијанскиот јазик 1. 

Содржина: Придавките во италијанскиот јазик (видови, категории, степенување, 
употреба). Заменките во италијанскиот јазик (видови, категории, 
употреба).  

Препорачана  
Литература: 

DARDANO, M. & TRIFONE, P. Grammatica italiana con nozioni di linguistica, 
Zanichelli, Bologna, 1998. 

SENSINI, M.  Le parole, le regole, i testi, Arnoldo Mondadori Scuola, Milano, 
2004. 

PATOTA, G. Grammatica di riferimento della lingua italiana per stranieri, Le 
Monnier, Milano, 2003. 

Методи на  
оценување: 

Континуирано следење преку: колоквиуми, активности на час, домашни за    
сл. Писмен и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

Македонски 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ НА ХУМАНИЗМОТ И 

РЕНЕСАНСАТА  
Код:  
Тип: Предметот  е  задолжителен. 
Студиска 
година: 

Прва година 

Семестар: Втор семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

 
5 

Времетраење: 60 часа (2 часа теорија и 2 часа вежби седмично) 
Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби 
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Реализатори:  проф.  д-р Анастасија Ѓурчинова 
 

Цели: Дијахрониски приказ на италијанската книжевност во 15 и 16 век. 
Читање и обработка на текстови од наведениот период. 

Компетенции 
кои треба да се 
стекнат: 

1. Способност за воочување на основните белези на литературата на 
15 и 16 век во Италија.  
2. Способност за разбирање на спецификите на италијанската 
книжевно-културна ситуација во епохата на хуманизмот и ренесансата.  
3. Способност  за анализа и коментар на книжевни текстови од овој 
период.  

Предуслови: Положен испит по италијанска книжевност од претходниот семестар. 
Содржина: Италијанската книжевност во XV век. Хуманизмот и неговата 

книжевност: Лоренцо де Медичи, Анџело Полицијано, Луиџи Пулчи, 
Матео Марија Бојардо. Италијанската книжевност во XVI век. 
Ренесансната книжевност. Прашањето за јазикот: Пјетро Бембо. 
Лодовико Ариосто. Макијавели и политичката  мисла. Книжевни 
жанрови во текот на ренесансата: лирика, трактат, новела, комедија, 
биографии. ТоркватоТасо.  

Препорачана  
литература: 

ЃУРЧИНОВА Анастасија, УЗУНОВИЌ Лилјана: Италијанската 
книжевност од XIII до XVI век, Историски преглед, текстови и 
коментари, Филолошки Факултет „Блаже Конески“-Скопје,2007 
FERONI, Ðulio:Istorija italijanske knji`evnosti, CID, 

Podgorica, 2005  
Задолжителна лектира :  
АРИОСТО, Лодовико : Бесниот Орландо 
МАКИЈАВЕЛИ, Николо : Владетелот 
ТАСО, Торквато: Ослободениот Ерусалим 

Методи на 
оценување:  

Колоквиуми, експозеа, устен испит. 

Наставен јазик: Македонски 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ  ЈАЗИК   3 
Код:  
Тип: Задолжителен. 
Студиска 
 година: 

Втора година 

Семестар: Трети семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5  

Времетраење: 120 часа (8  часа  седмично  практична  настава.) 
 

Начин на реализац  Вежби. 
Реализатори: лектор   Валентина Милошевиќ-Симоновска, лектор од Италија   
Цели: Стекнување со дополнителни граматички, лексички и комуникативни 

вештини.  
Компетенции: 1. Оспособен за  усно  и  писмено  разбирање  и  издвојување  на  

главните  информации од  прочитаната  содржина 

ТРЕТ  СЕМЕСТАР 
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2. Оспособен  за  усно  изразување  преку  покомплексни  
морфосинтаксички структури.  
3. Оспособен  за   писмено изразување преку преведување  на  текстови   
во  обете  насоки  со покомплексна  структура. 
Соодветствуваат на ниво Б1 од Европската рамка за изучување на 
странските јазици. 

Предуслови: Италијански јазик 2. 
Содржина: Усно  и писмено  разбирање и изразување преку  диктати, 

комуникативни акти, состави. 
Збогатување на вокабуларот (синоними и антоними). 
Совладување на одредени основни граматички партии  (пасивна 
форма, усогласување на времиња). 
Преведување  на текстови во двете насоки. 

Препорачана  
Литература : 

MARIN,T. & MAGNELLI,S. : 
Progetto  italiano 2 (Libro dei testi), Edilingua, Atene, 
Progetto italiano  2 (Libro  degli esercizi), Edilingua, Atene, 
(Corso  di lingua e civiltà  italiana, livello medio); 
MARIN,T.: La prova orale  2 (Manuale di conversazione, livello medio-

avanzato), Edilingua, Atene; 
CONSONNO,S.& BAILINI,S.: I verbi italiani (Grammatica, esercizi e giochi), 

Alma Edizioni, Firenze ; 
CIULLI,C.& PROIETTI,A.:Da zero  a cento (Test di valutazione  sulla lingua 

italiana), Alma Edizioni, Firenze; 
BROGINI, P., FILIPPONE, A., MUZZI, A. Raccontare il Novecento. 

Edilingua, Roma B2-C2 
Методи на оценув  Континуирано следење: активност на час, домашни работи, колоквиуми 

и писмен и устен испит. 
Наставен  
јазик: 

Италијански јазик 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: МОРФОЛОГИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК  3 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска 
 година: 

Втора година 

Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС  
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд по семестар 30+30 
Начин на реализац  Предавања и вежби на кои работата на студентот се следи 

континуирано преку домашни задачи. 
Реализатори: доц. д-р Александра Саржоска 

 
Цели: Да се оспособи студентот правилно да ги употребува неменливите 

зборовни групи во италијанскиот јазик: предлози, сврзници, прилози и 
извици. 

Компетенции: 1. Развивање на знаења за основните карактеристики на предлозите, 
сврзниците, прилозите и извиците во италијанскиот јазик. 
2. Способност за усвојување на основни морфосинтаксички структури и 
нивна правилна примена во основниот вокабулар. 



152 
 

3. Способност за воочување на сличностите и разликите помеѓу 
македонскиот и италијанскиот јазик во однос на овие зборовни групи. 

Предуслови: Студентот треба да го има положено испитот Морфологија на 
италијанскиот јазик 2. 

Содржина: Неменливи зборовни групи во италијанскиот јазик: предлози, сврзници, 
прилози и извици. 

Препорачана  
Литература : 

DARDANO, M. & TRIFONE, P. : Grammatica italiana con nozioni di 
linguistica, Zanichelli, Bologna, 1998. 

SENSINI, M. : Le parole, le regole, i testi, Arnoldo Mondadori Scuola, Milano, 
2004. 

SERIANNI, L. : Italiano: Grammatica, sintassi, dubbi, Garzanti, Torino, 2002. 
Методи на 
оценување: 

Континуирано следење преку: колоквиуми, активности на час, домашни 
задачи  и сл. Писмен и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

италијански 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ НА БАРОКОТ, 

ПРОСВЕТИТЕЛСТВОТО 
И  НЕОКЛАСИЦИЗМОТ 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска 
година: 

Втора година 

Семестар: Трети семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: 60 часа (2 часа теорија и 2 часа вежби седмично) 
Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби. 

Реализатор:  Проф. Д-р Анастасија Ѓурчинова 
 

Цели: Дијахрониски приказ на италијанската книжевност во XVII и XVIII век. 
Читање и обработка на текстови од наведениот период. 

Компетенции 
кои треба да се 
стекнат: 

1. Способност за воочување на основните белези на книжевноста во 17 
и 18 век во Италија.  
2. Способност за разбирање на спецификите на италијанската 
книжевно-културна ситуација во епохата на барокот и 
просветителството.  
3. Способност  за анализа и коментар на книжевни текстови од овој 
период.  

Предуслови: Положен испит по италијанска книжевност од претходниот семестар. 
Содржина: XVII век. Италијанската култура во текот на Барокот. Марино. 

Дијалекталната книжевност. Театарот и комедијата дел арте. Науката и 
филозофијата: Бруно, Кампанела, Галилеј.  
XVIII век. Џамбатиста Вико. Времето на Аркадија. Гравина, Метастазио 
и реформата на мелодрамата. Книжевноста на просветителството. 
Голдони. Парини. Алфиери. На преминот кон XIX век: неокласицизмот и 
Винченцо Монти. 
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Препорачана 
литература: 

BALBONI, Paolo & SANTIPOLO, Matteo : Letteratura italiana per stranieri, 
Guerra editore 2001. 

FERRONI, Giulio : Storia della letteratura italiana, Einaudi 1991, vol. I- II.  
Задолжителна лектира :  
CAMPANELLA, Tommaso : La città del Sole 
GOLDONI, Carlo : La locandiera 
ALFIERI, Vittorio : Mirra 

Методи на 
оценување: 

Колоквиуми, експозеа, устен испит. 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ  ЈАЗИК   4 
Код:  
Тип: Задолжителен. 
Студиска 
 година: 

Втора година 

Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5        

Времетраење: 120 (8  часа). 
 

Начин на реализац  Вежби. 
Реализатори: лектор   Валентина Милошевиќ-Симоновска, лектор од Италија    
Цели: Стекнување со дополнителни лексички и комуникативни вештини.  
Компетенции: 1. Оспособен  за  усно  изразување  т.е. усно резимирање  на  текстови  

со  покомплексна содржина 
2. Оспособен  за  пишување  на  состави  на  актуелни  теми од  
секојдневието кај  нас  и  во светот.  
3. Оспособен  за  писмено  изразување  преку  преведување  на  куси  
текстови од  информативен  и  литературен карактер  во  обете насоки.  
Соодветствуваат на ниво Б2 од Европската рамка за изучување на 
странските јазици. 

Предуслови: Италијански јазик 3 . 
Содржина: Усно  и писмено  разбирање и изразување преку  диктати, 

комуникативни акти, состави. 
Збогатување на вокабуларот (синоними и антоними). 
Читање и коментирање  на автентични  текстови поврзани  со 
италијанската реалност, дискутирање на разни теми од општ карактер, 
слушање на полуавтентични снимени материјали и сл. 
Преведување  на текстови во двете насоки. 

Препорачана  
Литература: 

MARIN,T. & MAGNELLI,S. : 
Progetto  italiano 3 (Libro dei testi), Edilingua, Atene, 
(Corso  di lingua  e civilta` italiana, livello medio-avanzato); 
MARIN,T.: La prova orale  2 (Manuale di conversazione, livello medio-

avanzato), Edilingua, Atene; 
ZURULA,M. : Sapore d’Italia (Antologia di testi sulla cultura italiana con 

esercitazioni orali e scritte,livello medio-avanzato), Edilingua, Atene; 

ЧЕТВРТИИ  СЕМЕСТАР 
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CONSONNO,S.& BAILINI,S.: I verbi italiani (Grammatica,esercizi e giochi), 
Alma Edizioni, Firenze; 

CIULLI,C.& PROIETTI,A.:Da zero  a cento (Test di valutazione  sulla lingua 
italiana), Alma Edizioni, Firenze; 

Статии од весници, списанија и интернет, извадоци од книги (романи, 
есеи), аудио и видео материјал (DVD) од различен вид, како 
радио-емисии и песни. 

Методи на оценув  Континуирано следење: активност на час, домашни работи, колоквиуми 
и писмен и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: МОРФОЛОГИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК  4 
Код: РО4112 
Тип: Предметот е задолжителен.   
Студиска 
 година: 

Втора година 

Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС  
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд по семестар 30+30 
Начин на реализац  Предавања и вежби на кои работата на студентот се следи 

континуирано преку домашни задачи. 
Реализатори: доц. д-р Александра Саржоска  

асс. м-р Руска Ивановска-Наскова 
Цели: Да се оспособат студентите правилно да ги употребуваат глаголите од 

аспект на формата, времињата, сложување на времиња итн. 
Компетенции: 1. Познавање на основните карактеристики на глаголскиот систем. 

2. Способност за согледување на разликите во употребата на 
времињата и начините во македонскиот и италијанскиот јазик 
3. Правилна примена на стекнатите знаења за глаголите во 
италијанскиот јазик. 
 

Предуслови: Студентот треба да го има положено испитот Морфологија на 
италијанскиот јазик 3. 

Содржина: Глаголскиот систем на италијанскиот јазик. Категории на глаголот: 
време, начин, лице, вид, преодност. Глаголски групи. Неправилни 
глаголи и нивна конјугација. Помошни, модални, фразеолошки глаголи. 
Времиња и нивна употреба. Сложување на времиња. 

Препорачана  
Литература: 

DARDANO, M. & TRIFONE, P. : Grammatica italiana con nozioni di 
linguistica, Zanichelli, Bologna, 1998. 

SENSINI, M. : Le parole, le regole, i testi, Arnoldo Mondadori Scuola, Milano, 
2004. 

SERIANNI, L. : Italiano: Grammatica, sintassi, dubbi, Garzanti, Torino, 2002. 
Методи на оценув  Континуирано следење преку: колоквиуми, активности на час, домашни 

задачи  и сл. Писмен и устен испит. 
Наставен  
јазик: 

Италијански 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИОТ РОМАНТИЗАМ И КНИЖЕВНОСТА НА 19 ВЕК  
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Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска 
година: 

Втора година 

Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: 60 часа (2 часа теорија и 2 часа вежби седмично) 
Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби 

Реализатори:  Проф. Д-р Анастасија Ѓурчинова 
 

Цели: Запознавање со специфичностите на италијанскиот романтизам и 
дијахрониски приказ на книжевноста во XIX век. Читање и обработка на 

текстови од наведениот период. 
Компетенции 
кои треба да се 
стекнат: 

1. Способност за воочување на основните белези на литературата на 
19 век во Италија.  
2. Способност за разбирање на спецификите на италијанската 
книжевно-културна ситуација во епохата на романтизмот и 
националното обединување.  
3. Способност  за анализа и коментар на книжевни текстови од овој 
период.  

Предуслови: Положен испит по италијанска книжевност од од претходниот семестар. 
Содржина: Италијанската книжевност на XIX век. Од неокласицизам кон 

предромантизам: Уго Фосколо. Појава и особености на романтизмот во 
Италија. Алесандро Манцони. Џакомо Леопарди. Патриотската 
книжевност на Risorgimento. Италијанската книжевност во текот на 
втората половина од XIX век: движењето Скапиљатура. Веризмот и 
Верга. Кардучи.  

Препорачана 
литература: 

BALBONI, Paolo & SANTIPOLO, Matteo : Letteratura italiana per stranieri, 
Guerra ed. 2001. 

FERRONI, Giulio : Storia della letteratura italiana, Einaudi 1991, vol. III-IV.  
Manuale di Letteratura Italiana. Storia per Generi e Problemi, a c. Di 

F.Brioschi e C.di Girolamo, Torino, Bollati Boringhieri 1994, vol. III.    
VANALESTI, Anna Maria : Segni e percorsi. Storia e antologia della 

letteratura italiana, Roma, Società Dante Alighieri 1992, vol. III. 
Задолжителна лектира :  
FOSCOLO, Ugo : Le ultime lettere di Jacopo Ortis. 
MANZONI, Alessandro : I promessi sposi. 
VERGA, Giovanni : I Malavoglia. 

Методи на 
оценување: 

Колоквиуми, експозеа, устен испит. 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 5 
Код:  
Тип: Задолжителен. 

ПЕТТИ  СЕМЕСТАР 
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Студиска 
година: 

Трета година 

Семестар: Петти семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: 120 (8 часа). 
 

Начин на реализац  Вежби. 
Реализатори: лектор Љиљана Узуновиќ, лектор од Италија,  
Цели: Усно и писмено разбирање и изразување на теми од современото општес  
Компетенции: Разбира подолги усни излагања од различен карактер. 

Се изразува спонтано и има познавања од различен лексички 
материјал. 
Способен за дискусија со прецизно изразување на сопственото 
мислење врз основа на автентичен материјал од италијанската 
реалност.  
Способен да се изразува писмено на јасен и добро структуриран начин, 
со излагање на различни гледишта и со доследни заклучоци. 
Оспособен за двонасочно преведување на информативните и литера  
текстови. 
Компетенциите соодветствуваат на ниво Ц1 од Европската рамка за изу  
на странските јазици. 

Предуслови: Италијански јазик 4 
Содржина: Усно и писмено изразување на теми од современото општество. Вовед 

во техниките за правење коментар на текст (писмена и усна анализа, 
аргументација) на документи и текстови од: општествени науки, 
книжевни текстови. Усно и писмено изразување врз визуелен 
материјал што ја претставува современа Италија. Разликување на 
јазични  регистри. 

Препорачана  
Литература: 

BETTONI, C., VICENTINI, G., Passeggiate italiane. Lezioni di italiano   
intermedio, Bonacci editore, Roma,  
IGNONE,A.: Primi piani sugli italiani. Testo di lettura di lingua e civiltà 

italiana, livello medio ed avanzato, Guerra Edizioni, Perugia; 
ZURULA,M.,  Sapore d’Italia. Antologia di testi sulla cultura italiana con 

esercitazioni orali e scritte, livello medio-avanzato, Edilingua, Atene; 
DE BIASIO, M., GAROFALO, P. Mosaico Italia. Percorsi nella cultura e nella 

civiltà italiana, Edilingua, B2-C2 
Статии од весници, списанија и интернет, извадоци од книги (романи   
аудио и видео материјал (DVD) од различен вид, како радио-емисии и пес  

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење: активност на час, домашни работи, колоквиуми и  
и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик 

 
 

ПРЕДМЕТ: СИНТАКСА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК  1 
Код:  
Тип: Задолжителен 
Студиска 
 година: 

Трета 

Семестар: Петти семестар 
Број на ЕКТС  
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд по семестар 30+30 
Начин на 
реализација: 

Предавања и вежби на кои работата на студентот се следи 
континуирано преку домашни задачи. 
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Реализатори: доц. д-р Александра Саржоска 
асс. м-р Руска Ивановска-Наскова 

Цели: Да се оспособи студентот да ги препознава и правилно да ги применува 
основните елементи на простата реченица. 

Компетенции: 1. Препознавање и разликување на основните елементи на простата 
реченица.  
2. Правилна примена на елементите на простата реченицата во 
италијанскиот јазик. 
3. Способност за воочување на сличностите и разликите помеѓу 
македонскиот и италијанскиот јазик во синтаксата на простата 
реченицата. 

Предуслови: Студентот треба да го има положено испитот Морфологија на 
италијанскиот јазик 3. 

Содржина: Проста реченица Модални карактеристики на реченицата. Структура на 
простата реченица. Подмет. Прирок (видови прирок, согласување со 
подметот).  Видови предмет. Атрибут. Апозиција. Прилошки определби.  

Препорачана  
Литература: 

РАДАНОВА,Н.,САРЖОСКА А. La sintassi dell’ italiano, Corso di linguistica 
applicata, Филолошки Факултет “Блаже Конески“, Скопје, 2007. 

SERIANNI, L. : Italiano: Grammatica, sintassi, dubbi, Garzanti, Torino, 2002. 
SENSINI, M. Le parole, le regole, i testi, Arnoldo Mondadori Scuola, Milano, 

2004. 
KATERINOV, K. La lingua italiana per stranieri, corso superiore, Guerra, 

Perugia, 1976. 
Методи на 
оценување: 

Континуирано следење преку: колоквиуми, активности на час, домашни 
задачи  и сл. Писмен и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик. 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА ПОЕЗИЈА НА XX ВЕК  
Код:  
Тип:: Предметот е задолжителен. 
Студиска 
година: 

Трета година 

Семестар: Петти семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: 60 часа (2 часа теорија и 2 часа вежби седмично) 
Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби 

Реализатори: Проф. д-р Анастасија Ѓурчинова, лектор од Италија, лектор Лилјана 
Узуновиќ 

Цели: Запознавање со специфичностите на италијанската поезија. Типолошки 
и дијахрониски приказ на поезијата во XX век. Читање и обработка на 
поетски текстови од наведениот период. 

Компетенции 
кои треба да се 
стекнат: 

1. Способност за воочување на основните белези на поетскиот жанр и 
неговите пројави во 20 век во Италија.  
2. Способност за разбирање на спецификите на италијанската поетска 
сцена во 20 век.  
3. Способност  за анализа и коментар на поетски текстови од овој 
период.  

Предуслови: Положен испит по италијанска книжевност од претходниот семестар. 
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Содржина: Италијанската поезија на XX век. Традицијата на италијанската епска 
и лирска поезија. Модерната поезија во Италија. Поезијата на преминот 
меѓу XIX и XX век: Д’Анунцио и Пасколи. Движењето на 
крепусколаризмот. Авангардата и футуризмот на Маринети. Дино 
Кампана. Новата поезија и херметизмот. Саба, Унгарети, Квазимодо. 
Еуџенио Монтале. Поезијата во втората половина на 20 век: Луци, 
Капрони, Серени, Ѕанѕото, Пазолини, Сангвинети. 

Препорачана 
литература: 

ASOR ROSA, Alberto (a c.di) : La Grande Letteratura Italiana, Einaudi, cd 9-
10. 

FERRONI, Giulio : Storia della letteratura italiana, Einaudi 1991, vol.IV.  
GUGLIELMINO, Salvatore : Guida al Novecento, Principato Editore, Milano, 

1971. 
VANALESTI, Anna Maria : Segni e percorsi. Storia e antologia della 

letteratura italiana, Roma, Società Dante Alighieri 1992, vol. III. 
Задолжителна лектира :  
D’ANNUNZIO, Gabriele: Versi scelti/Избрани песни, Скопје, 2000  
MONTALE, Eugenio :  Poesie /Поезија, Струга 1973. 
SANGUINETI, Edoardo : Poesie/Поезија, Струга 2000.   

Методи на 
оценување: 

Колоквиуми, експозеа, писмен и устен испит. 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 6 
Код:  
Тип: Задолжителен. 
Студиска 
година: 

Трета година 

Семестар: Шести семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: 120  (8  часа). 
 

Начин на  
реализација: 

Вежби. 

Реализатори: лектор Љиљана Узуновиќ, лектор од Италија 
Цели: Високо ниво на разбирање автентичен материјал и аргументирано   

писмено изразување 
Компетенции: Способен да разбере говори и разговори, текстови дури и да не се 

сосема јасно структурирани или се со имплицитна поврзаност.  
Оспособен писмено да коментира текстови од различни области и на 
комплексни теми со употреба на различни текстуални типологии и со 
подвлекување на аспектите кои ги смета за најважни. 
Способен за прецизно усно изразување на мислење со брза и спонтана 
реакција.  
Способен за автономно и креативно преведување. 
Компетенциите соодветствуваат на ниво Ц1 од Европската рамка за изу  
на странските јазици. 

Предуслови: Положен италијански јазик 5 
Содржина: Усно и писмено разбирање и изразување на теми од современото 

општество. Вовед во техниките за правење есеи ( писмена и усна 

ШЕСТИ  СЕМЕСТАР 
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анализа, аргументација) врз база на документи и текстови од: 
општествени науки, книжевни, есеистички и критички текстови. Усно и 
писмено изразување врз визуелен материјал што ја претставува 
современа Италија. Разликување на јазични  регистри. 

Препорачана  
литература: 

BETTONI, C., VICENTINI, G., Passeggiate italiane. Lezioni di italiano   
intermedio, Bonacci editore, Roma,  
IGNONE, A.; Primi piani sugli italiani. Testo di lettura e lingua e civiltà ital   
stranieri, Guerra edizioni 2002, B2-C2; 
ZURULA,M.,  Sapore d’Italia. Antologia di testi sulla cultura italiana con 

esercitazioni orali e scritte, livello medio-avanzato, Edilingua, Atene; 
DE BIASIO, M., GAROFALO, P. Mosaico Italia. Percorsi nella cultura e nella 

civiltà italiana, Edilingua, B2-C2 
Статии од весници, списанија и интернет, извадоци од книги (романи   
аудио и видео материјал (DVD) од различен вид, како радио-емисии и пес  

Методи на  
оценување: 

Континуирано следење: активност на час, домашни работи, колоквиуми и  
и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: СИНТАКСА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК  2 
Код:  
Тип: Задолжителен 
Студиска 
 година 

Трета година 

Семестар Шести семестар 
Број на ЕКТС  
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд по семестар 30+30 
Начин на реализац  Предавања и вежби на кои работата на студентот се следи 

континуирано преку домашни задачи. 
Реализатори: доц. д-р Александра Саржоска 

помлад асс. м-р Руска Ивановска-Наскова 
Цели: Да се оспособи студентот да ги анализира сложените реченици во 

италијанскиот јазик  
Компетенции: 1. Препознавање и разликување на сложените реченици во 

италијанскиот јазик. 
2. Правилна примена на независносложените и зависно-сложените 
реченици во италијанскиот јазик. 
3. Способност за воочување на сличностите и разликите помеѓу 
македонскиот и италијанскиот јазик во синтаксата на сложената 
реченица. 

Предуслови: Студентот треба да го има положено испитот Синтакса на италијанскиот 
јазик 1 

Содржина: Сложена реченица. Независносложени реченици (типологија). 
Зависносложени реченици (типологија, сврзници, глаголски форми).  
Директен и индиректен говор. 

Препорачана  
Литература: 

РАДАНОВА,Н.,САРЖОСКА А. La sintassi dell’ italiano, Corso di linguistica 
applicata, Филолошки Факултет “Блаже Конески“, Скопје, 2007. 

SERIANNI, L. : Italiano: Grammatica, sintassi, dubbi, Garzanti, Torino, 2002. 
SENSINI, M. Le parole, le regole, i testi, Arnoldo Mondadori Scuola, Milano, 

2004. 
KATERINOV, K. La lingua italiana per stranieri, corso superiore, Guerra, 
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Perugia, 1976. 
 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење преку: колоквиуми, активности на час, домашни 
задачи  и сл. Писмен и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик. 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИОТ РОМАН  НА XX ВЕК  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска 
година: 

Трета година 

Семестар: Шести семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Време-траење: 60 часа (2 часа теорија и 2 часа вежби седмично) 
Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби. 

Реализатори: проф.д-р Анастасија Ѓурчинова, лектор од Италија,лектор Лилјана 
Узуновиќ 

Цели: Запознавање со специфичностите на италијанскиот роман. Типолошки 
и дијахрониски приказ на романите во 20 век. Читање и обработка на 
романескни текстови од наведениот период.  

Компетенции 
кои треба да се 
стекнат: 

1. Способност за воочување на основните белези на романескниот 
жанр и неговите пројави во 20 век во Италија.  
2. Способност за разбирање на спецификите на италијанската прозна 
ситуација во 20 век.  
3. Способност  за анализа и коментар на романи од овој период.  

Предуслови: Положен испит по италијанска книжевност од претходниот семестар. 
Содржина: Италијанскиот роман на XX век. Традицијата на италијанската 

романескна продукција. Модерниот роман. Естетизмот и романите на 
Данунцио. Романот во време на авангардата: Бонтемпели. Проблемот 
на идентитетот: романите на Звево и Пирандело. Фантастичниот роман: 
Дино Буцати. Карло Емилио Гада. Поетиката на неореализмот: 
Виторини, Павезе, Фенолјо. Алберто Моравија. Примо Леви. Женското 
писмо: Елза Моранте. Романот во последните децении на 20 век: 
Калвино, Еко, Табуки и претставниците на постмодернизмот.  
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Препорачана 
литература: 

ASOR ROSA, Alberto (a c.di) : La Grande Letteratura Italiana Einaudi, cd 9-
10.  

FERRONI, Giulio : Storia della letteratura italiana, Einaudi 1991, vol.IV.  
GHIDETTI, Enrico & ROMAGNOLI, Sergio : ‘900. Storia – Materiali, Firenze, 

Sansoni editore 1985.  
GUGLIELMINO, Salvatore : Guida al Novecento, Principato Editore, Milano, 

1971. 
 
Задолжителна лектира (три наслови по избор на студентот) :  
D’ANNUNZIO, Gabriele : Il piacere 
BONTEMPELLI, Massimo : Il figlio di due madri 
SVEVO, Italo : La coscienza di Zeno 
PIRANDELLO, Luigi : Il fu Mattia Pascal 
BUZZATI, Dino : Il deserto dei tartari 
GADDA, Carlo Emilio : Quer pasticciaccio brutto in via Merulana 
VITTORINI, Elio : Conversazione in Sicilia 
PAVESE, Cesare : La bella estate 
FENOGLIO, Beppe : Una questione privata 
PRATOLINI, Vasco : Metello 
MORAVIA, Alberto : Gli indifferenti 
LEVI, Primo : Se questo è un uomo 
MORANTE, Elsa : L’isola di Arturo 
CALVINO, Italo : Se una notte d’inverno un viaggiatore 
ECO, Umberto : Il nome della rosa 
TABUCCHI, Antonio : Sostiene Pereira   

Методи на 
оценување: 

Колоквиуми, експозеа, писмен и устен испит. 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 7 
Код:  
Тип: Задолжителен. 
Студиска 
година: 

Четвртиа година 

Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: 120 (8  часа). 
 

Начин на 
реализација: 

Вежби. 

Реализатори: лектор Љиљана Узуновиќ, лектор од Италија 
Цели: Стекнување на способност за самостојно истражување на автентични 

материјали и аргументирано усно и писмено излагање. 
Компетенции: Способен за разбере текстови од различен вид (дескриптивни, 

наративни, експозитивни, аргументативни, поетски) со комплексна 
структура и со употреба на различни стилски средства. 
Способен за самостојно и креативно писмено изразување во вид на есеј 
од различни области, со способност да врши елаборирани и прецизни 

СЕДМИ  СЕМЕСТАР 
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описи и да раскажува, развивајќи ги главните теми и заклучувајќи ја 
целината на соодветен начин; 
Усвоил јазични компетенции на активна, спонтана и правилна употреба 
на јазикот во усна комуникација со способност прецизно да ги 
квалификува мислењата и тврдењата и степенот на сигурност и 
веројатност. 
Способен да препознае и употреби широк спектар од идиоматски и колок  
изрази и различни регистри во писмена и усна комуникација. 
Компетенциите соодветствуваат на ниво Ц1-Ц2 од Европската ра   
изучување на странските јазици. 

Предуслови: Италијански јазик 6 
Содржина: Вовед во техниките за правење есеј : дискусии на теми од повеќе 

области врз база на пишан и аудио-визуелен материјал, индивидуален 
проект 

Препорачана  
литература: 

IGNONE, A.; Primi piani sugli italiani. Testo di lettura e lingua e civiltà ital   
stranieri, Guerra edizioni 2002,  B2-C2; 
MEZZADRI, M., BALBONI, P.E., Rete! 3. Libro di casa e 2 CD audio per  
volume, Guerra edizioni 2002, B2-C1; 
Quaderni CILS, Livello 3 – C1, Guerra edizioni 2006; 
BUONO HODGART, L., Capire l’Italia e l’italiano. Lingua e cultura italiana ogg   
edizioni 2002,  B2-C1; 
BETTONI, C.,  VICENTINI, G., Passeggiate italiane. Lezioni di italiano   
avanzato, Bonacci editore, Roma 
Статии од весници, списанија и интернет, извадоци од книги (романи   
аудио и видео материјал (DVD) од различен вид, како радио-емисии и пес  

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење: активност на час, домашни работи, колоквиуми и  
и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: ЛЕКСИКОЛОГИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска 
 година: 

Четвртиа година 

Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС  
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд по семестар 30+30 
Начин на 
реализација: 

Предавања и вежби на кои работата на студентот се следи 
континуирано преку домашни задачи. 

Реализатори: доц. д-р Александра Саржоска 
Цели: Да се оспособи студентот да ги препознава и да ги применува активно 

основните лексички  структури на италијанскиот јазик. 
Компетенции: 1. Разбирање на процесот на еволуција на италијанскиот лексички 

систем и современите развојни тенденции на стандардниот италијански 
јазик 
2. Развивање на знаење и разбирање во областа на 
зборообразувањето во италијанскиот јазик 
3. Воочување на сличности и разлики во доменот на 
зборообразувањето во македонскиот и италијанскиот јазик 

Предуслови: Студентот треба да го има положено испитот Синтакса на италијанскиот 
јазик 2. 

Содржина: Структурата на лексичкиот фонд на италијанскиот јазик, 
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зборообразување и лексикографија. 
Препорачана  
Литература: 

ALINEI, M. : La struttura del lessico, Il Mulino, Bologna, 1974. 
RONCORONI, F. : Fare italiano con il dizionario, Mondadori, Milano, 1989. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење преку: колоквиуми, активности на час, домашни 
задачи  и сл. Писмен испит. 

Наставен  
јазик: 

Италијански 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА ДРАМА И ТЕАТАРОТ НА XX ВЕК  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска 
година: 

Четвртиа година 

Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Време-траење: 60 часа (2 часа теорија и 2 часа вежби седмично) 
Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби. 

Реализатори: проф. д-р Анастасија Ѓурчинова 
лектор Лилјана Узуновиќ 

Цели: Запознавање со специфичностите на италијанската драма и театар. 
Типолошки и дијахрониски приказ на драмата во XX век. Читање и 
обработка на драмски текстови од наведениот период.  

Компетенции 
кои треба да се 
стекнат: 

1. Способност за воочување на основните белези на драмскиот жанр и 
неговите пројави во 20 век во Италија.  
2. Способност за разбирање на спецификите на италијанската 
театарска ситуација во 20 век.  
3. Способност  за анализа и коментар на драмски дела од овој период.  

Предуслови: Положен испит по италијанска книжевност од претходниот семестар. 
Содржина: Италијанската драма и театарот на XX век. Традицијата на 

италијанската драмска и театарска уметност. Модерната драматика. 
Драмските дела на Д’Анунцио. Театарот во првите децении на 20 век: 
“Театар во театарот” и драмите на Луиџи Пирандело. Авангарден и 
футуристички театар. Комедијата во 20 век: Едуардо Де Филипо и 
Дарио Фо.  

Препорачана 
литература: 

ASOR ROSA, Alberto (a c.di) : La Grande Letteratura Italiana, Einaudi, cd 9-
10.  

FERRONI, Giulio :  Storia della letteratura italiana, Einaudi 1991, vol.IV.  
GUGLIELMINO, Salvatore : Guida al Novecento, Principato Editore, Milano, 

1971. 
D’ANGELI, Concetta, Forme della drammaturgia, Torino, UTET 2007  
ANGELINI, Franca, Teatro e spattacolo nel primo Novecento, Bari, Laterza 
1988  
Задолжителна лектира :  
PIRANDELLO, Luigi : Sei personaggi in cerca d’autore. 
DE FILIPPO, Eduardo : Napoli Milionaria. 
FO, Dario : La morte accidentale di un anarchico 

Методи на 
оценување: 

Колоквиуми, експозеа, писмен и устен испит. 

Наставен јазик: Италијански 
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ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 8 
Код:  
Тип: Задолжителен. 
Студиска 
година: 

Четвртиа година 

Семестар: Осми семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 120  (8  часа). 
 

Начин на 
реализација: 

Вежби. 

Реализатори: лектор Љиљана Узуновиќ, лектор од Италија  
Цели: Стекнување на способност за самостојно истражување на автентични 

материјали и аргументирано усно и писмено излагање. 
Компетенции: Способен да разбира различни видови на говорен јазик во усни 

излагања и каков било пишан текст, без оглед на апстрактноста и 
комплексноста на истиот. 
Оспособен за самостојно усно излагање на пообемни содржини, се 
изразува со леснотија, спонтаност и со стил приспособен на контекстот 
и ситуацијата; 
Способен за коректно и прецизно писмено изразување со примена на 
различни јазични регистри и со широка употреба на реторички 
средства; 
Оспособен за преведување преку препознавање и преведување на ја  
нијанси и стилската употреба на јазикот. 
Компетенциите соодветствуваат на ниво Ц1-Ц2 од Европската ра   
изучување на странските јазици. 

Предуслови: Италијански јазик 7 
Содржина: Вовед во техниките за правење есеј: дискусии на теми од повеќе 

области врз основа на пишан и аудио-визуелен материјал, 
индивидуален проект 

Препорачана  
литература: 

IGNONE, A.; Primi piani sugli italiani. Testo di lettura e lingua e civiltà ital   
stranieri, Guerra edizioni 2002,  B2-C2; 
MEZZADRI, M., BALBONI, P.E., Rete! 3. Libro di casa e 2 CD audio per  
volume, Guerra edizioni 2002, B2-C1; 
Quaderni CILS, Livello 3 – C1, Guerra edizioni 2006; 
BUONO HODGART, L., Capire l’Italia e l’italiano. Lingua e cultura italiana ogg   
edizioni 2002,  B2-C1; 
BETTONI, C.,  VICENTINI, G., Passeggiate italiane. Lezioni di italiano   
avanzato, Bonacci editore, Roma 
Статии од весници, списанија и интернет, извадоци од книги (романи   
аудио и видео материјал (DVD) од различен вид, како радио-емисии и пес  

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење: активност на час, домашни работи, проект, колок   
писмен и устен испит. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик 

 
 
 

ОСМИ  СЕМЕСТАР 
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ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛИНГВИСТИКА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска 
 година: 

Четвртиа година 

Семестар: Осми семестар 
Број на ЕКТС  
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд по семестар 30+0 
Начин на 
реализација: 

Предавања и вежби на кои работата на студентот се следи 
континуирано преку домашни задачи. 

Реализатори: доц. д-р Александра Саржоска 
Цели: Да се оспособи студентот да ги препознава основните обележја на 

италијанскиот дијасистем, различните видови текстови. 
Компетенции: 1. Разбирање на основните социолингвистички поими 

2. Поседување на вештина да се одредат основните карактеристики, 
сличности и разлики на различните регистри на италијанскиот јазик  
3. Способност да се изведуваат и користат социолингвистички 
истражувања 

Предуслови: Студентот треба да го има положено испитот Лексикологија на 
италијанскиот јазик. 

Содржина: Социолингвистика на италијанскиот јазик, стратификација на 
италијанскиот јазик, јазик и дијалект: стандард, неостандард и 
регионален италијански јазик; јазични регистри. 

Препорачана  
Литература 

BERRUTO, G. : Sociolinguistica dell`italiano contemporaneo, Roma, La 
Nuova Italia, 1987. 

SABATINI, F.: La comunicazione e gli usi della lingua,     Torino:Loescher 

Editore, 1998 . 

 
Методи на 
оценување 

Континуирано следење преку: колоквиуми, активности на час, 
семинарска работа, учество во проекти од областа на предметот, 
анализа на стручен труд.  устен испит. 

  
Наставен  
јазик 

Италијански 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА КНИЖЕВНА КРИТИКА 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска 
година: 

Четвртиа година 

Семестар: Осми семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Време-траење: 30 часа (2 часа теорија и вежби седмично) 
Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби. 

Реализатори: проф.  д-р Анастасија Ѓурчинова 
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Цели: Запознавање со концептот на книжевната критика во Италија. 
Усвојување на методологијата за анализа и интерпретација на 
книжевни текстови од сите периоди и жанрови на италијанската 
литература.  

Компетенции 
кои треба да се 
стекнат: 

1. Способност за воочување на основните белези на критичкото писмо и 
неговите пројави во Италија.  
2. Способност за разирање на критичко-методолошката ситуација во 
Италија во 20 век.  
3. Способност  за херменевтичка анализа на книжевни дела од 
различни жанрови и периоди.  

Предуслови: Положен испит по италијанска книжевност од претходниот семестар. 
Содржина: Пеотклото и развојот на италијанската книжевна критика, почнувајќи од 

историографскиот модел на Де Санктис, естетичкиот на Бенедето 
Кроче и марксистичко-социолошкиот на Антонио Грамши. 
Проследување и на други модели на книжевната критика и есеистика во 
Италија во 20 век (стилистичка, тематска, психоаналитичка, семиотичка, 
компаратистичка критика и др.)   

Препорачана 
литература: 

CASADEI, Alberto, La critica letteraria del Novecento, Il Mulino, 2007 
PUPPO, Mario, La critica letteraria del Novecento, Roma 1991  
AA.VV. Sette modi di fare critica, Editori Riuniti 1983  
SEGRE, Cesare : Avviamento all’analisi del testo letterario, Torino, Einaudi 

1985. 
 
Задолжителна лектира:  
Umberto Eco: Limiti dell’interpretazione 
Italo Calvino: Lezioni americane 
Armando Gnisci, Letteratura comparata, Milano, Bruno Mondadori Editore 

2002  
Методи на 
оценување: 

Колоквиуми, експозеа, писмен и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
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ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ 
 
 

ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
НАСТАВНА НАСОКА 

 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Професор по италијански јазик и книжевност 
 

-  
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА 
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: II. 
Семестар: IV. 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетрање: 3+2,  45+30 
Начин на 
реализација: 

предавања, вежби, проектни активности и сл. 

Реализатори: проф.д-р Виолета Арнаудова 
асс.м-р Орхидеја Шурбановска, асс.м-р Билјана Стојановска 

Цели: Стекнување на теоретски и практични сознанија за природата на 
психичките процеси на кои се темели наставниот и образовниот 
процес. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

Сфаќајќи ја психолошката природа на личноста на ученикот идните 
наставници ке можат да практикуваат пристапи во наставниот процес 
кои би можеле да превенираат или да придонесуваат во решавањето 
на разни воспитно-образовни проблеми. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Психички процеси, особини и состојби поврзани со наставата. 

Перцепција на други лица. Мислење и говор. Емоции и мотивација 
(фрустрации, конфликти). Помнење и заборавање. Учење (методи на 
учење, напредување во текот на учењето и трансфер во учењето). 
Мотивација за учење. Испитување и оценување. Способности за 
учење. Ученици со посебни потреби. Надареност и креативност. 
Проблем деца. Ефикасна настава. Психологија на адолесценција. 
Учење и личност. 

Препорачана 
литература: 

- Керамичиева,Р. (1996) Психологија. Скопје: Просветно дело 
- Психологија (избор на текстови) 

Методи на 
оценување: 

а) тестови на знаење: 
• Тест 1 до 35 поени (минимум 18 поени) 
• Тест 2 до 35 поени (минимум 18 поени) 
б) дополнителни активности: 

ТРЕТ  СЕМЕСТАР 



168 
 

• Редовна посета и активно учество на предавања и вежби до 20 
поени 
• Семинарска работа до 10 поени 
• Друга активност до 15 поени 
 
под 50 поени- 5 (F) 
од 51-60 поени - 6 (Е) 
од 61-70 поени - 7 (D) 
од 71-80 поени - 8 (C) 
од 81-90 поени - 9 (B) 
над 91 поен 10 (А) 
 
Начин на формирање на оценката: се собираат поените кои се 
добиваат од 
а) тестови на знаење, и 
б) дополнителни активности. 

Наставен јазик: Македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА ИСТОРИЈА И КУЛТУРА 1 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска година: / 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:2; Вкупен фонд во семестар:30 
Начин на 
реализација: 

Преку предавања и вежби 

Реализатори: доц. д-р Лучиана Гуидо Шремпф 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од италијанската цивилизација 

од историски и културен аспект 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Познавање од областа на историјата на античка Италија 
2. Општа слика за античкиот политички, општествениот живот во 
Италија 
3. Познавања од областа на античката италијанска култура и уметност  

Предуслови: нема 
Содржина: Краток преглед на историјата и културата на Италија со посебен осврт 

на позначајните настани кои што го опфаќаат периодот од 
создавањето на Римското Царство: Помпеј и Цезар, Римското Царство, 
владеењето на Август, религијата, верувања и начин на живеење на 
Римјаните, настанување и ширењето на Христијанството, распаѓањето 
на Римското Царство, доаѓањето на Варварите. 
Запознавање преку кратки црти со најзначајните уметнички содржини: 
римска, палеохристијанска и византиската уметност. 

Препорачана 
литература: 

Разни прирачници од енциклопедиски карактер и други видови 
материјали: 
PAGNOTTINI SEBASTIANI, D., ROSSI GIACOBBI, O., Civiltà Italiana, 
testo di conversazione e cultura per stranieri, Guerra, Perugia, 2002 
LAZARESCU, G., Storia della civiltà italiana, Editură didactica ç 
pedagogică, Bucarest 
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Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал. 
Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум и устен испит. 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК  1 
Код:   
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд по семестар 30+0  
Начин на 
реализација: 

Предавања и континуирано следење на работата на студентот 

Реализатори:  Доц. д-р Александра Саржоска 
 

Цели: Запознавање со еволуцијата на италијанскиот јазик на фонетско, 
морфолошко и синтаксичко ниво и на разните влијанија врз него со 
текот на вековите со цел подобро разбирање на современиот  
италијански јазик. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Способност за препознавање на главните етапи и проблемските 
подрачја на историјата на италијанскиот јазик  
2. Усвојување на основните поими на еволуцијата на италијанскиот 
јазик  
3. Вештина за воочување на поврзаноста на јазичните појави и 
историско-политичките, општествените и културните варијабли 

Предуслови: Положен испит од Латински јазик 1, 2 
Содржина: Потеклото на италијанскиот јазик: од класичниот кон народниот јазик. 

Судбината на зборовите. Првите документи на вулгарен народен јазик. 
XIII и XIV век. Од провансалскиот кон “Novelino”. Сицилијанската 
школа. Јазикот на тосканската школа. Dolce stil novo. Предноста на 
тосканскиот над другите дијалекти. Данте Алигиери, Петрарка, 
Бокачо. Латинскиот јазик и тосканизираниот вулгаролатински јазик. 

Препорачана 
литература: 

DE MAURO, T. : Storia linguistica dell'Italia unita, Roma-Bari, Laterza,1976.  
DEVOTO, G. &  ALTIERI M. : La lingua italiana, storia e problemi, ERI, 
1968.  
DEVOTO, G. : Profilo di storia linguistica italiana, Firenze, 1954.  
FOGARASI, M. : Nuovo manuale di storia della lingua italiana, Firenze, Le 
Monnier,1990.  
MIGLIORINI, B. : Storia della lingia italiana, Firenze, Sansoni, 1960. 
TAGLIAVINI, C. :Le origini delle lingue neoromanze, Bologna, Casa 
editrice. 

Методи на 
оценување: 

Устен испит, континуирано следење преку: колоквиуми, редовно 
следење на наставата, активно учество на час, експозеа. 

Наставен јазик: италијански јазик 
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ПРЕДМЕТ: ПЕДАГОГИЈА 
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: II 
Семестар: III 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетрање: 2+0 
Начин на 
реализација: 

Предавања, дискусии, индивидуална работа, групна и тандемска 
работа, самостојно учење, истражувачка работа, практична работа. 

Реализатори: Професор од Филозофски факултет - Институт за педагогија 
Цели: Студентите да стекнат знаење за суштината на педагошката наука, 

основните карактеристики на воспитанието, научните достигнувања 
од областа на теоријата на воспитанието, како и знаење за општите 
законитости на наставниот процес и да научат да ја планираат, 
анализираат и вреднуваат наставната работа. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

- способност за педагошки пристап во наставата; 
- создавање на взаемен однос на наставникот со учениците базиран 
на взаемна почит и разбирање. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Педагогијата како наука. Темелни определби на педагошката наука. 

Педагогијата и другите науки. Системот на педагошките дисциплини. 
Моќта и границите на воспитанието. Воспитен процес. Целта и 
задачите на воспитанието. Воспитаник-воспитувач. Методи и 
средства на воспитна работа.Воспитен систем. Дидактиката како 
научна дисциплина. Образованието и наставата. Наставен план и 
програма. Поим и суштина на наставата. Структура на наставниот 
процес. Цели и задачи на наставата. Форми и методи на наставна 
работа. Наставни медиуми. Подготовка на наставникот за настава. 
Вреднување на наставната работа. 

Препорачана 
литература: 

• Баракоска, Анета, (2007), Педагогија (учебно помагало), 
Филозофски факултет, Скопје. 

• Трнавац, Н., Ѓорѓевиќ, Ј. (2003). Педагогија, Београд: Научна 
књига. 

• Полјак, В. (1988). Дидактика, Загреб: Школска кнјига. 
*Студентите по потреба ќе бидат упатувани да користат најнова 
литература. 

Методи на 
оценување: 

Оценувањето се врши според следниве активности: 
• Редовна посета и активно учество на предавања, до 10 поени; 
• Изработен есеј, до 10 поени; 
• Презентирана тема на час, до 10 поени; 
• Тест 1 до 35 поени (минимум 18 поени); 
• Тест 2 до 35 поени (минимум 18 поени); 
Во зависност од бројот на освоени поени се добива соодветна оценка 
и тоа: 
од 51 - 60 поени - 6 (шест); 
од 61 - 70 поени - 7 (седум); 
од 71 - 80 поени - 8 (осум); 
од 81 - 90 поени - 9 (девет); 

ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР 
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91 и повеќе поени - 10 (десет). 
Наставен јазик: Македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА ИСТОРИЈА И КУЛТУРА 2 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска година: / 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:2; Вкупен фонд во семестар:30 
Начин на 
реализација: 

Преку предавања и вежби 

Реализатори: доц. д-р  Лучиана Гуидо Шремпф 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од италијанската цивилизација 

од историски и културен аспект 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Познавање од областа на историјата на средновековната и 
модерната Италија 
2. Општа слика за средновековниот политички, општествениот живот 
во Италија 
3. Познавања од областа на средновековната и модерната италијанска 
култура и уметност преку предавања 

Предуслови: нема 
Содржина: Краток преглед на историјата и културата на Италија со посебен осврт 

на позначајните настани кои што го опфаќаат периодот почнувајќи од 
почетоците на средновековната епоха сè до обединувањето на 
Италија: 
Италија под окупација на Лонгобардите, владеењето на Карло Велики 
и феудализмот, Арапи и Нормани во Италија, Италија на ‘Comuni’, 
Repubbliche marinare, Настанување на ‘Signorie’ и дефинитивното 
распаѓање на Царството, Европа и Италија меѓу XII и XIII век, 
ренесансната цивилизација, периодот на патувања и откривање на 
новите земји, општа слика на Италија меѓу XIV и XV век, реформи во 
Италија во XVIII век., времето на “Конзулатот“ и Наполеонското 
Царство, настанување на тајни здруженија во Европа и во Италија, од 
првите либерални движења сè до обединување на Италија со посебен 
акцент на Mazzini, Cavour и Garibaldi. 
Запознавање со најзначајните уметнички содржини: уметноста за 
време на ренесансата, маниризмот, барокот и неокласицизмот. 

Препорачана 
литература: 

Разни прирачници од енциклопедиски карактер и други видови 
материали: 
PAGNOTTINI SEBASTIANI, D., ROSSI GIACOBBI, O., Civiltà Italiana, 
testo di conversazione e cultura per stranieri, Guerra, Perugia, 2002 
LAZARESCU, G., Storia della civiltà italiana, Editură didactica ç 
pedagogică, Bucarest 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал 

Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
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ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК 2 
Код:   
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд по семестар 30+0  
Начин на 
реализација: 

Предавања и континуирано следење на работата на студентот. 

Реализатори:  Доц. д-р Александра Саржоска 
 

Цели: Запознавање со еволуцијата на италијанскиот јазик на фонетско, 
морфолошко и синтаксичко ниво и на разните влијанија врз него со 
текот на вековите со цел подобро разбирање на современиот  
италијански јазик 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Усвојување на основните поими на еволуцијата на италијанскиот 
јазик  
2. Способност за препознавање на  различните влијанија врз 
италијанскиот јазик низ вековите во доменот на  граматиката 
3. Способност за воочување на сличностите и разликите на јазичните 
појави во италијанскиот јазик низ вековите   

Предуслови: Положен испит од Историја на италијанскиот јазик 1 
Содржина: Јазикот на хуманизмот. Јазикот и литературата.  Babele Размислувања за 

дијалектите. Кон барокот. Лингвистичките размислувања за италијанскиот 
јазик во XVII vек. Барок, Галилео Галилеи. Марино и неговите ставови во 
врска со италијанскиот јазик. Векот на прозата. Јазикот на Романтизмот. 
Манцони и Верга. Соединувањето на Италија и дијалектите: мапата на 
италијанските деијалекти. Од дијалектот кон јазикот. Италијанскиот јазик во 
XX век.   

Препорачана 
литература: 

DE MAURO, T. : Storia linguistica dell'Italia unita, Roma-Bari, Laterza,1976.  
DEVOTO, G. &  ALTIERI M. : La lingua italiana, storia e problemi, ERI, 
1968.  
DEVOTO, G. : Profilo di storia linguistica italiana, Firenze, 1954.  
FOGARASI, M. : Nuovo manuale di storia della lingua italiana, Firenze, Le 
Monnier,1990.  
MIGLIORINI, B. : Storia della lingia italiana, Firenze, Sansoni, 1960. 
TAGLIAVINI, C. :Le origini delle lingue neoromanze, Bologna, Casa 
editrice.. 

Методи на 
оценување: 

Устен испит, континуирано следење преку: колоквиуми, редовно 
следење на наставата, активно учество на час, експозеа. 

Наставен јазик: Италијански јазик. 
 
 
 
 
 
 
 
 ПЕТТИ  СЕМЕСТАР  
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ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: изборен 
Студиска година: / 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 2+1 неделно; 30+15 семестрално  
Начин на 
реализација: 

Предавања и вежби 

Реализатори: доц. д-р Никодиновска Радица 
Цели: Запознавање на студентите со основите на методиката и со различните 

методи во наставата по италијански јазик. Теориска и практична 
подготовка во областа на методиката.  

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Студентите поседуваат знаења за процесот на учење на странскиот 
јазик и методите што се користат во наставата на италијанскиот како 
странски јазик. 
2. Студентите се способни да вршат споредбена анализа на методите 
што се користат во наставата на италијанскиот како странски јазик. 
3. Студентите поседуваат знаења за основните поими и термини што 
се користат во дидактиката  што ќе им гарантира размена на идеи, 
истражувања и искуства на тоа поле. 

Предуслови:  
Содржина: Методиката како научна дисциплина. Цели на наставата на јазиците. 

Комуникативна компетенција. Процесот на учење на јазиците. Фактори 
кои учествуваат во планирањето на курикулумот. Преглед на методите 
за настава по италијански јазик: традиционална, директна, 
комбинирана, аудио-орална, комуникативен приод, алтернативни 
методи, интегрирани методи. Заедничката европска рамка на јазиците 
и наставата на странските јазици.   

Препорачана 
литература: 

FREDDI, G.: L’insegnamento della lingua-cultura italiana all’estero. Aspetti 
glottodidattici, Le Monnier, Firenze. 

FREDDI, G. : Fondamenтi metodi e tecniche, UTET, Torino 1994. 
PICHIASSI, M. : Fondamenti di glottodidattica, Guerra, Perugia, 1999. 
и друга литература во консултација со наставникот.   

Методи на 
оценување: 

континуирано следење на студентот,  домашни работи,  колоквиуми. 

Наставен јазик:  италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА КУЛТУРА И ОПШТЕСТВЕНИОТ КОНТЕКСТ 1 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска година: / 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:2; Вкупен фонд во семестар:30 
Начин на 
реализација: 

Преку предавања, писмени вежби, истражувачки активности 
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Реализатори: доц. д-р Лучиана Гуидо Шремпф 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од денешната италијанска 

цивилизација - осврт на култура и општествениот контекст 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Познавање од областа на историјата на современата Италија 
2. Општа слика за современиот  политички, општествениот живот во 
Италија 
3. Познавања од областа на италијанската култура и уметност преку 
предавања и вежби 

Предуслови: нема 
Содржина: Општа историска слика на Италија кон крајот на XIX век, со посебен 

осврт на периодот меѓу двете светски војни, сè д о настанување на 
Република Италија: култура, индустрија, трговија, емиграција и 
политичките партии во Италија на почетокот на XX век, Првата светска 
војна, раѓањето на фашизмот и фашистичкиот режим, Втората светска 
војна, периодот на настанување на Републиката, надворешна и 
внатрешна политика на Италија. 
Запознавање со најзначајни уметнички содржини: футуризмот во 
сликарството, во сценографијата и во рекламните прикази (Giacomo 
Balla, Fortunato Depero). Метафизиката во сликарство со De Chirico, 
Carrà и Balla. 

Препорачана 
литература: 

Разни прирачници од енциклопедиски карактер и други видови 
материјали: 
ALESSANDRONI, D., : Made in Italy, Letture verso il 2000. Guerra, 
Perugia, 1966 
AMATO, C., : Mondo italiano, Bonacci editore, 1992 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал 

Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИЧКА  ЛИНГВИСТИКА ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК  1 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска 
 година: 

/ 

Семестар: зимски семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 1+1; Вкупен фонд по семестар 15+15 
Начин на реализациј  Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 

асс. м-р Руска Ивановска-Наскова 
Цели: Студентите се запознаваат со основните поими од областа на 

информатичката лингвистика и се оспособуваат да ги користат 
информатичко-комуникациските технологии и особено глобалната 
мрежа Интернет како неопходни помошни средства при држење 
настава по италијански како странски јазик и при преведување од и на 
италијански јазик.  

Компетенции: 1. Способност за користење на бази на податоци, дигитални 
библиотеки и портали поврзани со италијанскиот јазик 
2. Способност за составување на сајтографија за одредена 
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проблематика од италијанскиот јазик и цивилизација 
3. Способност за користење на основните видови фајлови, програми 
за обработка на текст и користење на Интернет 

Предуслови: Познавање на италијански јазик. 
Содржина: Поим за информатичка лингвистика.  Автоматска обработка на 

податоци. Препознавање на говор, синтеза на говор. Анализа и 
генерирање на текст. Оптичко препознавање на знаци. 
Информатичката лингвистика и изучувањето на странските јазици. 
Мултимедијата и Интернет. Поим за хипертекст. Консултирање и 
анализа на сајтови и портали поврзани со италијанскиот јазик, 
книжевност, цивилизација, дидактика и преведување. Составување на 
сајтографија. Дигитални библиотеки со дела на италијански јазик: 
нивно користење и можности за симнување на книги. Мултимедијални 
курсеви за италијански јазик. Формати на фајлови и видови 
мултимедијални фајлови. Програми за користење на Интернет 
(прелистувачи, пребарувачи, симнувачи).  

Препорачана  
Литература: 

Osimo, Bruno: Traduzione e nuove tecnologie: informatica e nuove 
tecnologie, Milano: Ultico Hoepli Editore, 2001. 

Mezzadri, Marco: Internet nella didattica dell’Italiano: la frontiera presente, 
Perugia: Guerra Edizioni, 2004. 

Fratter, Ivana: Tecnologie per l’insegnamento delle lingue, Roma: Carocci, 
2004. 

Методи на оценувањ  Оценувањето на знаењата се врши преку евалуација на работата на 
час, домашни работи, презентации. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик 

 
 
 
 
  
ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: изборен 
Студиска година: / 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 2+1 неделно; 30+15 семестрално 
Начин на 
реализација: 

Предавања и вежби 

Реализатори: доц. д-р Никодиновска Радица 
Цели: Теориска и практична подготовка во областа на методиката. 

Запознавање со начините на проверка и оценување на знаењата и 
вештините на учениците. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Студентите поседуваат знаења за фазите на дидактичката единица.  
2. Студентите поседуваат знаења во врска со дидактичките техники за 
совладување на сите јазични вештини (примарни и интегрирани) 
3. Студентите поседуваат знаења во врска со примената во наставата 
на нагледните помагала а посебно на новите технологии (видео, 
компјутер, интернет и др.). 

ШЕСТИ  СЕМЕСТАР 
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Предуслови: Положен испит по Методика на наставата по италијански јазик 1. 
Содржина: Основни и интегрирани јазични вештини. Фази на дидактичката 

единица. Усвојување на фонетиката, граматиката и лексиката на 
италијанскиот јазик. Дидактичките техники во наставата на 
италијанскиот јазик. Новите технологии во наставата на странските 
јазици. Оценувањето и “Language Testing”. Типологија на објективни 
тестови. Грешката и начините за нејзино корегирање. Осврт на 
невербалниот говор во наставата. Оценување на знаења и вештини. 
Анализа на педагошки материјали. 

Препорачана 
литература: 

BALBONI, P. : Elementi di glottodidattica, La Scuola, Brescia, 1990. 
CILIBERTI, A. : Manuale di glottodidattica, La Nuova Italia, Firenze, 1994.  
TITONE, R., 1986а, Cinque millenni di insegnamento delle lingue, La 

Scuola, Brescia. 
FREDDI, G. : Glottodidattica, Principi e tecniche, Canadian Society for 

Italian Studies, Ottawa, 1993. 
FREDDI, G. : Fondamenti metodi e tecniche, UTET, Torino 1994.   
FREDDI, G.: L’insegnamento della lingua-cultura italiana all’estero. Aspetti 
glottodidattici, Le Monnier, Firenze.  

Методи на 
оценување: 

континуирано следење на студентот,  домашни работи,  колоквиуми 

Наставен јазик: италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА КУЛТУРА И ОПШТЕСТВЕНИОТ КОНТЕКСТ 2 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска година: / 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:2; Вкупен фонд во семестар:30 
Начин на 
реализација: 

Преку предавања, писмени вежби, истражувачки активности 

Реализатори: доц. д-р  Лучиана Гуидо Шремпф 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од денешната Италијанска 

Цивилизација - осврт на култура и општествениот контекст 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Познавање од областа на историјата на современата Италија 
2. Општа слика за современиот  политички, општествениот живот во 
Италија 
3. Познавања од областа на италијанската култура, географија и 
фолклор преку предавања и вежби 

Предуслови: нема 
Содржина: Општа историска слика на денешната Италија која го опфаќа периодот 

од настанување на Република Италија сè до денес, со посебен осврт 
на следните теми: 
Италија во 50-тите год. Економскиот бум во 60-тите год. Периодот на 
студентски, младински и работнички движења. Годините на тероризам 
и на Црвените бригади. Најзначајните реформи од 70-тите год. Италија 
за време на ‘mani pulite’ и на скандалот на П2, Италија во 80-тите год. и 
90-тите год. 
Краток преглед на регионите на Италија и нивните карактеристики. 
Запознавање со италијанската култура низ најзначајните фолклорни 
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манифестации, обичаи, менталитет и др. 
Препорачана 
литература: 

Разни прирачници од енциклопедиски карактер и други видови 
материали: 
ALESSANDRONI, D., : Made in Italy, Letture verso il 2000. Guerra, 
Perugia, 1966 
AMATO, C., : Mondo italiano, Bonacci editore, 1992 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал 

Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИЧКА  ЛИНГВИСТИКА ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК  2 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска 
 година: 

/ 

Семестар: летен семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 1+1; Вкупен фонд по семестар 15+15 
Начин на реализациј  Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 

асс. м-р Руска Ивановска-Наскова 
Цели: Студентите се запознаваат со основните поими од компјутерската 

лексикографија, од автоматското и компјутерски потпомогнатото 
преведување. Студентите се оспособуваат да користат: електронски 
речници, енциклопедии и терминолошки бази на податоци за 
италијанскиот јазик, како и програми за изработка на глосари, за 
создавање и обработка на италијански јазични корпуси и програми за 
автоматско/ компјутерски потпомогнато преведување. 

Компетенции: 1. Способност за консултирање на електронски речници, 
мултимедијални енциклопедии и терминолошки бази на податоци. 
2. Способност за користење на основни програми за создавање и 
пребарување на корпуси и глосари 
3. Способност за користење на програми за автоматско/компјутерски 
потпомогнато преведување. 

Предуслови: Положен испит од предметот Информатичка лингвистика на 
италијански јазик 1. 

Содржина: Поим за компјутерска лексикографија и за електронски јазични 
корпуси. Консултирање на електронски речници, мултимедијални 
енциклопедии и терминолошки бази на податоци за италијанскиот 
јазик. Програми за создавање и обработка на електронски корпуси за 
италијанскиот јазик. Програми за автоматско/компјутерски 
потпомогнато преведување.  

Препорачана  
Литература: 

Osimo, Bruno: Traduzione e nuove tecnologie: informatica e nuove 
tecnologie, Milano: Ultico Hoepli Editore, 2001. 

Mezzadri, Marco: Internet nella didattica dell’Italiano: la frontiera presente, 
Perugia: Guerra Edizioni, 2004. 

Il corso ICT4LT: Tecnologie informatiche e telematiche per gli insegnanti di 
lingue straniere. http://www.ict4lt.org/it/. 

Методи на Оценувањето на знаењата се врши преку евалуација на работата на 
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оценување: час, домашни работи, презентации. 
Наставен  
јазик: 

Италијански јазик. 

 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК – 

ПРАКТИЧНА ПОДГОТОВКА 1 
Код:  
Тип: изборен 
Студиска година: / 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 1+4 неделно; 15+60 семестрално 
Начин на 
реализација: 

Практични вежби, хоспитации, изведување часови.Предавања, вежби 
и хоспитации 

Реализатори: доц. д-р Никодиновска Радица 
Цели:  
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Студентите се способни да изготвуваат план на часот. 
2.  Студентите се способни да вршат тестирање и оценување  
3. Студентите да имаат знаења за подготовка на портфолио. 
 

Предуслови: Положени предметите  Методика на наставата по италијански јазик 1 и 
2 

Содржина: Наставни планови и програми. Планирање на часот. Нагледни 
средства. Улогата на наставникот во наставниот процес. Анализа на 
дидактички материјали. Оценување и тестирање. Хоспитации во 
училишта каде што се изучува италијанскиот јазик. 

Препорачана 
литература: 

BALBONI, P. : Elementi di glottodidattica, La Scuola, Brescia, 1990. 
CILIBERTI, A. : Manuale di glottodidattica, La Nuova Italia, Firenze, 1994. 
FREDDI, G. : L’insegnamento della lingua-cultura italiana all’estero. Aspetto 

glottodidattici, Le Monnier, Firenze. 
FREDDI, G. : Fondamenti metodi e tecniche, UTET, Torino 1994 
FREDDI, G. : Glottodidattica, Principi e tecniche, Canadian Society for 

Italian Studies, Ottawa, 1993. 
и друга литература во консултација со наставникот. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот + практичен испит во некое од 
училиштата каде што се изучува италијанскиот како странски јазик. 

Наставен јазик: италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ И НА 

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска година: / 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

СЕДМИ  СЕМЕСТАР 
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Времетраење: Неделен фонд:2+1; Вкупен фонд во семестар:45 
Начин на 
реализација: 

Контрастивно-споредбен приод за утврдување на функционалните 
разлики или сличности во двата јазика 

Реализатори: доц. д-р  Лучиана Гуидо Шремпф 
Цели: Споредувања на специфични појави во двата јазика преку употреба на 

соодветна терминологија за споредување 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Студентот да биде способен да ги споредува специфичните појави 
во двата јазика 
2. Студентот да биде способен да ги предвидува и да ги објаснува 
тешкотиите во изучувањето на италијанскиот јазик 

Предуслови: Познавање на италијанскиот јазик 
Содржина: Интерференцијата и улогата на македонскиот јазик во изучувањето на 

италијанскиот јазик 
Внатрешната и надворешната интерференција. Меѓујазичната теорија, 
контрастивната анализа и анализата на грешките. Вежби од 
контрастивен карактер 

Препорачана 
литература: 

CATTANA, A., Analisi e correzione degli errori, Torino, Bruno Mondadori 
Editore Paravia, 2000 
CORDER, S.P., : Error Analysis and Interlanguage, Oxford University 
Press, 1981 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал 

Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум , писмен и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ   
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 4+0 
Вкупен фонд во семестарот: 60+0 

Начин на 
реализација: 

Предавања и дискусии на одредени теми 

Реализатори: Проф. Д-р Звонко Никодиновски 
асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 

Цели: Студентите стекнуваат познавања за процесот на создавање на 
романските јазици, за нивниот развој и за нивната денешна состојба 
низ призмата на нивните сличности и разлики. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Способност за интерпретација на диверзификацијата на латинскиот 
јазик преку анализа на просторното-временските, историските, 
етнолошките и административните околности на неговата еволуција. 
2. Способност за препознавање на одликите на Романија како 
културна и јазична заедница и за дискриминирање на критериумите за 
класификација на романските јазици. 
3. Способност за воочување на поважните карактеристики на 
романските јазици низ призмата на нивниот историски развој, како и 
на нивната дијалектална конфигурација. 
4. Способност за препознавање на сличностите и на разликите меѓу 
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романските јазици и за објаснување на нивното потекло. 
Предуслови: Пожелни се познавања од латинскиот и од најмалку два романски 

јазици 
Содржина: Латински јазик. Потекло на латинскиот јазик. Класичен и народен 

латински јазик. Ширење на латинскиот јазик и процес на 
романизација. 
Супстрати: етрурски, ибериски, лигурски, келтски, старогрчки и 
дакиски. 
Суперстрати: германски, словенски, арапски. 
Романија: поим и типологија (Источна и Западна Романија. Нова 
Романија. Изгубена Романија.) 
Класификација на романските јазици. Романски јазик. Далматски 
јазик. Италијански јазик. Реторомански јазик. Сардски јазик. 
Окситански јазик. Француски јазик. Франко-провансалски говори. 
Каталонски јазик. Шпански јазик. Португалски јазик. 
Фонологија: Акцент. Корелација на квантитет. Корелација на 
отвореност. Дифтонгација. Корелација на лабијалност. Корелација на 
назалност. Корелација на плозија. Корелација на звучност. 
Палатализации. 
Морфосинтакса : Категоријата род кај именката и заменката во 
латинскиот и во романските јазици. Категоријата број: интензивна и 
збирна множина. Член: определен, посвоен, показен, неопределен, 
аглутиниран, партитивен член. Придавки: флексија и компарација. 
Главни, редни, прилошки, дистрибутивни, неопределени броеви. 
Заменка: лична, повратна, посвојна, показна заменка. Глагол: аспект 
(infectum, perfectum, инкоатив, фреквентатив, дуратив), време 
(сегашно, минато, идно), начин (конјунктив, кондиционал, инфинитив, 
герундив, партицип). Прилог. 
Лексика. Латински фонд. Заемки од латинскиот јазик и од живите 
јазици. Богатење на лексичкиот фонд со интерни средства. 

Препорачана 
литература: 

BOURCIEZ, E.: Éléments de linguistique romane, 5è éd., Paris, 1967. 
KLICKENBERG, J.-M. : Des langues romanes, De Boeck & Larcier, 
Bruxelles, 1999. 
REINHEIMER, S. & TASMOWSKY, L. : Pratique des langues romanes, 
Harmattan, Paris, 1997. 
RENZI, L. (en collab. avec G. Salvi) : Nuova introduzione alla filologia ro-
manza, Bologna, 1985. 
TAGLIAVINI, C.: Le origini delle lingue neolatine, V-ta ed., Bologna, 1969 
SKOK, P.: Osnovi romanske lingvistike I-III, Zagreb, 1940. 
SKUBIC, M. : Uvod u romansku lingvistiku, Novi Sad, 1990. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот, активност на час, есеј на 
одредена тема, колоквиуми. 
 

Наставен јазик: Македонски јазик 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ОСМИ  СЕМЕСТАР 
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ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК – 

ПРАКТИЧНА ПОДГОТОВКА 2 
Код:  
Тип: изборен 
Студиска година: / 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 1+4 неделно; 15+60 семестрално 
Начин на 
реализација: 

Предавања, вежби и хоспитации 

Реализатори: доц. д-р Никодиновска Радица 
Цели: Практична подготовка на студентите за изведување настава по 

италијански јазик. 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Студентите се способни да изготват план на часот. 
2.  Студентите се способни да вршат оценување и  тестирање.  
3. Студентите се способни да изведат успешен практичен час во некое 
од училиштата каде што се изучува италијанскиот како странски јазик. 

Предуслови: Методика на наставата по италијански јазик – практична подготовка 1 
Содржина: Општи проблеми во наставата. Хоспитации во училишта. Изведување 

часови. 
Препорачана 
литература: 

BALBONI, P. : Tecniche didattiche e processi d’apprendimento linguistico, 
Liviana, Padova. 

PORCELLI, G. : Principi di glottodidattica, La Scuola, Brescia, 1994. 
и друга литература во консултација со наставникот. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот + практичен испит во некое од 
училиштата каде што се изучува италијанскиот како странски јазик. 

Наставен јазик: италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ И НА 

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска година: / 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:2+1; Вкупен фонд во семестар:45 
Начин на 
реализација: 

Контрастивно-споредбен приод за утврдување на функционалните 
разлики или сличности во двата јазика 

Реализатори: доц. д-р  Лучиана Гуидо Шремпф 
Цели: Споредувања на специфични појави во двата јазика преку употреба на 

соодветна терминологија за споредување 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Студентот да биде способен да ги препознава и да ги анализира 
разликите и аналогиите меѓу македонскиот и италијанскиот јазик во 
морфосинтаксата и лексиката 
2. Студентот да биде способен да ги препознава и да ги анализира 
јазичните и социо-културните интерференции и да ги објаснува 
тешкотиите во изучувањето на италијанскиот јазик 
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Предуслови: Контрастивна анализа на италијанскиот и македонскиот јазик 1 
Содржина: Разлики и аналогии помеѓу двата јазика во морфосинтаксата И во 

лексиката преку предавања и вежби од контрастивен карактер 
Препорачана 
литература: 

CATTANA, A., Analisi e correzione degli errori, Torino, Bruno Mondadori 
Editore Paravia, 2000 
CORDER, S.P., : Error Analysis and Interlanguage, Oxford University 
Press, 1981 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал 

Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум , писмен и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК ВО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВНА 

КОМУНИКАЦИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска 
 година: 

/ 

Семестар: Летен 

Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд по семестар 30+0 

Начин на 
 реализација: 

Предавања и континуирано следење на работата на студентот 

Реализатори: доц. д-р Александра Саржоска 
Цели: Запознавање италијанскиот јазик во средствата за масовна 

комуникација, преку кое запознавање можат да се согледаат сите 
иновации во системот на италијанскиот јазик. 

Компетенции: Развивање на знаење и разбирање во областа на масовната 
комуникација 
Способност за препознавање на италијанскиот јазик во средствата за 
масовна комуникација  
Способност на систематски начин да се анализираат основните 
концепти, теории и прашања во однос на италијанскиот јазик во мас 
медиумите  

Предуслови: Положен испит од предметот Социолингвистика на италијанскиот јазик. 
Содржина: Усна, писмена и пренесена форма на комуникација. Приватна, јавна 

и масовна комуникација. Масовни медиуми. Италијанскиот јазик во 
печатот, телевизијата, радиото, рекламите и новите комуникациски 
системи. 

Препорачана  
Литература: 

BERRUTTO, G. : Sociolinguistica dell`italiano contemporaneo, la Nuova 
Italia unita, Roma, 1987. 

DARDANO, M. : Il linguaggio dei giornali italiani, Laterza , Bari, 1973. 
DIADORI, P. : L`italiano televisivo, Siena , Bonacci, 1994. 

Методи на оценувањ  Устен испит, континуирано следење преку: колоквиуми, редовно 
следење на наставата, активно учество на час, експозеа. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик 
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ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ 
 

ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ПРЕВЕДУВАЧКО - ТОЛКУВАЧКА НАСОКА 

 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран преведувач и толкувач од италијански на македонски јазик 

и обратно 
 

-  
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ТЕОРИЈА НА ПРЕВОД И ТОЛКУВАЊЕ 1 
Код:  
Тип: Изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски  
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 2+0  неделно; 30 семестрално 
Начин на 
реализација: 

Предавања 

Реализатори: доц. д-р Радица Никодиновска 
Цели: Стекнување знаења за процесот на преведувањето и за потребата од 

свесно приоѓање кон преведувачката практика преку современите 
теориски пристапи од тој домен 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Студентите  поседуваат знаења од историјата на преведувањето 
посебно од современите теории во XX  век. 
2. Студентите поседуваат основни познавања од областа на Теоријата 
на преведувањето.  
3. Студентите поседуваат познавања од разните форми на 
преведување  
4. Студентите се способни да користат разни преведувачки помагала 
при преведувањето од италијански на македонски и обратно (речници, 
енциклопедии, интернет и др.)   

Предуслови: Нема 
Содржина: Дијахрониски осврт на преведувањето и на теориската мисла за 

преведувањето во Европа почнувајќи од првите споменици па сè до ХХ 
век. Преведување на Библијата. Кирил и Методиј за преведувањето. 
Теоријата на преведувањето како посебна наука. Преглед на 

ТРЕТ  СЕМЕСТАР 
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современите теориски приоди кон преведувањето. Основните аспекти 
на процесот на преведување. Преведувањето како говорна 
комуникација (функциите на јазикот, видови комуникација, говорна 
комуникација). Комуникациски остаток. Поимот ’еквиваленција’ и 
видови еквиваленции. Преведувачки постапки.  Видови на 
преведување. Преведувачки жанрови.  

Препорачана 
литература: 

BASSNETT, S. La traduzione. Teoria e pratica, Bompiani, Milano, 1993 
ECO, U., Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano 2003, 
LEVI, J: Umjetnost prevodјenja, Svjetlost, Sarajevo, 1982. 
OSIMO, B.: Manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2004. 
МИХАЈЛОВСКИ, Д: Под Вавилон: задачата на преведувачот. 
Каприкорнус, Скопје, 2002. 
 НИКОДИНОВСКА, Р. : Дидактика и евалуација на преведувањето од 
италијански јазик на македонски и обратно, Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ Скопје, Скопје, 2009  
НИКОЛИЌ-АРСОВА, Л: Преведување: теорија и практика, 
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, 1999. 
СИБИНОВИЌ, М. Нови оригинал: увод у превођење, Научна књига, 
Београд, 1990. 
 

Методи на 
оценување: 

континуирано следење на студентот, домашни работи, колоквиуми, 
проекти 

Наставен јазик: Италијански и македонски  
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА ИСТОРИЈА И КУЛТУРА 1 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска 
година: 

/ 

Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:2; Вкупен фонд во семестар:30 
Начин на 
реализација: 

Преку предавања и вежби 

Реализатори: Доц. д-р Лучиана Гуидо Шремпф 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од италијанската цивилизација 

од историски и културен аспект 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Познавање од областа на историјата на античка Италија 
2. Општа слика за античкиот политички, општествениот живот во 
Италија 
3. Познавања од областа на античката италијанска култура и уметност  

Предуслови: нема 
Содржина: Краток преглед на историјата и културата на Италија со посебен осврт 

на позначајните настани кои што го опфаќаат периодот од 
создавањето на Римското Царство: Помпеј и Цезар, Римското Царство, 
владеењето на Август, религијата, верувања и начин на живеење на 
Римјаните, настанување и ширењето на Христијанството, распаѓањето 
на Римското Царство, доаѓањето на Варварите. 
Запознавање во кратки црти со најзначајните уметнички содржини: 
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римска, палеохристијанска и византиската уметност. 
Препорачана 
литература: 

Разни прирачници од енциклопедиски карактер и други видови 
материјали: 
PAGNOTTINI SEBASTIANI, D., ROSSI GIACOBBI, O., Civiltà Italiana, testo 
di conversazione e cultura per stranieri, Guerra, Perugia, 2002 
LAZARESCU, G., Storia della civiltà italiana, Editură didactica ç 
pedagogică, Bucarest 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал. 

Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум и устен испит. 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК  1 
Код:   
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд по семестар 30+0  
Начин на 
реализација: 

Предавања и континуирано следење на работата на студентот 

Реализатори:  Доц. д-р Александра Саржоска 
 

Цели: Запознавање со еволуцијата на италијанскиот јазик на фонетско, 
морфолошко и синтаксичко ниво и на разните влијанија врз него со 
текот на вековите со цел подобро разбирање на современиот  
италијански јазик. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Способност за препознавање на главните етапи и проблемските 
подрачја на историјата на италијанскиот јазик  
2. Усвојување на основните поими на еволуцијата на италијанскиот 
јазик  
3. Вештина за воочување на поврзаноста на јазичните појави и 
историско-политичките, општествените и културните варијабли 

Предуслови: Положен испит од Латински јазик 1, 2 
Содржина: Потеклото на италијанскиот јазик: од класичниот кон народниот јазик. 

Судбината на зборовите. Првите документи на вулгарен народен јазик. 
XIII и XIV век. Од провансалскиот кон “Novelino”. Сицилијанската 
школа. Јазикот на тосканската школа. Dolce stil novo. Предноста на 
тосканскиот над другите дијалекти. Данте Алигиери, Петрарка, 
Бокачо. Латинскиот јазик и тосканизираниот вулгаролатински јазик. 

Препорачана 
литература: 

DE MAURO, T. : Storia linguistica dell'Italia unita, Roma-Bari, Laterza,1976.  
DEVOTO, G. &  ALTIERI M. : La lingua italiana, storia e problemi, ERI, 
1968.  
DEVOTO, G. : Profilo di storia linguistica italiana, Firenze, 1954.  
FOGARASI, M. : Nuovo manuale di storia della lingua italiana, Firenze, Le 
Monnier,1990.  
MIGLIORINI, B. : Storia della lingia italiana, Firenze, Sansoni, 1960. 
TAGLIAVINI, C. :Le origini delle lingue neoromanze, Bologna, Casa 
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editrice. 
Методи на 
оценување: 

Устен испит, континуирано следење преку: колоквиуми, редовно 
следење на наставата, активно учество на час, експозеа. 

Наставен јазик: италијански јазик 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ТЕОРИЈА НА ПРЕВОД И ТОЛКУВАЊЕ 2 
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 2+0 неделно ; 30 семестрално 
Начин на 
реализација: 

Предавања 

Реализатори: доц. д-р Радица Никодиновска 
Цели: Стекнување знаења за процесот на преведувањето и за потребата од 

свесно приоѓање кон преведувачката практика преку современите 
теориски пристапи од тој домен 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Студентите  поседуваат знаења за карактеристиките на  
консекутивното и симултаното толкување.  
2. Студентите се способни 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.  
 3. Студентите се способни да ги применуваат теориските и 
методолошките сознанија неопходни за професијата –толкувач. 
 

Предуслови: Положен предметот Теорија на превод и толкување 1 
Содржина: Дијахрониски осврт на толкувањето. Процесот на толкување и 

подготовка за консекутивно и симултано толкување. Форми на 
толкување. Толкувањето и новите технологии. Улогата и 
карактеристиките на толкувачот. Аспекти на квалитетот на 
толкувањето.. Основните принципи на консекутивното толкување. 
Развој на техниките на бележење во консекутивното толкување. 
Синтактичко-концептуални врски. Општи и специфични стратегии во 
симултаното толкување. Морфосинтаксата и преформулирањето. 
Конференцијата како комуникативен настан. Меморијата во 
толкувањето: неколку психолингвистички модели.  

Препорачана 
литература: 

BASSNETT, S. La traduzione. Teoria e pratica, Bompiani, Milano, 1993 
ECO, U., Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano 2003, 
FАLBO, C., RUSSO, M., STRANIERO,  F (a cura di), Interpretazione 
simultanea e consecutiva. Problemi teorici e metodologie didattiche, Milano, 
Hoepli, 1999. 
LАSORSA, A., Manuale di teoria della interpretazione consecutiva, Padova, 
Piccin Nuova Libraria, 1995 
OSIMO, B.: Manuale del traduttore, Hoepli, Milano, 2004. 
НИКОДИНОВСКА, Р. : Дидактика и евалуација на преведувањето од 

ЧЕТВРТИ  СЕМЕСТАР 
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италијански јазик на македонски и обратно, Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ Скопје, Скопје, 2009 
 

Методи на 
оценување: 

континуирано следење на студентот, домашни работи, колоквиуми, 
проекти 

Наставен јазик: Италијански и македонски 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА ИСТОРИЈА И КУЛТУРА 2 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска година: / 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:2; Вкупен фонд во семестар:30 
Начин на 
реализација: 

Преку предавања и вежби 

Реализатори: доц. д-р Лучиана Гуидо Шремпф 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од италијанската цивилизација 

од историски и културен аспект 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Познавање од областа на историјата на средновековната и 
модерната Италија 
2. Општа слика за средновековниот политички, општествениот живот 
во Италија 
3. Познавања од областа на средновековната и модерната италијанска 
култура и уметност преку предавања 

Предуслови: нема 
Содржина: Краток преглед на историјата и културата на Италија со посебен осврт 

на позначајните настани кои што го опфаќаат периодот почнувајќи од 
почетоците на средновековната епоха сè до обединувањето на 
Италија: 
Италија под окупација на Лонгобардите, владеењето на Карло Велики 
и феудализмот, Арапи и Нормани во Италија, Италија на “Комуните“, 
Repubbliche marinare, Настанување на ‘Signorie’ и дефинитивното 
распаѓање на Царството, Европа и Италија меѓу XII и XIII век, 
ренесансната цивилизација, периодот на патувања и откривање на 
новите земји, општа слика на Италија меѓу XIV и XV век, реформи во 
Италија во XVIII век., времето на “Конзулатот“ и Наполеонското 
Царство, настанување на тајни друштва во Европа и во Италија, од 
првите либерални движења сè до обединување на Италија со посебен 
акцент на Мацини, Кавур и Граибалди. 
Запознавање со најзначајните уметнички содржини: уметноста за 
време на ренесансата, маниризмот, барокот и неокласицизмот. 

Препорачана 
литература: 

Разни прирачници од енциклопедиски карактер и други видови 
материали: 
PAGNOTTINI SEBASTIANI, D., ROSSI GIACOBBI, O., Civiltà Italiana, 
testo di conversazione e cultura per stranieri, Guerra, Perugia, 2002 
LAZARESCU, G., Storia della civiltà italiana, Editură didactica ç 
pedagogică, Bucarest 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал 
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Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК 2 
Код:   
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд по семестар 30+0  
Начин на 
реализација: 

Предавања и континуирано следење на работата на студентот. 

Реализатори:  Доц. д-р Александра Саржоска 
 

Цели: Запознавање со еволуцијата на италијанскиот јазик на фонетско, 
морфолошко и синтаксичко ниво и на разните влијанија врз него со 
текот на вековите со цел подобро разбирање на современиот  
италијански јазик 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Усвојување на основните поими на еволуцијата на италијанскиот 
јазик  
2. Способност за препознавање на  различните влијанија врз 
италијанскиот јазик низ вековите во доменот на  граматиката 
3. Способност за воочување на сличностите и разликите на јазичните 
појави во италијанскиот јазик низ вековите   

Предуслови: Положен испит од Историја на италијанскиот јазик 1 
Содржина: Јазикот на хуманизмот. Јазикот и литературата.  Babele Размислувања за 

дијалектите. Кон барокот. Лингвистичките размислувања за италијанскиот 
јазик во XVII vек. Барок, Галилео Галилеи. Марино и неговите ставови во 
врска со италијанскиот јазик. Векот на прозата. Јазикот на Романтизмот. 
Манцони и Верга. Соединувањето на Италија и дијалектите: мапата на 
италијанските деијалекти. Од дијалектот кон јазикот. Италијанскиот јазик во 
XX век.   

Препорачана 
литература: 

DE MAURO, T. : Storia linguistica dell'Italia unita, Roma-Bari, Laterza,1976.  
DEVOTO, G. &  ALTIERI M. : La lingua italiana, storia e problemi, ERI, 
1968.  
DEVOTO, G. : Profilo di storia linguistica italiana, Firenze, 1954.  
FOGARASI, M. : Nuovo manuale di storia della lingua italiana, Firenze, Le 
Monnier,1990.  
MIGLIORINI, B. : Storia della lingia italiana, Firenze, Sansoni, 1960. 
TAGLIAVINI, C. :Le origini delle lingue neoromanze, Bologna, Casa 
editrice.. 

Методи на 
оценување: 

Устен испит, континуирано следење преку: колоквиуми, редовно 
следење на наставата, активно учество на час, експозеа. 

Наставен јазик: Италијански јазик. 
 
 
 
 

ПЕТТИ  СЕМЕСТАР  
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ПРЕДМЕТ: ПРАКТИКА НА ПРЕВЕДУВАЊЕТО ОД  ИТАЛИЈАНСКИ НА 

МАКЕДОНСКИ  ЈАЗИК И ОД МАКЕДОНСКИ НА ИТАЛИЈАНСКИ 
ЈАЗИК 1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска 
година: 

/ 

Семестар: Зимски. 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење:  90 ( 6 часа вежби седмично) 
Начин на  
реализација: 

Вежби 

Реализатори: лектор Лилјана Узуновиќ, доц. д-р Лучана Гвидо Шремпф 
Цели: Оспособување на студентите за преведување разни видови пишани мат  
Компетенции: Поседува проширен и збогатен вокабулар од најразновидни области 

(литература, политика, економија, право итн.) 
Способен за самостојно преведување текстови од најразновидни 
области, актуелни статии од печатот и деловната кореспонденција 
Способен за работа со печатени или електронски речници од 
различни видови, енциклопедии и користење на друг прирачен 
материјал и помагала. 
  

Предуслови: Нема 
Содржина: Примена на различни преведувачки постапки (адаптација, 

пермутација, антонимиски превод, додавање, парафраза, калкирање, 
транскрипција, транслитерација) во превод на различни текстови. 
Превод на прозни текстови (извадоци од романи, раскази, театарски 
дела). Преведување “мали жанрови”. Преведување филмови. 
Преведување текстови од  областа на општествените науки со 
социолошка, филозофска, политичка, историска, економска и  правна 
тематика. Преведување документи. Изработка на терминолошки 
листи  (глосари)  со вокабулар од секоја одделна област. 

Препорачана  
литература: 

PELIZZA, G., MEZZADRI, M., L’italiano in azienda, Guerra edizioni, 
Perugia 2002; 

CHIUCHIÙ, A., BERNACCHI, M., Manuale di tecnica e corrispondenza 
commerciale, Guerra edizioni, Perugia 1994; 

Grande dizionario italiano dell’uso, (red. Tullio de Mauro) (versione su CD-
Rom), UTET, 1999 или некој друг еднојазичен речник, 

Секоја стручна литература зависно од темата на истражување и 
пребарување (право, економија, медицина, екологија, техника и 
технологија, политички науки, домашни и меѓународни 
институции, и др.). 

Електронски помагала (Интернет, CD-Ром, Видео и аудио записи, итн.) 
Методи на  
оценување: 

Активност на час, домашни работи, колоквиуми и краен писмен испит.   

Наставен  
јазик: 

Македонски и италијански јазик 

 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: КНИЖЕВЕН ПРЕВОД ОД ИТАЛИЈАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
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Тип: Изборен. 
Студиска 
година: 

/ 

Семестар: Зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 30 часа (2 часа неделно) 
Начин на 
реализација: 

Вежби. 

Реализатори: Лектор Лилјана Узуновиќ 
Цели: Запознавање со проблемите на книжевното преведување и 

оспособување на студентите за преведување книжевни текстови. 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

Способен да пребарува соодветен материјал (речници, енциклопедии, 
електронски) и прирачна литература. 
Оспособен за самостојно преведување на разновидни книжевни 
текстови и снаоѓање со различни жанрови.  
Способен да прави разлика меѓу различни јазични регистри и стилска 
употреба на јазикот. 

Предуслови: нема 
Содржина: Преведување текстови од различни книжевни жанрови. Преведување 

на прозни текстови (раскази, романи). Преведување лирска и епска 
поезија. Преведување на драмски текстови (во стихови и во проза).  

Препорачана 
литература: 

Италијански книжевни текстови од различни жанрови и епохи.  
BUFFONI, F., a cura di, La traduzione del testo poetico, Guerini e Associati, 
Milano 1989, 
COPIOLI, R., a cura di, Tradurre poesia, Paideia, Bologna 1983 

Методи на 
оценување: 

Активност на час, домашни работи, колоквиуми 

Наставен јазик: Италијански и македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА КУЛТУРА И ОПШТЕСТВЕНИОТ КОНТЕКСТ 1 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска 
година: 

/ 

Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:2; Вкупен фонд во семестар:30 
Начин на 
реализација: 

Преку предавања, писмени вежби, истражувачки активности 

Реализатори: доц. д-р Лучиана Гуидо Шремпф 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од денешната италијанска 

цивилизација - осврт на култура и општествениот контекст 
Компетенции 
кои треба да се 
стекнат: 

1. Познавање од областа на историјата на современата Италија 
2. Општа слика за современиот  политички, општествениот живот во 
Италија 
3. Познавања од областа на италијанската култура и уметност преку 
предавања и вежби 

Предуслови: нема 
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Содржина: Општа историска слика на Италија кон крајот на XIX век, со посебен 
осврт на Италија меѓу двете светски војни, сè до настанување на 
Република Италија: култура, земјоделство, индустрија, трговија, 
емиграција и политичките партии во Италија на почетокот на XX век, 
Првата светска војна, раѓањето на фашизмот и фашистичкиот режим, 
Втората светска војна, периодот на настанување на Републиката, 
надворешна и внатрешна политика на Италија. 
Запознавање со најзначајни уметнички содржини: футуризмот во 
сликарството, во сценографијата и во рекламните прикази (Giacomo 
Balla, Fortunato Depero). Метафизиката во сликарство со De Chirico, 
Carrà и Balla. 

Препорачана 
литература: 

Разни прирачници од енциклопедиски карактер и други видови 
материјали: 
ALESSANDRONI, D., : Made in Italy, Letture verso il 2000. Guerra, Perugia, 
1966 
AMATO, C., : Mondo italiano, Bonacci editore, 1992 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал 

Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИЧКА  ЛИНГВИСТИКА ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК  1 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска 
 година: 

/ 

Семестар: зимски семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 1+1; Вкупен фонд по семестар 15+15 
Начин на реализаци  Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 

асс. м-р Руска Ивановска-Наскова 
Цели: Студентите се запознаваат со основните поими од областа на 

информатичката лингвистика и се оспособуваат да ги користат 
информатичко-комуникациските технологии и особено глобалната 
мрежа Интернет како неопходни помошни средства при држење 
настава по италијански како странски јазик и при преведување од и на 
италијански јазик.  

Компетенции: 1. Способност за користење на бази на податоци, дигитални 
библиотеки и портали поврзани со италијанскиот јазик 
2. Способност за составување на сајтографија за одредена 
проблематика од италијанскиот јазик и цивилизација 
3. Способност за користење на основните видови фајлови, програми за 
обработка на текст и користење на Интернет 

Предуслови: Познавање на италијански јазик. 
Содржина: Поим за информатичка лингвистика.  Автоматска обработка на 

податоци. Препознавање на говор, синтеза на говор. Анализа и 
генерирање на текст. Оптичко препознавање на знаци. 
Информатичката лингвистика и изучувањето на странските јазици. 
Мултимедијата и Интернет. Поим за хипертекст. Консултирање и 
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анализа на сајтови и портали поврзани со италијанскиот јазик, 
книжевност, цивилизација, дидактика и преведување. Составување на 
сајтографија. Дигитални библиотеки со дела на италијански јазик: 
нивно користење и можности за симнување на книги. Мултимедијални 
курсеви за италијански јазик. Формати на фајлови и видови 
мултимедијални фајлови. Програми за користење на Интернет 
(прелистувачи, пребарувачи, симнувачи).  

Препорачана  
Литература: 

Osimo, Bruno: Traduzione e nuove tecnologie: informatica e nuove 
tecnologie, Milano: Ultico Hoepli Editore, 2001. 

Mezzadri, Marco: Internet nella didattica dell’Italiano: la frontiera presente, 
Perugia: Guerra Edizioni, 2004. 

Fratter, Ivana: Tecnologie per l’insegnamento delle lingue, Roma: Carocci, 
2004. 

Методи на оценува  Оценувањето на знаењата се врши преку евалуација на работата на 
час, домашни работи, презентации. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик 

 
 
 
 
  
ПРЕДМЕТ: ПРАКТИКА НА ПРЕВЕДУВАЊЕТО ОД  ИТАЛИЈАНСКИ НА 

МАКЕДОНСКИ     ЈАЗИК И ОД МАКЕДОНСКИ НА ИТАЛИЈАНСКИ 
ЈАЗИК 1 

Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска 
 година: 

/ 

Семестар: Летен 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: 90 ( 6 часа)  
Начин на реализација  Вежби 
Реализатори: доц. д-р Лучана Гвидо Шремпф, лектор Лилјана Узуновиќ 
Цели: Оспособување на студентите за преведување разни видови пишани мат  
Компетенции: Способен за преведување текстови од најразлична проблематика.  

Поседува збогатен и продлабочен лексички фонд со добра основа за 
снаоѓање во различни ситуации. 
Поседува усовршена техника на преведувањето, со примена на различн  
пристапи за преведување соодветни за секоја област.    
Способен за препознавање и разликување на лажни парови, лексич   
полисемички глаголи и други специфичности на двата јазика. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Преведување актуелни текстови од списанија и од дневен печат. 

Текстови од областа на политиката, економијата, правото и други 
специфични стручни области. Преведување проза, поезија. Проблеми 
поврзани со преведување на реалии. Преведување филмови, 
стрипови.  

Препорачана  
литература: 

ARCAINI, E : Analisi linguistica e traduzione, Patron, Bologna, 1991. 
Grande dizionario italiano dell’uso, (red. Tullio de Mauro) (versione su CD-

Rom), UTET, 1999 или некој друг еднојазичен речник,  
BOZZONE COSTA, R., GRASSI, R., PIANTONI, M., a cura di L’italiano in 

affari, Libro + CD Rom, Società Dante Alighieri, Il Sole 24 ore, Milano 
2003. 

ШЕСТИ  СЕМЕСТАР 
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Секоја стручна литература зависно од темата на истражување и 
пребарување (право, економија, медицина, историја, екологија, 
техника и технологија, политички науки, домашни и меѓународни 
институции, и др.). 

Електронски помагала (Интернет, CD-Ром, Видео и аудио записи, итн.). 
Методи на  
оценување: 

Активност на час, домашни работи, колоквиуми и писмен испит.   

Наставен јазик: Македонски и италијански јазик 
 
 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: КНИЖЕВЕН ПРЕВОД ОД ИТАЛИЈАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска 
година: 

/ 

Семестар: Летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 30 часа (2 часа неделно) 
Начин на 
реализација: 

Вежби 

Реализатори: Лектор Лилјана Узуновиќ 
Цели: Обработка на проблемите на книжевното преведување и оспособување 

на студентите за преведување книжевни текстови  
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

Поседува усовршена преведувачка техника за самостојно преведување 
различни видови книжевни текстови. 
Способен да препознава и преведува текстови со различни стилови и 
јазични регистри (сленг, говорен јазик, китнест стил итн.) и да 
употребува различни реторички средства и преведувачки методи 
соодветни за конкретниот книжевен текст (во согласност со жанрот и 
епохата).  

Предуслови: Книжевен превод од италијански на македонски јазик 1 
Содржина: Преведување на прозни, поетски и театарски текстови. Укажување на 

проблемите поврзани со преведувањето на поговорки, игри на зборови, 
стилски вежби и нонсенси. 

Препорачана 
литература: 

Италијански книжевни текстови од различни жанрови и епохи.  
ECO, U., Dire quasi la stessa cosa, Bompiani, Milano 2003, 
GUGLIELMI, M., “La traduzione letteraria” in Introduzione alla letteratura 
comparata, a cura di Armando Gnisci., Bruno Mondadori, Milano 1999, 160-
210; 
LOMBARDO, G., Estetica della traduzione. Studi e prove, Herder, Roma 
1989; 
TERRACINI, B, Il problema della traduzione, Serra e Riva, Milano 1983 

Методи на 
оценување: 

Активност на час, домашни работи, колоквиуми. 

Наставен јазик: Италијански и македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА КУЛТУРА И ОПШТЕСТВЕНИОТ КОНТЕКСТ 2 
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Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска година: / 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:2; Вкупен фонд во семестар:30 
Начин на 
реализација: 

Преку предавања, писмени вежби, истражувачки активности 

Реализатори: доц. д-р  Лучиана Гуидо Шремпф 
Цели: Студентите стекнуваат општи знаења од денешната Италијанска 

Цивилизација - осврт на култура и општествениот контекст 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Познавање од областа на историјата на современата Италија 
2. Општа слика за современиот  политички, општествениот живот во 
Италија 
3. Познавања од областа на италијанската култура, географија и 
фолкор преку предавања и вежби 

Предуслови: нема 
Содржина: Општа историска слика на денешната Италија која го опфаќа периодот 

од настанување на Република Италија сè до денес, со посебен осврт 
на следните теми: 
Италија во 50-тите год. Економскиот бум во 60-тите год. Периодот на 
студентски, младински и работнички движења. Годините на тероризам 
и на Црвените бригади. Најзначајните реформи од 70-тите год. Италија 
за време на ‘mani pulite’ и на скандалот на П2, Италија во 80-тите год. и 
90-тите год. 
Краток преглед на регионите на Италија и нивните карактеристики. 
Запознавање со италијанската култура низ најзначајните фолклорни 
манифестации, обичаи, менталитет и др. 

Препорачана 
литература: 

Разни прирачници од енциклопедиски карактер и други видови 
материали: 
ALESSANDRONI, D., : Made in Italy, Letture verso il 2000. Guerra, 
Perugia, 1966 
AMATO, C., : Mondo italiano, Bonacci editore, 1992 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал 

Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАТИЧКА  ЛИНГВИСТИКА ЗА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК  2 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска 
 година: 

/ 

Семестар: летен семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 1+1; Вкупен фонд по семестар 15+15 
Начин на реализациј  Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 

асс. м-р Руска Ивановска Наскова 
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Цели: Студентите се запознаваат со основните поими од компјутерската 
лексикографија, од автоматското и компјутерски потпомогнатото 
преведување. Студентите се оспособуваат да користат: електронски 
речници, енциклопедии и терминолошки бази на податоци за 
италијанскиот јазик, како и програми за изработка на глосари, за 
создавање и обработка на италијански јазични корпуси и програми за 
автоматско/ компјутерски потпомогнато преведување. 

Компетенции: 1. Способност за консултирање на електронски речници, 
мултимедијални енциклопедии и терминолошки бази на податоци. 
2. Способност за користење на основни програми за создавање и 
пребарување на корпуси и глосари 
3. Способност за користење на програми за автоматско/компјутерски 
потпомогнато преведување. 

Предуслови: Положен испит од предметот Информатичка лингвистика за 
италијански јазик 1. 

Содржина: Поим за компјутерска лексикографија и за електронски јазични 
корпуси. Консултирање на електронски речници, мултимедијални 
енциклопедии и терминолошки бази на податоци за италијанскиот 
јазик. Програми за создавање и обработка на електронски корпуси за 
италијанскиот јазик. Програми за автоматско/компјутерски 
потпомогнато преведување.  

Препорачана  
Литература: 

Osimo, Bruno: Traduzione e nuove tecnologie: informatica e nuove 
tecnologie, Milano: Ultico Hoepli Editore, 2001. 

Mezzadri, Marco: Internet nella didattica dell’Italiano: la frontiera presente, 
Perugia: Guerra Edizioni, 2004. 

Il corso ICT4LT: Tecnologie informatiche e telematiche per gli insegnanti di 
lingue straniere. http://www.ict4lt.org/it/. 

Методи на 
оценување: 

Оценувањето на знаењата се врши преку евалуација на работата на 
час, домашни работи, презентации. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик. 

 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ИТАЛИЈАНСКИ НА 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ОД МАКЕДОНСКИ НА ИТАЛИЈАНСКИ 
ЈАЗИК 

Код:  
Тип: изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 0+8 неделно; 120 семестрално 
Начин на 
реализација: 

Вежби 

Реализатори: доц. д-р Никодиновска Радица; доц. д-р Лучиана Гвидо Шремпф 
Цели: Студентите да се оспособат да ги применуваат техниките на 

консекутивното толкување, да ги усовршат комуникативните вештини и 

СЕДМИ  СЕМЕСТАР 
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компетенции во работните јазици, да стекнат способност за разбирање 
и правење синтеза со ставање посебен акцент на користење на 
системот на симболи во процесот на бележење, да стекнат способност 
за меморирање и концентрација.    

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Способност за активно слушање, анализа, разбирање, 
преформулирање, синтетизирање и др.   
2. Способност за меморирање и концентрација  
3. Способност за примена на техниките на бележење.  
3. Поседување на ораторски вештини. 
4. Способност за правилно професионално однесување. 

Предуслови: Теорија на превод и толкување 1 и 2 
Содржина: Вежби за селективно слушање, извлекување на клучните зборови, 

парафразирање и преформулирање. 
Вежби за усно изразување со осврт на дикцијата, прозодијата и 
просемиката. 
Вежби за меморирање и концентрација. 
Вежби за стекнување и усовршување на техниките за вербална и 
невербална комуникација. 
Вежби за синтетизирање без бележење. Консекутивно толкување на 
текстови кои третираат актуелни теми (од поедноставни кон посложени 
содржини) со примена на техниките на бележење. Изработување на 
тематски глосари. Контрастивна анализа на италијански и македонски 
говори и нивно толкување.  
Симулирање на консекутивно толкување со role play на ситуации што е 
можно поблиски до професионалната реалност. 
Оспособување на студентите да можат на најбрз начин да дојдат до 
веродостојни информации со интелигентно користење на интернетот 
за подготвување материјали потребни за нивното професионално 
работење. 
 

Препорачана 
литература: 

Falbo C., Russo M., Straniero Sergio F. (a cura di), Interpretazione 
simultanea e consecutiva. Problemi teorici e metodologie didattiche, 
Milano, Hoepli, 1999. 
LАSORSA, A., Manuale di teoria della interpretazione consecutiva, Padova, 
Piccin Nuova Libraria, 1995 
Секоја стручна литература во зависност од темата на толкување. 
Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.). 

Методи на 
оценување: 

континуирано следење на студентот,  домашни работи,  краен испит. 

Наставен јазик: Италијански и македонски 
 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ И НА 

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
Студиска година: / 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+1; Вкупен фонд во семестар:45 
Начин на 
реализација: 

Контрастивно-споредбен приод за утврдување на функционалните 
разлики или сличности во двата јазика 
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Реализатори: доц. д-р Лучиана Гвидо Шремпф 
Цели: Споредувања на специфични појави во двата јазика преку употреба на 

соодветна терминологија за споредување 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Студентот да биде способен да ги споредува специфичните појави 
во двата јазика 
2. Студентот да биде способен да ги предвидува и да ги објаснува 
тешкотиите во изучувањето на италијанскиот јазик 

Предуслови: Познавање на италијанскиот јазик 
Содржина: Интерференцијата и улогата на македонскиот јазик во изучувањето на 

италијанскиот јазик 
Внатрешната и надворешната интерференција. Меѓујазичната теорија, 
контрастивната анализа и анализата на грешките. Вежби од 
контрастивен карактер 

Препорачана 
литература: 

CATTANA, A., Analisi e correzione degli errori, Torino, Bruno Mondadori 
Editore Paravia, 2000 
CORDER, S.P., : Error Analysis and Interlanguage, Oxford University 
Press, 1981 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал 

Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум , писмен и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ   
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 4+0 
Вкупен фонд во семестарот: 30+30 

Начин на 
реализација: 

Предавања и дискусии на одредени теми 

Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
 асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 

Цели: Студентите стекнуваат познавања за процесот на создавање на 
романските јазици, за нивниот развој и за нивната денешна состојба 
низ призмата на нивните сличности и разлики. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Способност за интерпретација на диверзификацијата на латинскиот 
јазик преку анализа на просторното-временските, историските, 
етнолошките и административните околности на неговата еволуција. 
2. Способност за препознавање на одликите на Романија како 
културна и јазична заедница и за дискриминирање на критериумите за 
класификација на романските јазици. 
3. Способност за воочување на поважните карактеристики на 
романските јазици низ призмата на нивниот историски развој, како и 
на нивната дијалектална конфигурација. 
4. Способност за препознавање на сличностите и на разликите меѓу 
романските јазици и за објаснување на нивното потекло. 

Предуслови: Пожелни се познавања од латинскиот и од најмалку два романски 
јазици 

Содржина: Латински јазик. Потекло на латинскиот јазик. Класичен и народен 



198 
 

латински јазик. Ширење на латинскиот јазик и процес на 
романизација. 
Супстрати: етрурски, ибериски, лигурски, келтски, старогрчки и 
дакиски. 
Суперстрати: германски, словенски, арапски. 
Романија: поим и типологија (Источна и Западна Романија. Нова 
Романија. Изгубена Романија.) 
Класификација на романските јазици. Романски јазик. Далматски 
јазик. Италијански јазик. Реторомански јазик. Сардски јазик. 
Окситански јазик. Француски јазик. Франко-провансалски говори. 
Каталонски јазик. Шпански јазик. Португалски јазик. 
Фонологија: Акцент. Корелација на квантитет. Корелација на 
отвореност. Дифтонгација. Корелација на лабијалност. Корелација на 
назалност. Корелација на плозија. Корелација на звучност. 
Палатализации. 
Морфосинтакса : Категоријата род кај именката и заменката во 
латинскиот и во романските јазици. Категоријата број: интензивна и 
збирна множина. Член: определен, посвоен, показен, неопределен, 
аглутиниран, партитивен член. Придавки: флексија и компарација. 
Главни, редни, прилошки, дистрибутивни, неопределени броеви. 
Заменка: лична, повратна, посвојна, показна заменка. Глагол: аспект 
(infectum, perfectum, инкоатив, фреквентатив, дуратив), време 
(сегашно, минато, идно), начин (конјунктив, кондиционал, инфинитив, 
герундив, партицип). Прилог. 
Лексика. Латински фонд. Заемки од латинскиот јазик и од живите 
јазици. Богатење на лексичкиот фонд со интерни средства. 

Препорачана 
литература: 

BOURCIEZ, E.: Éléments de linguistique romane, 5è éd., Paris, 1967. 
KLICKENBERG, J.-M. : Des langues romanes, De Boeck & Larcier, 
Bruxelles, 1999. 
REINHEIMER, S. & TASMOWSKY, L. : Pratique des langues romanes, 
Harmattan, Paris, 1997. 
RENZI, L. (en collab. avec G. Salvi) : Nuova introduzione alla filologia ro-
manza, Bologna, 1985. 
TAGLIAVINI, C.: Le origini delle lingue neolatine, V-ta ed., Bologna, 1969 
SKOK, P.: Osnovi romanske lingvistike I-III, Zagreb, 1940. 
SKUBIC, M. : Uvod u romansku lingvistiku, Novi Sad, 1990. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот, активност на час, есеј на 
одредена тема, колоквиуми. 
 

Наставен јазик: Македонски јазик 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ИТАЛИЈАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК И ОД МАКЕДОНСКИ НА ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 
Код:  

ОСМИ  СЕМЕСТАР 
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Тип: изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 0+8 неделно; 120 семестрално  
Начин на 
реализација: 

Вежби 

Реализатори: доц. д-р Никодиновска Радица; доц. д-р Лучиана Гвидо Шремпф 
Цели: Совладување на техниките на симултано толкување. Стекнување од 

страна на студентот на посебни психо-физички особини, пред сé 
способноста за делење на меморијата. Студентот да се оспособи да 
врши јазична компресија во процесот на толкување. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Владеење на основните техники на симултаното толкување. 
2. Способност за концентрација, активно слушање, анализирање, 
разбирање, преформулирање, јазична компресија, импровизирање, 
антиципирање и др. 
3. Способност за правилно користење на техниката (кабина) при 
симултано толкување. 
4. Способност за симултано толкување на разни настани : 
конференции, симпозиуми, дебати и др.   
 

Предуслови: Положени предметите Теорија на превод и толкување 1, Теорија на 
превод и толкување 2, Консекутивно толкување од италијански на 
македонски јазик и од македонски на италијански јазик. 

Содржина: Вовед во симултаното толкување, визуелно стимулирање, 
репродуцирање (shadowing) во кабина на ист текст, брзо читање, 
симултано толкување од пишан лист, времено растојание (décalage), 
однесување во кабина, бележење во кабина, симулирање 
конференции, индивидуално подготвување и истражување на дадена 
тема, организирање на дебати, толкување на автентични и 
неавтентични говори. 

Препорачана 
литература: 

Falbo C., Russo M., Straniero Sergio F. (a cura di), Interpretazione 
simultanea e consecutiva. Problemi teorici e metodologie didattiche, 
Milano, Hoepli, 1999. 
LАSORSA, A., Manuale di teoria della interpretazione consecutiva, 
Padova, Piccin Nuova Libraria, 1995 
SELESKOVITCH, D. : L’interprète dans le conférences internationales, 

Lettres modernes - Minard, Paris, 1968, 261 p. 
SIBINOVIĆ, M. : O prevodjenju, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 

Beograd, 1983. 
Секоја стручна литература во зависност од темата на толкување. 
Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, 
итн.). 

Методи на 
оценување: 

континуирано следење на студентот,  домашни работи,  краен испит. 

Наставен јазик: Италијански и македонски 
 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ И НА 

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Изборен предмет 
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Студиска година: / 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:2+1; Вкупен фонд во семестар:45 
Начин на 
реализација: 

Контрастивно-споредбен приод за утврдување на функционалните 
разлики или сличности во двата јазика 

Реализатори: доц. д-р Лучиана Гвидо Шремпф 
Цели: Споредувања на специфични појави во двата јазика преку употреба на 

соодветна терминологија за споредување 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Студентот да биде способен да ги препознава и да ги анализира 
разликите и аналогиите меѓу македонскиот и италијанскиот јазик во 
морфосинтаксата и лексиката 
2. Студентот да биде способен да ги препознава и да ги анализира 
јазичните и социо-културните интерференции и да ги објаснува 
тешкотиите во изучувањето на италијанскиот јазик 

Предуслови: Контрастивна анализа на италијанскиот и македонскиот јазик 1 
Содржина: Разлики и аналогии помеѓу двата јазика во морфосинтаксата И во 

лексиката преку предавања и вежби од контрастивен карактер 
Препорачана 
литература: 

CATTANA, A., Analisi e correzione degli errori, Torino, Bruno Mondadori 
Editore Paravia, 2000 
CORDER, S.P., : Error Analysis and Interlanguage, Oxford University 
Press, 1981 
Во текот на семестарот ќе биде додаден дополнителен материјал 

Методи на 
оценување: 

Преку колоквиум , писмен и устен испит 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИОТ ЈАЗИК ВО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВНА 

КОМУНИКАЦИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска 
 година: 

/ 

Семестар: Летен 

Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд по семестар 30+0 

Начин на 
 реализација: 

Предавања и континуирано следење на работата на студентот 

Реализатори: доц. д-р Александра Саржоска 
Цели: Запознавање италијанскиот јазик во средствата за масовна 

комуникација, преку кое запознавање можат да се согледаат сите 
иновации во системот на италијанскиот јазик. 

Компетенции: Развивање на знаење и разбирање во областа на масовната 
комуникација 
Способност за препознавање на италијанскиот јазик во средствата за 
масовна комуникација  
Способност на систематски начин да се анализираат основните 
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концепти, теории и прашања во однос на италијанскиот јазик во мас 
медиумите  

Предуслови: Положен испит од предметот Социолингвистика на италијанскиот јазик. 
Содржина: Усна, писмена и пренесена форма на комуникација. Приватна, јавна 

и масовна комуникација. Масовни медиуми. Италијанскиот јазик во 
печатот, телевизијата, радиото, рекламите и новите комуникациски 
системи. 

Препорачана  
Литература: 

BERRUTTO, G. : Sociolinguistica dell`italiano contemporaneo, la Nuova 
Italia unita, Roma, 1987. 

DARDANO, M. : Il linguaggio dei giornali italiani, Laterza , Bari, 1973. 
DIADORI, P. : L`italiano televisivo, Siena , Bonacci, 1994. 

Методи на оценувањ  Устен испит, континуирано следење преку: колоквиуми, редовно 
следење на наставата, активно учество на час, експозеа. 

Наставен  
јазик: 

Италијански јазик 
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ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 1 (како странски јазик)  
Код:  
Тип: изборен 
Студиска година: / 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 0+4 неделно; 0+60 семестрално 
Начин на 
реализација: 

Вежби преку групна и индивидуална работа 

Реализатори: Соработник 
Цели: Студентите да се оспособат да бараат и да даваат информации, да 

поздравуваат, да го опишуваат амбиентот во кој живеат, да 
зборуваат за своите навики и интереси, да комуницираат по 
телефон, да нарачаат нешто во кафуле или во ресторан итн. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Оспособување  за   усно  и  писмено  разбирање  на   едноставни  
ситуации  од  секојдневниот  живот  
2. Оспособување  за  усно  изразување  на  едноставни ситуации  од  
секојдневниот  живот  
3. Оспособување  за  усно  изразување т.е. пренесување  на 
прочитани  содржини со едноставен  јазик  и стил 

Предуслови:  
Содржина: Основните карактеристики на италијанскиот јазик. Правила за 

читање и пишување. Базични граматички содржини (определен и 
неопределен член, род и број кај именките; описни придавки (род и 
број, место на придавката), показни, посвојни, прашални, извични 
придавки; броеви (прости). Сегашно и минато определено свршено 
време. Видови одречни и прашални реченици. Кратки дијалози и 
ситуации од секојдневниот живот, семејство и семејни врски, 
годишни времиња, слободно време на младите. 

Препорачана 
литература: 

MARIN, T. & MAGNELLI, S.: Progetto italiano 1 (Libro dei testi), 
Edilingua, Atene. 

MARIN, T. & MAGNELLI, S. :Progetto italiano 1 (Libro degli esercizi), 
Edilingua, Atene. 
GUARNICCIO,C., Ci siamo ,livello principianti-intermedi 
CIANTI,  S. GAVELLI, S. Scoprire l’Italia 
NOCCHI, S. Grammatica pratica della lingua italiana. 

Методи на 
оценување: 

континуирано следење на студентот,  домашни работи,  колоквиуми. 

Наставен јазик: италијански и македонски 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 2 (како странски јазик) 
Код:  
Тип: изборен 
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Студиска година: / 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 0+4 неделно; 0+60 семестрално 
Начин на 
реализација: 

Вежби преку групна и индивидуална работа 

Реализатори: Соработник 
Цели: Стекнување на подобра комуникативна компетенција во различни 

ситуации 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Во состојба е да разбере едноставни пораки на јасен стандарден 
јазик врзани за ситуации  од  секојдневниот  живот.  
2. Способност за  усно  пренесување  на прочитани  содржини со 
едноставен  јазик  и стил  
3. Способност  за  усно  изразување  на  теми од секојдневниот  
живот. 

Предуслови: Положен Италијански јазик 1 
Содржина: Проширување и продлабочување на знаењата стекнати во првиот 

семестар низ разни текстови поврзани со славни личности, 
професии и занаети, облекување, превозни средства, ресторан, 
одмор, патување, физички опис на лица, опис на карактери и сл. 
Основни познавања од културата и цивилизацијата.  Минато 
определено несвршено време. Изразување на можност во 
италијанскиот јазик. Релативни заменки. 

Препорачана 
литература: 

MARIN, T. & MAGNELLI, S.: Progetto italiano 1 (Libro dei testi), 
Edilingua, Atene. 

MARIN, T. & MAGNELLI, S. :Progetto italiano 1 (Libro degli esercizi), 
Edilingua, Atene. 
GUARNICCIO,C., Ci siamo ,livello principianti-intermedi 
CIANTI,  S. GAVELLI, S. Scoprire l’Italia 
NOCCHI, S. Grammatica pratica della lingua italiana. 

Методи на 
оценување: 

 

Наставен јазик: Италијански и македонски 
 
  
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 3 (како странски јазик) 
Код:  
Тип: изборен 
Студиска година: / 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 0+4 неделно; 0+60 семестрално 
Начин на 
реализација: 

Вежби преку групна и индивидуална работа 

Реализатори: Соработник 
Цели: Стекнување на дополнителни граматички, лексички и комуникативни 

вештини; развивање на способност за анализа и синтеза на текст со 
истакнување на логичните конектори;  способност да се издвои (низ 
усно или писмено изразување) главната информација во   текстови 
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од различни области од секојдневниот и  општествениот живот. 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Способност за активно говорно користење на усвоените лексички 
и граматички содржини 
2. Способност за активно писмено користење на усвоените 
содржини. 
3. Способност за самостојно креативно изразување. 

Предуслови: Положен Италијански јазик 2 
Содржина: Усвојување на нови посложени граматички содржини (Заповеден 

начин, Сојузен начин, согласување на времиња и др.) Практична 
примена на новоусвоените граматички форми. Усвојување на нови 
содржини кои третираат теми од историски и актуелни настани, 
правилна и неправилна исхрана, стрес, најнова технологија и сл. 

Препорачана 
литература: 

MARIN, T. & MAGNELLI, S.: Progetto italiano 2 (Libro degli esercizi), 
Edilingua. Atene. 

MARIN, T. & MAGNELLI, S.: Progetto italiano 2 (Libro dei testi), 
Edilingua, Atene. 
GUARNICCIO,C., Ci siamo , livello principianti-intermedi 
NOCCHI, S. Grammatica pratica della lingua italiana 

Методи на 
оценување: 

континуирано следење на студентот,  домашни работи,  колоквиуми. 

Наставен јазик: италијански  
 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК 4 (како странски јазик) 
Код:  
Тип: изборен 
Студиска година: / 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 0+4 неделно; 0+60 семестрално 
Начин на 
реализација: 

Вежби преку групна и индивидуална работа 

Реализатори: Соработник 
Цели: Стекнување на дополнителни лексички и комуникативни вештини. 
Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Познавање на содржините карактеристични за италијанската 
култура .  
2. Способност да комуницира без тешкотии со родени говорители, да 
го изрази и брани своето мислење. 
3. Способност  за  пишување  на  состави  со едноставен јазик на  
актуелни  теми од  секојдневието кај  нас  и  во светот.  

Предуслови: Положен Италијански јазик 3 
Содржина: Практична примена на усвоените граматички форми, неопходни за 

правилно усно изразување и писмено изразување; студентите ќе се 
подготвуваат да зборуваат на разни теми поврзани со историски и 
актуелни настани, правилна и неправилна исхрана, стрес, најнова 
технологија и сл. 

Препорачана 
литература: 

MARIN, T. & MAGNELLI, S.: Progetto italiano 2 (Libro degli esercizi), 
Edilingua. Atene. 

MARIN, T. & MAGNELLI, S.: Progetto italiano 2 (Libro dei testi), 
Edilingua, Atene. 
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GUARNICCIO,C., Ci siamo , livello principianti-intermedi 
NOCCHI, S. Grammatica pratica della lingua italiana 

Методи на 
оценување: 

континуирано следење на студентот,  домашни работи,  колоквиуми. 

Наставен јазик: италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОЧЕТОЦИТЕ НА ИТАЛИЈАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ И 

КЛАСИЦИТЕ НА XIV ВЕК  
Код:  
Тип: Предметот  е  задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Прв  семестар 

 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: 60 часа (2 часа теорија и 2 часа вежби седмично) 

Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби 

Реализатори:  проф. д-р Анастасија Ѓурчинова 
 

Цели: Запознавање со најстарите сведоштва за италијанската книжевност. 
Дијахрониски приказ на италијанската книжевност во 13 и 14 век, 

како и 
читање и обработка на текстови од наведениот период. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1.  Способност за воочување на основните белези на најстарите 
пројави на книжевност на народен јазик во Италија.  
2. Способност за разбирање на спецификите на италијанската 
книжевно-културна ситуација во епохата на средникот век.  
3. Способност  за анализа и коментар на книжевни текстови од овоj 
период.  

Предуслови: нема 
Содржина: Почетоците на италијанската книжевност. Формирање на 

италијанскиот народен  јазик. Првте документи и пројави на volgare. 
Италијанската книжевност на XIII век. Религиозната книжевност. 
Сицилијанската поетска школа. Тосканската поетска школа. 
Слаткиот нов стил. Комично-реалистичките поети. Дидактичка и 
прозна книжевност.Италијанската книжевност на XIV век. Данте 
Алигиери. Франческо Петрарка. Џовани Бокачо. 

Препорачана 
литература: 

ЃУРЧИНОВА Анастасија, УЗУНОВИЌ Лилјана: Италијанската 
книжевност од XIII до XVI век, Историски преглед, текстови и 
коментари, Филолошки Факултет „Блаже Конески“-Скопје,2007 

Feroni, Ðulio:Istorija italijanske knjizevnosti , CID, Podgorica, 2005. 
 
Задолжителна лектира :  
АЛИГИЕРИ, Данте: Божествена комедија (препев Георги Сталев). 
ПЕТРАРКА, Франческо : Од канцониерот, (препев Георги Сталев). 
БОКАЧО, Џовани : Декамерон, I том (превод Анастасија Ѓурчинова) 

Методи на 
оценување: 

Колоквиуми, експозеа, устен испит. 
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Наставен јазик: Македонски 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ НА ХУМАНИЗМОТ И 

РЕНЕСАНСАТА  
Код:  
Тип: Предметот  е  задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Втор семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

 
5 

Времетраење: 60 часа (2 часа теорија и 2 часа вежби седмично) 
Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби 

Реализатори:  проф.  д-р Анастасија Ѓурчинова 
 

Цели: Дијахрониски приказ на италијанската книжевност во 15 и 16 век. 
Читање и обработка на текстови од наведениот период. 

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Способност за воочување на основните белези на литературата 
на 15 и 16 век во Италија.  
2. Способност за разбирање на спецификите на италијанската 
книжевно-културна ситуација во епохата на хуманизмот и 
ренесансата.  
3. Способност  за анализа и коментар на книжевни текстови од овој 
период.  

Предуслови: Положен испит по италијанска книжевност од претходниот 
семестар. 

Содржина: Италијанската книжевност во XV век. Хуманизмот и неговата 
книжевност: Лоренцо де Медичи, Анџело Полицијано, Луиџи Пулчи, 
Матео Марија Бојардо. Италијанската книжевност во XVI век. 
Ренесансната книжевност. Прашањето за јазикот: Пјетро Бембо. 
Лодовико Ариосто. Макијавели и политичката  мисла. Книжевни 
жанрови во текот на ренесансата: лирика, трактат, новела, 
комедија, биографии. ТоркватоТасо.  

Препорачана  
литература: 

ЃУРЧИНОВА Анастасија, УЗУНОВИЌ Лилјана: Италијанската 
книжевност од XIII до XVI век, Историски преглед, текстови и 
коментари, Филолошки Факултет „Блаже Конески“-Скопје,2007 
FERONI, Ðulio:Istorija italijanske knji`evnosti, CID, 

Podgorica, 2005  
Задолжителна лектира :  
АРИОСТО, Лодовико : Бесниот Орландо 
МАКИЈАВЕЛИ, Николо : Владетелот 
ТАСО, Торквато: Ослободениот Ерусалим 

Методи на 
оценување:  

Колоквиуми, експозеа, устен испит. 

Наставен јазик: Македонски 
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ПРЕДМЕТ: ИТАЛО КАЛВИНО – МОНОГРАФСКИ КУРС  
Код:  
Тип: Предметот е изборен (за двете насоки). 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: 30 часа (2 часа теорија и вежби седмично)  
Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби. 

Реализатори: проф. д-р Анастасија Ѓурчинова 
Цели: Запознавање со целокупниот опус на Калвино, еден од 

најавторитетните италијански писатели од втората половина на 20 
век, преку чиешто творештво може да се следат и развојните фази 
од италијанската литература од овој период, почнувајќи од 
неореализмот, па се до постмодерната.  

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Способност за воочување на основните белези на творештвото и 
на популарноста на Калвино.  
2. Способност за разбирање на спецификите на италијанската 
книжевно-културна ситуација во втората половина на 20 век, и во 
нејзини рамки на местото на Калвино како автор.  
3. Способност  за анализа и коментар на расказите и романите на 
Калвино.  

Предуслови: Положен испитот Италијанскиот роман на 20 век (ЕКТС 6)  
Содржина: Итало Калвино (1923-1985), прозаист, раскажувач, романсиер, 

критичар и есеист. Калвино како раскажувач (Марковалдо, 
Космокомични приказни, Невидливите градови, Паломар), 
романсиер (трилогијата Нашите претци, Ако една зимска ноќ еден 
патник) и есеист (Италијанските сказни, Камен преку се и 
Американските предавања). Калвино како ангажиран 
интелектуалец и застапник на лудизмот,  семиотиката и ars 
combinatoria  во литературата 

Препорачана 
литература: 

Ѓучинова, Анастасија, Калвино и Сказната, Култура, Скопје, 2000. 
Benussi, Cristina Introduzione a Calvino, Roma- Bari, Laterza, 1989. 
Milanini, Claudio L‘utopia discontinua. Saggio su Italo Calvino, Milano, 

Garzanti 1990 
Italo Calvino, Atti del convegno internazionale, Firenze 1987), a c. di 

Giovanni Falaschi, Milano, Garzanti 1988.  
Задолжителна лектира (три наслови по избор на студентот) 
Итало Калвино: Ако една зимска ноќ некој патник, Темплум, 2005. 
Итало Калвино: Невидливи градови, Или-или, 2005.  
Итало Калвино: Американски предавања, Темплум, 2006. 
I.Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno, Torino, Einaudi, 1947 
I.Calvino: I nostri antenati, Torino, Einaudi 1960 
I.Calvino: Le cosmicomiche, Torino, Einaudi 1965 
I.Calvino: Palomar, Torino, Einaudi 1983. 

Методи на 
оценување: 

Колоквиуми, експозеа, завршен испит.  

Наставен јазик: Италијански  
 



208 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИТАЛИЈАНСКАТА НОВЕЛА: ОД БОКАЧО ДО ПОСТМОДЕРНАТА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен (за двете насоки). 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Осми семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Време-траење: 30 часа (2 часа теорија и вежби седмично)  
Начин на 
реализација: 

Теорија и практични вежби. 

Реализатори: проф. д-р Анастасија Ѓурчинова 
Цели: Запознавање со целокупната еволуција на новелата како типичен 

италијански жанр. Согледување на нејзините специфичности и 
оспособување за наратолошка анализа.   

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

1. Способност за воочување на основните белези на  новелата како 
жанр и нејзините пројави во Италија 
2. Способност за разбирање на еволуцијата на италијанската 
новела од ренесансата до крајот на 20 век.  
3. Способност  за наратолошка анализа и коментар на класични и 
модерни текстови 
од  областа на италијанската кратка проза.  

Предуслови: Положен испитот Италијанскиот роман на 20 век (ЕКТС 6)  
Содржина: Новелата како типичен италијански жанр. Нејзиното раѓање и 

еволуција од анонимниот Novellino во 13 век, преку усовршувањето 
на жанрот кај Џовани Бокачо, натамошниот развој кај Франко Сакети 
и спецификите на ренесансната новела кај Матео Марија Бандело, 
се до новелите на Верга, Данунцио, Пирандело и плејадата 
италијански раскажувачи во современата епоха (Бонтемпели, 
Буцати, Моравија, Моранте, Калвино, Тондели, Табуки и др.)  

Препорачана 
литература: 

Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Vittore Branca, Torino, 
Einaudi 1980  

Michelangelo Picone, Il racconto. Problemi, prospettive. Bologna, Il 
Mulino 1985 

Filippo La Porta, La nuova narrativa italiana, Torino, Bollati Boringhieri 
1999  

Тајната игра. Антологија на италијанскиот расказ на 20 век 
(прир. А.Ѓурчинова), Скопје, Сигмапрес 1996   

Методи на 
оценување: 

Колоквиуми, експозеа, завршен испит. 

Наставен јазик: Италијански 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЛАТИНСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: изборен предмет 
Студиска година: прва 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 
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Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд по семестар 30+30 
Начин на 
реализација: 

Предавања, вежби, дискусии. 

Реализатори: Проф. д-р Весна Димовска 
Цели: Студентите да стекнат знаења од изговор и акцентирање, како и 

основни знаења од морфологија на името, морфологија на глаголот 
и елементарна синтакса на реченица.  

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

Усвојување минимален лексички фонд. Пошироки знаења за повеќе 
аспекти на античката култура и цивилизација. Увид во 
дијахрониската и развојната поврзаност на латинскиот и 
современите романски јазици. Течно читање латински текстови со 
класичен и традиционален изговор. Способност за самостоен превод 
и анализа на латински реченици.  

Предуслови: / 
Содржина: Фонетика: писмо, гласови, изговор, акцент; 

Морфологија на имињата: I-V деклинација, компарација на придавки; 
Морфологија на глаголот: I-IV конјугација, помошен глагол , времиња 
од презентска основа во актив и пасив (индикатив, конјунктив и 
императив); 
Неменливи зборови: предлози. Одреден фонд на зборови. 
Латинската дескриптивна граматика се аплицира на одбрани 
реченици и адаптирани или автентични латински текстови. 

Препорачана 
литература: 

a) Основна литература 
Димовска, В. и Кочовска, С., Е. Латински јазик почетен курс 1. 

скрипта 
б) Дополнителна литература 
Софрониевски В. (2001). Латинско-македонски речник. Скопје. 
Одбрани (адаптирани и автентични) текстови од римски автори 
Gortan, Gorski, Pauš: Gramatika latinskog  jezika. Zagreb. 

Методи на 
оценување: 

a) тестови на знаење: 
Тест 1 до 35 поени (минимум 18 поени) 
Тест 2 до 35 поени (минимум 18 поени) 

б)  дополнителни активности: 
Редовна посета и активно учество на предавања и  вежби до 15 
поени 
Семинарска работа до 15 поени 
Презентирана тема на час до 10 поени 
Изготвена библиографија до 5 поени 
Изработен есеј до 10 поени 
Друга активност до 15 поени 
 
Студентите кои нема да ги положат тестовите во текот на 
семестарот, го полагаат целиот испит во редовните сесии. Испитот 
тогаш носи максимум 70 бода, од кои треба да се освојат минимум 
36 бода.   
Во текот на семестарот, студентите задолжително треба да имаат 
освоено минимум 15 бода од дополнителните активности. Овој услов 
треба да се задоволи како при континуираното оценување така и при 
полагање на испитот во целина.   
 

Наставен јазик: македонски 
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ПРЕДМЕТ: ЛАТИНСКИ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: изборен предмет 
Студиска година: прва 
Семестар: летен 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд по семестар 30+30 
Начин на 
реализација: 

Предавања, вежби, дискусии. 

Реализатори: Проф. д-р Весна Димовска 
Цели: Студентите да стекнат знаења од морфологија на името и 

морфологија на глаголот, одредени знаења од синтакса на падеж, да 
се усвои проширен лексички фонд и да стекнат пошироки знаења за 
повеќе аспекти на античката култура и цивилизација.  

Компетенции кои 
треба да се 
стекнат: 

Студентите да ја согледаат  поврзаноста на латинскиот со 
современите италијански и француски јазик, да се оспособат преку 
јазичните законитости на латинскиот јазик да ги осознаат и општите 
јазични законитости, категории и тие знаења да ги применат при 
изучувањето современи странски јазици. Да се оспособат за 
самостоен превод и анализа на поедноставни класични латински 
текстови со помош на речник. Да се оспособат за споредување и 
идентификација на лексичките единици од заедничко (латинско) 
потекло во други современи јазици и во мајчиниот јазик (латинизми и 
интернационализми). 

Предуслови: Положен испит од предметот Латински јазик 1 
Содржина: Морфологија на имињата: заменки, броеви, партиципи; 

Морфологија на глаголот: времиња од перфектна и партиципска 
основа (индикатив и конјунктив), глаголи со посебна конјугација; 
Синтакса на падеж: одредени функции на аблатив и генитив; 
Неменливи зборови: прилози и сврзници. 

Препорачана 
литература: 

a) Основна литература 
Димовска, В. и Кочовска, С., Е. Латински јазик почетен курс 1. 

скрипта 
б) Дополнителна литература 
Софрониевски В. (2001). Латинско-македонски речник. Скопје. 
Одбрани (адаптирани и автентични) текстови од римски автори 
Gortan, Gorski, Pauš: Gramatika latinskog  jezika. Zagreb. 

Методи на 
оценување: 

а)  тестови на знаење: 
Тест 1 до 35 поени (минимум 18 поени) 
Тест 2 до 35 поени (минимум 18 поени) 

б)  дополнителни активности: 
Редовна посета и активно учество на предавања и  вежби до 15 
поени 
Семинарска работа до 15 поени 
Презентирана тема на час до 10 поени 
Изготвена библиографија до 5 поени 
Изработен есеј до 10 поени 
Друга активност до 15 поени 
Студентите кои нема да ги положат тестовите во текот на 
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семестарот, го полагаат целиот испит во редовните сесии. Испитот 
тогаш носи максимум 70 бода, од кои треба да се освојат минимум 
36 бода.   
Во текот на семестарот, студентите задолжително треба да имаат 
освоено минимум 15 бода од дополнителните активности. Овој услов 
треба да се задоволи како при континуираното оценување така и при 
полагање на испитот во целина.   

Наставен јазик: македонски 
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Предметни програми 
– Шпански јазик и книжевност 

 

ПРВ МОДУЛ 
(ЗАДОЛЖИТЕЛЕН, ОСНОВЕН МОДУЛ) 

 
ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
 
Катедра: Романски јазици и книжевности 
Студиска група: Шпански јазик и книжевност 
Диплома: Дипломиран филолог по шпански јазик и книжевност 
 

 
 
 

Прва година 
Прв семестар 

ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Прва 
Семестар: Прв семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 120 
Начин на реализација: предавања, вежби, домашни, презентации, интерактивна работа 
Реализатори:  Огнена Никуљски, лектор 

 лектор од Шпанија 
Цели: Писмена и усна комуникација на шпански јазик 
Компетенции: 1. Студентот треба да умее да препознава основни зборови и изрази кои се во доменот 

на секојдневната комуникација и се однесуваат лично на него, на семејството, на 
непосредната околинина. 
2. Студентот треба да умее да учествува во едноставни разговори, доколку 
соговорникот зборува полека и јасно, да знае да поставува и да одговара на 
едноставни прашања од доменот на секојдевната комуникација. 
3. Студентот треба да умее да користи едноставни реченици и изрази за да го опише 
своето живеалиште и луѓето што ги познава, да умее да напише кратки разгледници и 
писма, да знае да пополни формулар со своите лични податоци. 

Предуслови: Нема предуслови. 
Содржина: Запознавање со основите на шпанскиот јазик, именки, заменки, придавки, сегашно 

време. 
Препорачана 
литература: 

Огнена Никуљски, Тања Јордановска: ¡Hablemos espaňol! 
Mа Aránzazu Cabrerizo Ruiz; Mа Luisa Gómez Sacristán; Ana M.a Ruiz Martínez: Sueňa1 
Francisco Castro, Fernando Martín, reyes Morales, Soledad Rosa, Nuevo Ven 1. 
Fernández, Nieves Garcia & Lobato, Jesús Sánchez: Espaňol 2000, Nivel Elemental 

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
Максималните 100 поени се добиваат на следниот начин: контролен испит1: 20 поени 
(1-20): контролен испит 2: 20 поени (1-20); устен испит 20 поени (1-20); редовност: 10 
поени (1-10); домашни работи 15 поени (1-15); домашни работи 15 поени (1-15); 
активност на час и изразување 15 поени (1-15); редовност 10 поени (1-10) 
Без континуирано следење: контролен испит 1: 35 поени (1-35); контролен испит 2: 35 
поени (1-35); устен испит 30 поени (1-30) 
Само завршен испит: писмен 60 поени (1-60); устен 40 поени (1-40) 
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Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик. 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: ВОВЕД ВО МОРФОСИНТАКСА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Прва година 
Семестар:  Прв семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд:  2+2 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 
Реализатори: Огнена Никуљски, лектор 
Цели: Теориска и практична подготовка во областа на морфосинтаксата 
Компетенции: 1. Студентот треба да умее да ги препознава основните морфосинтактички единици,  

2.  Студентот треба да умее да ги разликува основните карактеристики на именката, 
придавката, заменките и нивната употреба  
3.  Студентот треба да умее да ги анализира именските делови од реченицата и да ги 
одредува нивните карактеристики и нивното место и улога во реченицата 
 

Предуслови:  
Содржина: Општ вовед. Морфологија. Член, именки, придавки, степенување, лични заменки 
Препорачана 
литература: 

Vojmir Vinja:  Gramatika spanskog jezika, Skolska knjiga, Zagreb. 
Guillermo Hernández: Análisis Gramatical, SGEL, Madrid 
Sánchez/Martín/Matilla: Gramática Práctica de Espaňol para extranjeros, SGEL, Madrid 

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
 

Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ВОВЕД ВО ШПАНСКА  КНИЖЕВНОСТ 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Прва година 
Семестар:  Прв семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд:  2+2 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 
Реализатори: Огнена Никуљски, лектор 
Цели: Познавања за почетоците на шпанската; основи за проучување на литературата 
Компетенции: 1. Студентот треба да ги распознава основните околности и начинот на кој е формиран 

шпанскиот јазик и социо-културните карактеристики на Шпанија во Средниот век 
2.  Студентот треба да умее да ги прикаже почетоците на различните литературни 
видови и родови во шпанската литература. 
3.  Студентот треба да ги препознава и анализира основните карактеристики на 
средновековната епика, лирика и театар во средновековна Шпанија 
 

Предуслови:  
Содржина: Вовед во проучувањето на литературата, почетоци на шпанската литература, среден 

век, преминот од среден век во Ренесансата 
Препорачана 
литература: 

López, José Garcia: Historia de la literatura espaňola, Editorial Vicens Vives 

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
 

Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 
 

Втор семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈАЗИК 2 
Код:  
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Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Прва 
Семестар: Втор семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 120 
Начин на реализација: предавања, вежби, домашни, презентации, интерактивна работа 
Реализатори:  Огнена Никуљски, лектор 

 лектор од Шпанија 
Цели: Писмена и усна комуникација на шпански јазик 
Компетенции: 1. Студентот треба да умее да разбира текстови на теми од секојдневието, текстови во 

минато време, бајки, биографии итн. 
2. Да умее усно да се изразува на теми поврзани со неговите искуства, интереси, идни 
планови и желби и да учествува во разговор, доколку соговорникот зборува полека и 
јасно,  
3. Студентот треба да умее да напише едноставен, кохерентен текст на познати теми и 
теми од личнот живот. 

Предуслови: Положен испит по Шпански јазик 1. 
Содржина: Запознавање со останатите глаголски времиња од начинот индикатив и некои од 

основните глаголски перифрази, збогатување на речникот. 
Препорачана 
литература: 

Огнена Никуљски, Тања Јордановска: ¡Hablemos espaňol! 
Mа Aránzazu Cabrerizo Ruiz; Mа Luisa Gómez Sacristán; Ana M.a Ruiz Martínez: Sueňa1 
Francisco Castro, Fernando Martín, reyes Morales, Soledad Rosa, Nuevo Ven 1. 
Fernández, Nieves Garcia & Lobato, Jesús Sánchez: Espaňol 2000, Nivel Elemental 

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
Максималните 100 поени се добиваат на следниот начин: контролен испит1: 20 поени 
(1-20): контролен испит 2: 20 поени (1-20); устен испит 20 поени (1-20); редовност: 10 
поени (1-10); домашни работи 15 поени (1-15); домашни работи 15 поени (1-15); 
активност на час и изразување 15 поени (1-15); редовност 10 поени (1-10) 
Без континуирано следење: контролен испит 1: 35 поени (1-35); контролен испит 2: 35 
поени (1-35); устен испит 30 поени (1-30) 
Само завршен испит: писмен 60 поени (1-60); устен 40 поени (1-40) 

Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: МОРФОСИНТАКСА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Втор семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд:  2+2 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 
Реализатори: Огнена Никуљски, лектор 
Цели: Теориска и практична подготовка во областа на морфосинтаксата 
Компетенции: 1. Студентот  треба да умее да ги разликува основните морфосинтактички елементи 

врзани за дејствието во реченицата 
2. Студетнот треба да умее да ги разликува основните карактеристики на глаголот, 
партиципот, герундот, инфинитивот 
3. Студентот треба да умее да ги анализира глаголските делови од реченицата и да ги 
одредува нивните карактеристики и место и улога во реченицата 
 

Предуслови:  
Содржина: Морфосинтакса на глаголот. Особености на глаголите. Конјугации. Помошни глаголи. 

Времиња и начини. Согласување на времиња. Прилози, предлози, сврзници, извици. 
Препорачана 
литература: 

Vojmir Vinja:  Gramatika spanskog jezika, Skolska knjiga, Zagreb. 
Guillermo Hernández: Análisis Gramatical, SGEL, Madrid 
Sánchez/Martín/Matilla: Gramática Práctica de Espaňol para extranjeros, SGEL, Madrid. 

Методи на оценување: Со континуирано следење 
Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 
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ПРЕДМЕТ: ПРЕГЛЕД НА ИСПАНОАМЕРИКАНСКА КНИЖЕВНОСТ  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Прва година 
Семестар:  Втор семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд:  2+2 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 
Реализатори: Огнена Никуљски, лектор 
Цели: Запознавање со почетоците на испаноамериканската литература, нејзиниот развој и 

преглед на поважни автор и тенденции 
Компетенции: 1. Студентот треба јасно да ги разликува првите пројави во испаноамериканската 

литература 
2. Да умее да направи аналитички коментар на наративни, поетски и драмски 
текстови од испаноамериканската литература. 
3. Да направи анализа и даде коментар на дела од современи латиноамерикански 
автори 
 

Предуслови:  
Содржина: Први домородни литературни пројави во Латинска Америка; литературата по 

осамостојувањето на земјите од Латинска Америка; модернизмот како правец кој 
потекнува од Латинска Америка; литературата од првата половина на 20. век. 

Препорачана 
литература: 

López, José Garcia: Historia de la literatura espaňola, Editorial Vicens Vives 

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
 

Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 
 

Втора година 
Трети семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈАЗИК 3 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Трети семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 120 
Начин на реализација: предавања, вежби, домашни, презентации, интерактивна работа 
Реализатори:  Огнена Никуљски, лектор 

 лектор од Шпанија 
Цели: Писмена и усна комуникација на шпански јазик 
Компетенции: 1. Студентот треба да умее да го разбира соговорникот во голема мера доколку 

зборува за секојдневни теми ште се однесуваат на работата, училиштето, 
слободното време и главно да разбира радио и телевизиски програми на 
секојдневни теми. 
2. Да умее да учествува во едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот 
живот (семејство, хоби, работа, патувања, секојдневни случувања). 
3. Да умее да напише едноставни текстови, да опише случки, доживувања, 
соништа, желби, да искаже свое мислење и да зборува за своите идни планови и 
да ги преведе од и на шпански јазик таквите едноставни текстови. Да знае да 
раскаже приказна, да прераскаже филм, книга итн. 

Предуслови: Положен испит Шпански јазик 2 
Содржина: Запознавање со начините во шпанскиот јазик, изрази, изразување на услов, превод 
Препорачана литература: Огнена Никуљски, Тања Јордановска: ¡Hablemos espaňol! 

Fernández, Nieves Garcia & Lobato, Jesús Sánchez: Espaňol 2000, Nivel Medio 
M,a Aránzazu Cabrerizo Ruiz; M.a Luisa Gómez Sacristán; Ana M.a Ruiz Martínez: 

Sueňa 2  
Методи на оценување: Со континуирано следење:  

Максималните 100 поени се добиваат на следниот начин: контролен испит1: 20 
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поени (1-20): контролен испит 2: 20 поени (1-20); устен испит 20 поени (1-20); 
редовност: 10 поени (1-10); домашни работи 15 поени (1-15); домашни работи 15 
поени (1-15); активност на час и изразување 15 поени (1-15); редовност 10 поени 
(1-10) 
Без континуирано следење: контролен испит 1: 35 поени (1-35); контролен испит 2: 
35 поени (1-35); устен испит 30 поени (1-30) 
Само завршен испит: писмен 60 поени (1-60); устен 40 поени (1-40) 

Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Трети семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 
Реализатори: лектор од Шпанија 
Цели: Теоретски дел: фонолошкиот систем на шпанскиот јазик.  

Практичен дел: фонетска и фонолошка транскрипција на шпанскиот јазик, 
запознавање со современите техники од екперименталната фонетика. 

Компетенции: Когнитивни: Студентот треба да ги познава основните концепти на фонетиката и 
фонологијата на шпанскиот јазик, за потоа да може да ги примени на другите јазични 
нивоа. Ќе треба да го усвои фонетскиот и фонолошкиот систем на шпанскиот јазик. 
Инструментални: Треба да се запознае со функционирањето на фонолошките 
системи на било кој јазик, а особено на шпанскиот јазик. Да покаже дека го усвоил 
фонетскиот и фонолошкиот систем преку вежби и транскрипција, користијќи ги 
Меѓународната фонетска азбука и Шпанското филолошко референтно списание 
(RFI). 

Предуслови:  
Содржина: Концепти на општата лингвистика, фонетика и фонологија, фонолошки единици, 

фонолошкиот систем во шпанскиот јазик, фонетсска азбука, фонетска транскрипција 
и фонолошка анализа на текстови на шпански јазик. 

Препорачана 
литература: 

Vojmir Vinja:  Gramatika spanskog jezika, Skolska knjiga, Zagreb. 
Guillermo Hernández: Análisis Gramatical, SGEL, Madrid 
Sánchez/Martín/Matilla: Gramática Práctica de Espaňol para extranjeros, SGEL, Madrid. 

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
Максималните 100 поени се добиваат на следниот начин: контролен испит1: 25 
поени (1-25): контролен испит 2: 25 поени (1-25); устен испит 25 поени (1-25); 
редовност: 10 поени (1-10); домашни работи 15 поени (1-15); домашни работи 15 
поени (1-15); редовност 10 поени (1-10) 
Без континуирано следење: контролен испит 1: 40 поени (1-40); контролен испит 2: 40 
поени (1-40); устен испит 20 поени (1-20) 
Само завршен испит: писмен 60 поени (1-60); устен 40 поени (1-40) 

Наставен јазик Наставата се изведува на шпански јазик 
 

 

ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈАЗИК 4 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 120 
Начин на реализација: предавања, вежби, домашни, презентации, интерактивна работа 
Реализатори: Огнена Никуљски, лектор 

лектор од Шпанија 
Цели: Писмена и усна комуникација на шпански јазик, превод 
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Компетенции: 1. Студентот треба да умее да разбира подолги говори и конференции на познати теми. 
Да разбира речиси во целост телевизиски програми, вести и филмови доколку се 
зборува на стандарден јазик. Да чита написи за современи проблеми и да разбира 
современи прозни дела. 
2. Да умее спонтано и флуентно да учествува во разговори, да остварува нормална 
комуникација со родени говорители, да зема учество во дебати во секојдневни ситуации 
и да може да го одбрани својот став. 
3. Да умее да напише јасен, богат со детали текст на теми поврзани со неговите 
интереси и да умее да ја искаже својата гледна точка и да може да поддржува или 
критикува други мислења и да преведува средно сложени текстови од и на шпански 
јазик. 
 

Предуслови: Положен испит шпански јазик 3 
Содржина: Запознавање со начините во шпанскиот јазик, изрази, изразување на услов, превод 
Препорачана 
литература: 

Огнена Никуљски, Тања Јордановска: ¡Hablemos espaňol! 
Fernández, Nieves Garcia & Lobato, Jesús Sánchez: Espaňol 2000, Nivel Medio 
M,a Aránzazu Cabrerizo Ruiz; M.a Luisa Gómez Sacristán; Ana M.a Ruiz Martínez: Sueňa 2 

Методи на оценување: Со континуирано следење 
Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 

 
 

Четврти семестар 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ВОВЕД ВО СИНТАКСАТА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2 
Вкупен фонд во семестарот: 30+30 

Начин на 
реализација: 

Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 

Реализатори:  лектор од Шпанија  
Цели: Теориска и практична подготовка во областа на синтаксата. 
Компетенции: 1. Студентот ќе умее да прави синтаксичка анализа на прости реченици и ќе умее да ги 

разликува видовите синтагми, нивните внатрешни структури, и различните видови 
морфосинтаксички функции и ќе може да ја објасни нивната синтаксичка структура. Целта 
е да стекне компетенција за синтаксичка анализа преку примената на различни 
лингвистички теории, и да ги познава и да може јасно да ги разликува 
морфосинтаксичките структури кај простите реченици. 
2. Студентот треба да ги познава и да ги разликува видовите текстови и текстуални 
модалитети преку запознавањето со нивните својства и диференцијални карактеристики, 
преку анализи од текстуалната граматика, и тоа на едно почетно ниво. 

Предуслови:  
Содржина: Вовен во морфосинтаксата, повторување. Именски синтагми, придавски синтагми, 

прилошки синтагми, предлошки синтагми, глаголски синтагми. Видови реченици. 
Глаголскиот систем. Подмет. Безлични форми. Структура не предикатот. 

Препорачана 
литература: 

Vojmir Vinja:  Gramatika spanskog jezika, Skolska knjiga, Zagreb. 
Guillermo Hernández: Análisis Gramatical, SGEL, Madrid 
Sánchez/Martín/Matilla: Gramática Práctica de Espaňol para extranjeros, SGEL, Madrid. 

Методи на 
оценување: 

Со континуирано следење:  
 

Наставен јазик Наставата се изведува на шпански јазик 
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ПРЕДМЕТ: МОДЕРНИЗАМ И ГЕНЕРАЦИЈАТА ОД 98 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Втора година 
Семестар:  Четвртии семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2 
Вкупен фонд во семестарот: 30+30 

Начин на 
реализација: 

Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 

Реализатори: Странски лектор 
Цели: Читање и коментар на литературни тесктови од дадениот период. 
Компетенции: Продлабочување на знаењата на литературните движења на крајот на XIX и почетокот на 

XX век. Социолошкиот и идиолошкиот контекст во кој се појавуваат. Разбирање и анализа 
на карактеристиките на Модернизмот во Шпанија, Европа и Латинска Америка.  

Предуслови:  
Содржина: Литературните движења на крајот на XIX и почетокот на XX век. Карактеристиките на 

Модернизмот во Шпанија, Европа и Латинска Америка. Генерацијата на 98, поважни 
автори. 

Препорачана 
литература: 

BENAVENTE, Jacinto: Teatro fantástico. La sonrisa de Gioconda. Espasa Calpe 
VALLE-INCLÁN, Ramón Mª del: Sonata de Primavera. Cuento de abril. La Corte de 
losMilagros. Plaza y Janés. Luces de Bohemia. Cátedra. 
JIMÉNEZ, Juan Ramón. Antología de poesía. Cátedra 
MACHADO, Antonio: Soledades, Galerías y otros poemas. Cátedra.  
MIRÓ, Gabriel: Corpus y otros cuentos. Castalia. 
PÉREZ DE AYALA, Ramón: Troteras y danzaderas. Cátedra 
UNAMUNO, Miguel de: San Manuel Bueno Martir. Cátedra 
 

Методи на 
оценување: 

Со континуирано следење:  
 

Наставен јазик Наставата се изведува на шпански јазик 
 

Трета година 
Петти семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈАЗИК 5 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар: Петти семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 часа 
Вкупен фонд во семестарот : 120 

Начин на 
реализација: 

предавања, вежби, домашни, презентации, интерактивна работа 

Реализатори: Огнена Никуљски, лектор 
лектор од Шпанија  

Цели: Писмена и усна комуникација на шпански јазик 
Компетенции: 1. Студентот треба да умее да разбира подолги говори и конференции на познати теми. 

Да разбира речиси во целост телевизиски програми, вести и филмови доколку се зборува 
на стандарден јазик. Да чита написи за современи проблеми и да разбира современи 
прозни дела. 
2. Да умее спонтано и флуентно да учествува во разговори, да остварува нормална 
комуникација со родени говорители, да зема учество во дебати во секојдневни ситуации и 
да може да го одбрани својот став. 
3. Да умее да напише јасен, богат со детали текст на теми поврзани со неговите интереси 
и да ги преведе од и на шпански таквите состави и одредени литературни и други 
текстови и да умее да ја искаже својата гледна точка и да може да поддржува или 
критикува други мислења. 
 

Предуслови: Положен испит Шпански јазик 4 
Содржина: Запознавање со модалитетите на шпанскиот јазик, изрази, пишување состави, редакција, 
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превод 
Препорачана 
литература: 

Огнена Никуљски, Тања Јордановска: ¡Hablemos espaňol! 
Fernández, Nieves Garcia & Lobato, Jesús Sánchez: Espaňol 2000, Nivel Medio 
M,a Aránzazu Cabrerizo Ruiz; M.a Luisa Gómez Sacristán; Ana M.a Ruiz Martínez: Sueňa 3 

Методи на 
оценување: 

Со континуирано следење:  
Максималните 100 поени се добиваат на следниот начин: контролен испит1: 20 поени (1-
20): контролен испит 2: 20 поени (1-20); устен испит 20 поени (1-20); редовност: 10 поени 
(1-10); домашни работи 15 поени (1-15); домашни работи 15 поени (1-15); активност на час 
и изразување 15 поени (1-15); редовност 10 поени (1-10) 
Без континуирано следење: контролен испит 1: 35 поени (1-35); контролен испит 2: 35 
поени (1-35); устен испит 30 поени (1-30) 
Само завршен испит: писмен 60 поени (1-60); устен 40 поени (1-40) 

Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: СИНТАКСА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:   
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар: Петти семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2 
Вкупен фонд во семестарот: 30+30 

Начин на 
реализација: 

Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 

Реализатори: лектор од Шпанија 
Цели: Совладување на синтакстата на шпанскиот јазик, сложени реченици 
Компетенции: 1. Студентот ќе умее да прави синтаксичка анализа на прoсти и сложени реченици и ќе 

умее да ги разликува видовите синтагми и видовите сложени реченици и нивните 
функции. Целта е да стекне компетенцијата да прави синтаксичка анализа преку 
примената на различни лингвитички теории, да познава и да може лесно да разликува 
структури на прости и сложени реченици. 
2. Студентот треба да ги познава постапките за анализа на јазичната структура и да знае 
да ги распознава нејзините дискурзивни функции на различни нивоа (фонетско, 
морфолошко, синтаксичко, лексичко и семантичко). 
3. Студентот треба да ги познава и да ги разликува видовите текстови и текстуални 
модалитети преку проучувањето на нивните својства и диференцијални карактеристики, 
преку анализи од текстуалната граматика. 
4. Студентот треба да умее да ги разликува различните видови и нивоа на говор и 
граматичките разлики што ги карактеризираат, како и да умее да разликува од граматичка 
гледна точка различните видови дискурси. 

Предуслови:  
Содржина: Синтакса на шпанскиот јазик, видови зависни реченици, именски, придавски и прилошки 

зависни реченици. Конјуктивот во зависните реченици. Анализа на текст. 
Препорачана 
литература: 

Vojmir Vinja:  Gramatika spanskog jezika, Skolska knjiga, Zagreb. 
Guillermo Hernández: Análisis Gramatical, SGEL, Madrid 
Sánchez/Martín/Matilla: Gramática Práctica de Espaňol para extranjeros, SGEL, Madrid. 

Методи на 
оценување: 

Со континуирано следење:  
 

Наставен јазик Наставата се изведува на шпански јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЛИТЕРАТУРА НА АВАНГАРДАТА ВО ШПАНИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Трета 
Семестар: Петти семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2 
Вкупен фонд во семестарот: 30+30 

Начин на Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 
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реализација: 
Реализатори:  лектор од Шпанија 
Цели: Анализа на литературни текстови од периодот пред Шпанската Граѓанска Војна. 

Авангардните уметнички движења во Шпанија, со посебен акцент на поетското  и 
драмското творештво. 

Компетенции: Читање, коментар на литературни текстови од Генерацијата на 27-та во Шпанија.  
Предуслови:  
Содржина: Историски контекст и авангардните движења во Шпанија. Поезијата во првата половина 

на XX век. Ф.Г.Лорка. Театарот и авангардните движења во Шпанија. Проза, расказ. 
Литературата и филмот. Луис Буњуел. 

Препорачана 
литература: 

Antología cátedra de las letras hispánicas. Varios autores. Cátedra. 
Poesía de la generación del 27. Varios Autores. Cátedra. 
Federico Garcia Lorca. Antología. Austral. 
La casa de Bernarda alba. Federico García Lorca. Cátedra. 
Buñuel y su tiempo. Biografía. Castalia 

Методи на 
оценување: 

Со континуирано следење 

Наставен јазик Наставата се изведува на шпански јазик 
 

Шести семестар 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар: Шести семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 

ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈАЗИК 6 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Трета година 
Семестар: Шести семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 120 
Начин на реализација: Предавања, вежби, домашни, презентации, интерактивна работа. 
Реализатори: Огнена Никуљски, лектор 

лектор од Шпанија  
Цели: Течна писмена и усна комуникација на шпански јазик, способност за составување 

текстови од различни области 
Компетенции: 1. Студентот треба да умее да разбира долги говори, дури и ако во него постојат 

имлицитни релации, да разбира без напор телевизиски програми и филмови, да 
разбира долги и посложени литературни текстови, специјализирани написи или 
подолги технички инструкции. 
2. Да се изразува флуентно и спонтано, да го користи јазикот флексибилно и 
ефикасно за социјални и професионални цели, прецизно да искажува мислења и 
вешто да влегува во интеракција со другите соговорници. 
3. Да умее да напише јасен, добро структуриран, богат со детали текст на посложени 
теми,  и да преведе сложени текстови од литература и други области. 
 

Предуслови: Положен испит Шпански јазик 2 
Содржина: Специјализиран речник, изрази, деловна комуникација, превод 
Препорачана 
литература: 

Огнена Никуљски, Тања Јордановска: ¡Hablemos espaňol! 
Fernández, Nieves Garcia & Lobato, Jesús Sánchez: Espaňol 2000, Nivel Superior 
M,a Aránzazu Cabrerizo Ruiz; M.a Luisa Gómez Sacristán; Ana M.a Ruiz Martínez: Sueňa 
3 

Методи на оценување: Со континуирано следење. 
Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик. 
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Начин на реализација: Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 
Реализатори: лектор од Шпанија 
Цели: Семантичка интепретација на синтаксата на реченицата на природните јазици, анализа 

на значењето на дискурсот и на секојдневниот говор. Надополнување на знаењата 
стекнати преку предметите Фонетика и Морфосинтакса. 

Компетенции: Анализа на сложени ситуации, пронаоѓање грешки и воспоставување релации со други 
полиња. Критички да се оценат различните теории за значењето. Да се разликуваат 
основните методолошки концепти за анализа на лексичкото и реченичкото значење од 
различни теориски перспективи. Анализа на структурата на различни говорни чинови. 
Транксрпипција и анализа, според користената методологија, на делови од 
колоквијалниот јазик и неговите дискурзивни стратегии. 

Предуслови:  
Содржина: Значење на реченицата. Значење на исказот. Анализа на колоквијалниот јазик. 
Препорачана 
литература: 

Vojmir Vinja:  Gramatika spanskog jezika, Skolska knjiga, Zagreb. 
Guillermo Hernández: Análisis Gramatical, SGEL, Madrid 
Sánchez/Martín/Matilla: Gramática Práctica de Espaňol para extranjeros, SGEL, Madrid. 

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
 

Наставен јазик Наставата се изведува на шпански јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: АНАЛИЗА И КОМЕНТАР НА ТЕСКТОВИ ОД ЛИТЕРАТУРАТА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК 

ОД XX ВЕК 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Шести семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, вежби, интерактивна работа 
Реализатори:  лектор од Шпанија 
Цели: Коментар и анализа на поетски, прозни тесктови, евалуација на резултатите од 

анализата. 
Компетенции: Читање, разбирање, коментар и анализа на литературни текстови од XX век (поезија, 

театар, проза). Историски, социолошки и уметнички контескт на литературните текстови  
што се предмет на изучување. 

Предуслови:  
Содржина: Читање, коментар, анализа на текстови. Одредување на темата и на структурата. 
Препорачана 
литература: 

Bello Vázquez, Félix, El comentario de textos literarios. Análisis estilísticos, Barcelona, 
Paidós, 1997. 
Díez Borque, José María, Comentario de textos literarios. Método y práctica, Madrid, 
Playor, 1977. 
Domínguez Caparrós, José, Introducción al comentario de textos [1977], Madrid, 
Servicio de Publicaciones del Minº de Educación y Ciencia, 1982. 
Lázaro Carreter, F. y E. Correa Calderón, Cómo se comenta un texto literario [1957], 
Madrid, Cátedra, 1977. 
 

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
 

Наставен јазик Наставата се изведува на шпански јазик 
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Четврта година 
Седми семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ  ЈАЗИК  7  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
Вкупен фонд во семестарот : 120 

Начин на 
реализација: 

Групна и индивидуална работа 
 

Реализатори: Лектор Огнена Никуљски и странски лектор 
 

Цели: Стекнување на способност за самостојно истражување на автентични материјали и 
аргументирана усна и писмена продукција. 

Компетенции: 1. Оспособеност за усно и писмено презентирање  на слушнати, прочитани или видени 
автентични документи. 
2. Способност за индивидуална подготовка и усно излагање на пообемни содржини 
(експозеа, проекти). 
3. Способност за преведување на текстови со информативни и уметнички карактеристики. 
 

Предуслови: Шпански јазик 6 
Содржина: Вовед во техниките за правење  Есеј/Обработка на тема ; Дискусии на тематика од 

повеќе области врз база  на пишуван и аудио-визуелен материјал, индивидуален проект; 
Преведување во двете насоки. 

Препорачана 
литература 

Abanico, Difusión. 
A fondo 1, SGEL 
Curso de perfeccionamiento, Concha Moreno, SGEL. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење  

Наставен јазик: Шпански јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА НА ШПАНСКИОТ ЈАЗИК  

 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Предуслови: Нема предуслов. 

Начин на реализација: Предавања, вежби, истражувачки активности.  

Реализатори: Лектор од Шпанија 

Цели Студентот стекнува знаења за еволуцијата на шпанскиот јазик на фонетско, 
морфолошко и синтаксичко ниво и за разните влијанија што ги претрпел јазикот низ 
вековите со цел подобро да се разбере неговата современа состојба. 

Компетенции: 1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, морфо-синтаксички и правописни 
компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на еволуцијата на 
шпанскиот јазик низ вековите. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
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Содржина: Јазиците во прероманскиот период. Супстрати (келтски, баскијски). Народен латински 
јазик и карактеристики на латинскиот јазик на Иберскиот Полуостров. Визиготскиот 
период. Арапски период и арапските елементи во шпанскиот јазик. Архаичен шпански 
јазик (јазикот на трубадурите и пишаната поезија на клерот). Периодот на кралот 
Алфонсо X Мудриот. Експанзија на дијалект од Кастиља. Шпанскиот јазик во Златниот 
век и главните јазични промени (јазикот на Сервантес, Лопе де Вега, Гонгора, Кеведо). 
Од XVIII век до современата состојба на шпанскиот јазик. 

Препорачана 
литература: 

Cano, R., El español a través de los tiempos, Madrid, Arco/Libros, 1999, 4ª ed. 
Cano, R., Historia de la lengua española, Barcelona, Ariel, 2004. 
Lapesa, R., El español moderno y contemporáneo. Estudios lingüísticos, Barcelona, Crítica, 
1996. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  Шпански. 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: СЕРВАНТЕС И НЕГОВОТО ВРЕМЕ 
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа 
Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+2 
Вкупен фонд во семестарот: 30+30 

Начин на 
реализација: 

Теориски предавања, вежби, интерактивна работа. 

Реализатори: Странски лектор 
Цели: Времето на Сервантес и Златниот век во Шпанија преку литературни текстови од 

Сервантес, преку интердисциплинарност и запознавање со културно-историските и  
околности и веродостојноста на Сервантес.  

Компетенции: Студентот треба да ја запознае историјата на Шпанија во XVI и XVII век преку делото на 
Сервантес. Да умее да ги контекстуализира романот и театарот на Сервантес. Да 
анализира прозни литературни текстови од авторот и да дава критички коментар на 
истите. Да се запознае со историската и географската важност на уметничкото 
наследство на Сервантес.  

Предуслови:  
Содржина: 1. Хуманизам. Контрареформа. Барок и Златниот век во Шпанија.  

2. Мигел де Сервантес и народната култура.  
3. Сервантес и годините во Италија; Медитеранот во обнова и државната каса во криза. 
4. Шпанската монархија и освојувањето на Медитеранот; "границата" и човекот од 
границата.  
5. Времето на Дон Кихот: општеството, економијата, политиката и религијата во мислата 
на Сервантес.  
6. Сервантес. Сид Амет Бененхели и Маврите. Театарот на Сервантес. "Големата 
султанка Каталина од Овиедо". 
7. Шпанија во времето на Филип III; зрело доба и смртта на Сервантес; кризата на 
шпанската монархија.  
8. Опстојувањето на книжевниот свет на Сервантес; усната традиција, историски расказ и 
литературен расказ. 
 

Препорачана 
литература: 

“Don Quijote de la Mancha” (Parte I y II);  Miguel de Cervantes. Cátedra 
“Cervantes”;  Jean Canavaggio (Madrid, 1987) 
“Ocho comedias y ocho entremeses”; Miguel de Cervantes. Cátedra. 
 

Методи на 
оценување: 

Со континуирано следење. 
 

Наставен јазик Наставата се изведува на шпански јазик 
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Осми семестар 
 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ  ЈАЗИК  8  
Код:  
Тип:  Предметот е задолжителен 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Осми семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
Вкупен фонд во семестарот :  120 

Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
 

Реализатори: Лектор Огнена Никуљски и странски лектор 

Цели: Стекнување на способност за самостојно истражување на автентични материјали и 
аргументирана усна и писмена продукција.  

Компетенции: 1. Оспособеност за документирано истражување и изложување на разновидни типови 
содржини со медиумска поддршка 
2. Способност за образложено усно и писмено изразување (аргументирање 
3. Способност за примена на различните јазични регистри.  
 

Предуслови: Шпански јазик 7 
 

Содржина: Составување есеј/дисертација; Дискусии и дебати. индивидуален проект.  Преведување 
во двете насоки.  

Препорачана 
литература: 

Ventilador, SGEL. 
A fondo 2, SGEL. 
Curso de perfeccionamiento, Concha Moreno, SGEL. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење 

Наставен јазик  Шпански јазик  

 
 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИОТ ЈАЗИК ВО ШПАНИЈА И ШПАНСКИОТ ЈАЗИК ВО ЛАТИНСКА 

АМЕРИКА 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен.  
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Осми семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, експозеа. 

Реализатори: Огнена Никуљслки, лектор 
Лектор од Шпанија 

Цели Студентот се запознава со географските, социјалните и стилските варијанти на 
шпанскиот јазик во Шпанија и во Латинска Америка. 

Компетенции: Способност за препознавање и разликување на варијантите на шпанскиот јазик  во 
Шпанија и во Латинска Америка и на социолингвистичките аспекти на јазикот.  

Предуслови: Нема предуслов. 

Содржина: Општи карактеристики на коофицијалните јазици во Шпанија. Фонетски, 
морфосинтаскички и лескички разлики меѓу шпанскиот јазик во Шпанија и во Латинска 
Америка. Варијанти на шпанскиот јазик во Јужна Америка. Јазикот на младите, 
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формален и колоквијален регистар. 

Препорачана 
литература: 

ALVAR, MANUEL , El español de las dos orillas, Madrid, Mapfre, 1992. 
ALVAR, MANUEL , Variedad y unidad del español. Estudios lingüísticos desde la historia, 
Madrid, Prensa española, 1969. 
BUESA, T. Y J. Mª ENGUITA, Léxico del español de América. Su elemento patrimonial e 
indígena, Madrid, Mapfre, 1992. 
MORENO DE ALBA, JOSÉ G., Diferencias léxicas entre España y América, Madrid, Mapfre, 
1992.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански 

 
 
ПРЕДМЕТ: МАГИЧЕН РЕАЛИЗАМ (ПРОЦУТ НА ИСПАНОАМЕРИКАНСКИОТ РОМАН)  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Осми семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд:  2+2 часа 
Вкупен фонд во семестарот : 30+30 

Начин на 
реализација: 

Теориски предавања, анализа и обработка на текстови, интерактивна работа 

Реализатори: Огнена Никуљски, лектор 
Цели: Запознавање со  основните белези на магичниот реализам, развојот на 

испаноамериканската литература во дваесеттиот век, преглед на поважни автор и 
тенденции, обработка на „Сто години самотија“ од Габриел Гарсија Маркес 

Компетенции: 1. Студентот треба јасно да ги разликува основните белези на магичниот реализам во 
испаноамериканската литература 
2. Да умее да направи аналитички коментар на наративни текстови од 
испаноамериканската литература во дваесеттиот век. 
3. Да направи анализа и даде коментар на дела од современи латиноамерикански автори 
 

Предуслови:  
Содржина: Самостојниот развој на испаноамериканската литература; корените на магичниот 

реализам; најважните автори од дваесеттиот век; местото, улогата и белезите на Габриел 
Гарсија Маркес како најрепрезентативен творец од овој период. 

Препорачана 
литература 

Emiliano Diez-Echarri y José María Roca Franquesa: “Historia de la literatura española e 
hispanoamericana” Editorial AGUILAR, 1966 
Mario Vargas Llosa: “Garcia Marquez: Historia de un deicidio” BARRAL EDITORES, 1971 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење 

Наставен јазик: Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

НАСТАВНА НАСОКА 
 

Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран професор по шпански јазик и книжевност 
 

Втора година 
Трет семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: II. 
Семестар: IV. 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: 3+2,  45+30 
Начин на реализација: предавања, вежби, проектни активности и сл. 
Реализатори: проф.д-р Виолета Арнаудова 

асс.м-р Орхидеја Шурбановска, асс.м-р Билјана Стојановска 
Цели: Стекнување на теоретски и практични сознанија за природата на психичките 

процеси на кои се темели наставниот и образовниот процес. 
Компетенции кои треба да 
се стекнат: 

Сфаќајќи ја психолошката природа на личноста на ученикот идните наставници ке 
можат да практикуваат пристапи во наставниот процес кои би можеле да 
превенираат или да придонесуваат во решавањето на разни воспитно-образовни 
проблеми. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Психички процеси, особини и состојби поврзани со наставата. Перцепција на 

други лица. Мислење и говор. Емоции и мотивација (фрустрации, конфликти). 
Помнење и заборавање. Учење (методи на учење, напредување во текот на 
учењето и трансфер во учењето). Мотивација за учење. Испитување и оценување. 
Способности за учење. Ученици со посебни потреби. Надареност и креативност. 
Проблем деца. Ефикасна настава. Психологија на адолесценција. Учење и 
личност. 

Препорачана литература: - Керамичиева,Р. (1996) Психологија. Скопје: Просветно дело 
- Психологија (избор на текстови) 

Методи на оценување: а) тестови на знаење: 
• Тест 1 до 35 поени (минимум 18 поени) 
• Тест 2 до 35 поени (минимум 18 поени) 
б) дополнителни активности: 
• Редовна посета и активно учество на предавања и вежби до 20 поени 
• Семинарска работа до 10 поени 
• Друга активност до 15 поени 
 
под 50 поени- 5 (F) 
од 51-60 поени - 6 (Е) 
од 61-70 поени - 7 (D) 
од 71-80 поени - 8 (C) 
од 81-90 поени - 9 (B) 
над 91 поен 10 (А) 
 
Начин на формирање на оценката: се собираат поените кои се добиваат од 
а) тестови на знаење, и 
б) дополнителни активности. 

Наставен јазик: Македонски јазик 
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ПРЕДМЕТ: ШПАНСКА  КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА  1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори:  

Цели Студентот стекнува знаења од шпанската култура и цивилизација низ историски, 
географски, политички и економски аспекти. 

Компетенции: 1. Општа слика за историјата на Шпанија, географските карактеристики, современата 
економска состојба, правно-политичкото уредување.  
2. Запознавање со општите правни и економски термини.  

Предуслови: Нема 

Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Краток преглед на 
историјата на Шпанија со посебен осврт на историските настани во XX век (Шпанската 
граѓанска војна, Шпанија за време на диктатурата на Франко, од Транзицијата до 
денес). Општествено-политичко уредување и  економија на Шпанија. 

Препорачана 
литература: 

López Moreno, C., España Contemporánea, SGEL, 2005. 
Група автори, Ibérica, Vicens-Vives, 1994. 
Енциклопедии, Интернет. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански. 

 
 
ПРЕДМЕТ: ЛАТИНСКИ  ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски  семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, тестови, дискусии, индивидуална работа, групна работа, самостојно 

учење 
Реализатори: доц. д-р Весна Димовска 
Цели Студентите да стекнат знаења од изговор и акцентирање, како и основни знаења од 

морфологија на името и морфологија на глаголот, да се усвои минимален лексички 
фонд и да стекнат пошироки знаења за повеќе аспекти на античката култура и 
цивилизација. 

Предуслови: Нема. 
Содржина: Фонетика: писмо, гласови, изговор, акцент. 

Морфологија на имињата: I-V деклинација, компарација на придавки. 
Морфологија на глаголот: I-IV конјугација, помошен глагол, времиња од презентска 
основа во актив и пасив (индикатив, конјунктив и императив). 
Неменливи зборови: предлози. Одреден фонд на зборови. 

Препорачана 
литература : 
 

GORTAN, GORSKI, PAUŠ: Gramatika latinskog  jezika,Školska knjiga, Zagreb.  
ДИМОВСКА В., ЧЕШЛАРОВ М., БУЗАЛКОВСКА-АЛЕКСОВА М., 
ЏУКЕСКА Е.: Liber Latinus I, Albi, Skopje, 2002.  
Одбрани (адаптирани) текстови од римски автор. 

Методи на оценување: Студентот може да освои најмногу 100 поени (60 поени од континуираното оценување 
и 40 поени од завршното оценување). Во зависност од бројот на освоените поени се 
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добива соодветна оценка:  од 70 до 76 поени - 6;  од 77 до 82 поени - 7;  од 83 до 88 
поени - 8; од 89 до 94 поени - 9;  од 95 до 100 поени - 10. За да пристапи кон завршно 
оценување студентот е должен да собере мин. 40 поени од континуираното оценување 
во следните активности: посета на предавањата и вежбите - макс. 15 поени; писмена 
семинарска работа - макс. 15 поени; есеј од 1000 зборови за културата, јазикот или 
писмото на античките Римјани  - макс. 7; реализација на час за вежби - макс. 6; 
самостојна домашна работа – макс.. 6; активност на часовите за предавања и вежби - 
макс. 6; изработка на морфолошки табели, мапи или цртежи, во функција на курсот - 
макс. 5; изработка на библиографија - макс. 5; извршени консултации - макс. 5; 
менторство на други студенти - макс. 5; два колоквиуми - макс. 30 поени* 
* со положени колоквиуми студентот добива можност да се ослободи од завршниот 
испит. 

Наставен јазик: македонски 
 

Четврти семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ПЕДАГОГИЈА  
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: II. 
Семестар: III. 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: 2+0 
Начин на реализација: Предавања, дискусии, индивидуална работа, групна и тандемска работа, 

самостојно учење, истражувачка работа, практична работа. 
Реализатори: Професор од Филозофски факултет - Институт за педагогија 
Цели: Студентите да стекнат знаење за суштината на педагошката наука, основните 

карактеристики на воспитанието, научните достигнувања од областа на теоријата 
на воспитанието, како и знаење за општите законитости на наставниот процес и да 
научат да ја планираат, анализираат и вреднуваат наставната работа. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

- способност за педагошки пристап во наставата; 
- создавање на взаемен однос на наставникот со учениците базиран на взаемна 
почит и разбирање. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Педагогијата како наука. Темелни определби на педагошката наука. Педагогијата и 

другите науки. Системот на педагошките дисциплини. Моќта и границите на 
воспитанието. Воспитен процес. Целта и задачите на воспитанието. Воспитаник-
воспитувач. Методи и средства на воспитна работа.Воспитен систем. Дидактиката 
како научна дисциплина. Образованието и наставата. Наставен план и програма. 
Поим и суштина на наставата. Структура на наставниот процес. Цели и задачи на 
наставата. Форми и методи на наставна работа. Наставни медиуми. Подготовка на 
наставникот за настава. Вреднување на наставната работа. 

Препорачана литература: • Баракоска, Анета, (2007), Педагогија (учебно помагало), Филозофски факултет, 
Скопје. 

• Трнавац, Н., Ѓорѓевиќ, Ј. (2003). Педагогија, Београд: Научна књига. 
• Полјак, В. (1988). Дидактика, Загреб: Школска кнјига. 
*Студентите по потреба ќе бидат упатувани да користат најнова литература. 

Методи на оценување: Оценувањето се врши според следниве активности: 
• Редовна посета и активно учество на предавања, до 10 поени; 
• Изработен есеј, до 10 поени; 
• Презентирана тема на час, до 10 поени; 
• Тест 1 до 35 поени (минимум 18 поени); 
• Тест 2 до 35 поени (минимум 18 поени); 
Во зависност од бројот на освоени поени се добива соодветна оценка и тоа: 
од 51 - 60 поени - 6 (шест); 
од 61 - 70 поени - 7 (седум); 
од 71 - 80 поени - 8 (осум); 
од 81 - 90 поени - 9 (девет); 
91 и повеќе поени - 10 (десет). 

Наставен јазик: Македонски јазик 
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ПРЕДМЕТ: ШПАНСКА КУЛТУРА И  ЦИВИЛИЗАЦИЈА  2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори:  

Цели Студентот се запознава со уметноста, архитектурата, кинематрографијата, музиката, 
како и со други социјални аспекти на шпанската култура и цивилизација. 

Компетенции: Оспособеност за препознавање на уметничките правци и нивните најзначајни 
претставници од Шпанија, запознавање со најзначајните современи шпански архитекти, 
режисери, музичари и со другите аспекти што ја чинат особеноста на шпанската 
култура. 

Предуслови: Нема 

Содржина: Историја на уметноста и посебен осврт на најзначајните претставници од областа на 
сликарството и скулптурството. Архитектурата на крајот на XIX век и во XX век (од 
Гауди до Калатрава). Шпанската кинематографија (најзачајните режисери и филмови 
од 50-те години па до денес). Фламенко и претстваници од други музички стилови. 
Гастрономија, обичаи, празници, фолкор. Шпанија во XXI век, проблемите на младите, 
улогата на жената, имиграцијата. 

Препорачана 
литература: 

López Moreno, C., España Contemporánea, SGEL, 2005. 
Група автори, Ibérica, Vicens-Vives, 1994. 
Енциклопедии, Интернет.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански. 

 
 
ПРЕДМЕТ: ЛАТИНСКИ  ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестарот:30+30 
Начин на реализација: Предавања, вежби, тестови, дискусии, индивидуална работа, групна работа, самостојно 

учење. 
Реализатори: доц. д-р Весна Димовска, Филозофски факултет - Институт за класични студии 
Цели Студентите да стекнат знаења од морфологија на името и морфологија на глаголот, 

одредени знаења од синтакса на падеж, да се усвои одреден лексички фонд и да 
стекнат пошироки знаења за повеќе аспекти на античката култура и цивилизација. 
Студентите да ја согледаат  поврзаноста на латинскиот со современиот италијански и 
француски јазик, да се оспособат преку јазичните законитости на латинскиот јазик да ги 
осознаат и општите јазични законитости, категории и тие знаења да ги применат при 
изучување на современи странски јазици. Да се оспособат за споредување и 
идентификација на лексичките единици од заедничко (латинско) потекло во други 
современи јазици и во мајчиниот јазик (латинизми и интернационализми). 

Предуслови: Положен испит  пo Латински 1. 
Содржина: Морфологија на имињата: заменки, броеви, партиципи. 

Морфологија на глаголот: времиња од перфектна и партиципска основа (индикатив и 
конјунктив), глаголи со посебна конјугација. 
Синтакса на падеж: одредени функции на аблатив и генитив; 
Неменливи зборови: прилози и сврзници. 

Препорачана Неопходна: 
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литература : 
 

Gortan, Gorski, Pauš : Gramatika latinskog  jezika, Školska knjiga, Zagreb. 
Одбрани (адаптирани) текстови од римски автор. 
ДИМОВСКА В., ЧЕШЛАРОВ М., БУЗАЛКОВСКА-АЛЕКСОВА М., ЏУКЕСКА Е.: Liber 
Latinus I, Albi, Skopje, 2002.  
Дополнителна: 
ДИМОВСКА В., ЧЕШЛАРОВ М., БУЗАЛКОВСКА-АЛЕКСОВА М., ЏУКЕСКА Е.: Liber 
Latinus Eхercitationes, работна тетратка по латински јазик, Алби, Скопје, 2002. 
IUVENIS commentarius nubeculatus Latine scriptus. 
 

Методи на оценување: Студентот може да освои најмногу 100 поени (60 поени од континуираното оценување 
и 40 поени од завршното оценување). Во зависност од бројот на освоените поени се 
добива соодветна оценка: од 70 до 76 поени  - 6;  од 77 до 82 поени - 7;  од 83 до 88 
поени - 8; од 89 до 94 поени - 9;  од 95 до 100 поени - 10.За да пристапи кон завршно 
оценување студентот е должен да собере мин. 40 поени од континуираното оценување 
во следните активности: посета на предавањата и вежбите - макс. 15 поени; писмена 
семинарска работа - макс. 15 поени; есеј од 1000 зборови за културата, јазикот или 
писмото на античките Римјани  - макс. 7; реализација на час за вежби- макс. 6; 
самостојна домашна работа – макс.. 6; активност на часовите за предавања и вежби - 
макс. 6; изработка на морфолошки табели, мапи или цртежи, во функција на курсот - 
макс. 5; изработка на библиографија - макс. 5; извршени консултации - макс. 5; 
менторство на други студенти - макс. 5; два колоквиуми - макс. 30 поени* 
* со положени колоквиуми студентот добива можност да се ослободи од завршниот 
испит. 
Студентот е должен да положи барем еден од двата колоквиуми и да напише 
семинарска работа или есеј. 

Наставен јазик: македонски 
 

Трета година 
Петти семестар 

 
ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА  НА НАСТАВАТА ПО ШПАНСКИ ЈАЗИК 1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+1 

Вкупен фонд во семестарот:45 
Начин на реализација: Предавања, вежби, домашни работи, истражувачки проекти итн. 

Реализатори:  

Цели Наставата има за цел да ги запознае студентите со основите на методиката и со 
различни методи во наставата по шпански јазик. Теориска и практична подготовка во 
областа на методиката. 

Компетенции: 5. Јазична и комуникативна оспособеност со акцент на комуникативните 
компетенции 

6.  Способност за препознавање на принципите на различни методи/приоди 
во наставата по шпански јазик 

7. Способност на корелација на содржини од сродни наставни предмети 
8. Способност за опсервација, анализа и евалуација на различни елементи 

од наставата по шпански јазик 
 

Предуслови: Нема 

Содржина: Методиката како научна дисциплина. Методиката и други сродни дисциплини. Преглед 
на методите за предавање и учење на шпанскиот јазик, традиционална, директна, 
комбинирана, аудио-орална, комуникативен пристап, акционен пристап. Алтернативни 
методи. Интеркултуралност. Анализа на педагошки материјали. 
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Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  Шпански јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИСПАНОАМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И  ЦИВИЛИЗАЦИЈА  1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори: Огнена Никуљски 

Цели Студентот стекнува знаења од испаноамериканските цивилизации пред откривањето на 
континетот од страна на Колумбо, културите на овој континент низ историски, 
географски, политички и економски аспекти. 

Компетенции: 1. Препознавање и разбирање на главните историски трендови во Латинска Америка, 
од откривањето до 20. век 
2. Стекнување општа слика за историјата на Латинска Америка, географските 
карактеристики, колонијалниот период, движењата за независност, специфичниот 
развој на спојот меѓу шпанската и домородните култури. 
2. Согледување на ситуацијата на планот на културата, економијата, правото до 20. век.  

Предуслови: Нема предуслов 

Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Краток преглед на 
историјата на Латинска Америка со посебен осврт на историските настани од 
откривањето до 20. век. Културниот развој и специфичниот спој на шпанската култура и 
домородните култури во Латинска Америка. 

Препорачана 
литература: 

Heyck, Tradición y cambio (3rd edition) 
Americo Castro: Iberoamerica: su presente y su pasado (DRYDEN PRESS, Nueva Cork 
Izquierdo-Todorovic, Silvia: Introducción a la civilización latinoamericana (libro bilingüe) 
Belgrado, Megatrend Universidad, 2005 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански/македонски 

 
 
ПРЕДМЕТ: ЗАЕМКИТЕ ВО ШПАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања,  проектни активности, експозеа. 
Реализатори:  
Цели: Студентите стекнуваат знаења за јазиците во контакт, особно за збогатувањето на 

шпанскиот јазик во контакт со другите јазици со цел подобро да се разбере неговата 
современа состојба. Студентите стекнуваат знаења за потеклото, т.е. етимологијата 
на шпанската лексика и општествено-политичките околности на заемање.   

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на шпанскиот јазик и народ. 
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2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, регионализми, општ јазик, жаргон,  заемки, странски / надворешни 
влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на одреден 
општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дефинирање на поимите јазици во контакт, заемка (непосредно и посредно заемање) 

и причини на заемање, видови заемки, калкирање, етимологија / потекло на 
зборовите, адаптација на заемката, неологија, интернационализми. 
Општествено-политички околности во кои наставуваат заемките во шпанскиот јазик и 
области на заемање. Регионалните јазици и дијалектите на Шпанија и процесот на 
заемање.  

Препорачана 
литература: 

  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, Проектни 
активности.  

Наставен јазик: Шпански јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ВОВЕД ВО ОПШТА ЛИНГВИСТИКА  1 

Код:  

Тип: Предметот е изборен 

Студиска година: / 

Семестар: Зимски семестар 

Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд : 2+0 
Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 

Начин на 
реализација: 

Предавања преку комбинирани форми, домашни задачи, пишување есеи, читање и 
анализа на соодветна литература од областа на предметот, оспособување за јазична 
ексцерпција, изработка на научна и стручна библиографија. 

Реализатори: проф.  д-р Димитар Пандев 
 

Цели Студентите се запознаваат со основните теориски поими од  современата лингвистика 
неопходни за совладување на содржините од областа јазик  и за користење соодветна 
научна и стручна литература. 

Компетенции: 1.Оспособеност за употреба на научна и стручна литература 
2.Оспособеност за превод на научно стручно дело од познат странски јазик 
3.Теоретска оспособеност за комуникациски вештини. 

Предуслови: Нема 

Содржина: Основни поими на науката за јазикот: комуникација, систем, знак. Јазикот како систем од 
знаци за општење меѓу луѓето. Типови и видови комуникација.  Модели на комуникација. 
Јазична комуникација. Функции на јазикот. Општа лингвистика (предмет и задачи). 
Јазичен знак (основни особености) Основни поставки на општата лингвистика: јазик – 
говор, синхронија – дијахронија. Јазиците во светот (класификација). Писмо (видови). 

Препорачана 
литература : 
 

ДИКРО & ТОДОРОВ : Енциклопедиски речник на науките за јазикот 1, Скопје, 1993. 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот или устен испит. 
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Наставен  
јазик: 

Македонски 

 
 

Шести семестар 
 
ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА  НА НАСТАВАТА ПО ШПАНСКИ   ЈАЗИК 2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+1 
Вкупен фонд во семестарот:45 

Начин на 
реализација: 

Предавања, вежби, домашни работи, семинарски трудови, истражувачки проекти итн. 

Реализатори:  

Предуслови: Методика на наставата по шпански јазик 1 

Цели Теориска и практична подготовка во областа на методиката. Запознавање со начините на 
проверка и оценување на знаењата, способностите и вештините на учениците. 

Компетенции: 5. Јазична и комуникативна оспособеност со акцент на комуникативните 
компетенции 

6.  Способност на корелација на содржини од сродни наставни предмети 
7.  Способност за опсервација, анализа и евалуација на различни елементи од 

наставата по шпански јазик 
8.  Способност за индивидуална и тимска работа во функција на стимулирање на 

индивидуалноста на ученикот, како и развивање на кооперативноста со цел да 
се оствари успешна комуникација 

 
Содржина: Настава на јазични елементи: изговор, вокабулар, граматика. Јазични регистри. Настава 

на културолошки и интеркултуролошки елементи. Стратегии на предавање и учење. 
Вреднување на знаења и вештини. Евалуација. 

Препорачана 
литература: 

 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  Шпански јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИСПАНОАМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА  2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори: Огнена Никуљски 

Цели Студентот се оспособува за истражување на современите културни практики во 
Латинска Америка и научува да дискутира за културни традиции и разлики. Се 
запознава со културата, уметноста, архитектурата, кинематрографијата, музиката, како 
и со други социјални аспекти на испаноамериканската култура и цивилизација како 
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целина и специфичните пројави. 

Компетенции: Оспособеност за препознавање на уметничките правци и нивните најзначајни 
претставници од Латинска Америка, запознавање со најзначајните современи творци на 
полето на културата и уметноста  и со другите аспекти што ја чинат особеноста на 
латиноамериканската  култура. 

Предуслови: Нема предуслов. 

Содржина: Уметничките правци и нивните најзначајни претставници од Латинска Америка; 
најзначајните современи творци на полето на културата и уметноста во Латинска 
Америка; Другите аспекти што ја чинат особеноста на латиноамериканската  култура. 
Гастрономија, обичаи, празници, фолкор. Латинска Америка во 20. век, проблемите на 
младите, улогата на жената, имиграцијата. 

Препорачана 
литература: 

Rama Angel, et al.  La crítica de la cultura en America Latina 
Eugenio Chang-Rodriguez. Latinoamérica, su civilización y su cultura. 2ª. Edición. Boston: 
Heinle & Heinle Publishers, 1991. 
Raquel Chang-Rodrigez & Malva E. Filer. Voces de Hispanoamérica. Boston: Heinle & Heinle 
Publishers, 1988. 
 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански/македонски 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСОВИ ВО НАСТАВАТА 
Код:  
Тип: Изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; Вкупен фонд во семестарот:30+0 
Начин на реализација: практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори:  
Цели: Согледување на одликите на книжевните текстови и осознавање на можноста тие да 

бидат применети за целите на наставата. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

4. Способност за анализа на литературни остварувања. 
5.  Способност за иницијација во методите на читање и техниките на 

експликација на текст   
6. Развој на интелектуална автономија и способност за истражувачка работа. 
7. Способност за согледување на мултикултуралните особености впишани во 

дискурсот во делата. 
 

Предуслови: Нема 
Содржина: Анализа на наративни и структурални одлики на книжевни текстови и нивната 

употреба во наставата. 
Работа врз различни видови книжевни текстови со цел да се согледа присуство на 
интеркултуролошки елементи во нив и да се укаже на можните начини на нивна 
примена во наставата. 

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 
Наставен јазик: Шпански јазик  и македонски јазик. 
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ВОВЕД  ВО ОПШТА  ЛИНГВИСТИКА  2 
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Код:  

Тип: Предметот е изборен 

Студиска година: / 

Семестар: Летен семестар 

Број на ЕКТС Кредити: 5 

Времетраење: Неделен фонд : 2+0 
Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 

Начин на реализација: Предавања преку комбинирани форми, домашни задачи, пишување есеи, читање и 
анализа на соодветна литература од областа на предметот. 

Реализатори: проф. д-р Димитар Пандев 

Цели Студентите се запознаваат со развојот на науката за јазикот и со основните пошироко 
прифатени општотеоретски погледи и методолошки  постапки во современите 
проучувања на јазикот. 

Компетенции: 1.Оспособеност за употреба на научна и стручна литература 
2.Оспособеност за превод на научно стручно дело од познат странски јазик 
3.Теоретска оспособеност за комуникациски вештини. 

Предуслови: Нема 

Содржина: Историски основи на општата лингвистика (граматика, филологија, историска 
лингвистика). Премин од историска кон општа лингвистика. Општолингвистички 
проучувања во првата половина на 20. век. (Идеализмот во лингвистиката. 
Структурална лингвистика). Лингвистичките проучувања во втората половина на 20 век 
(одделни лингвистички теории: јазици во контакт, билингвизам и диглосија…). 
Современи лингвистички проучувања. 

Препорачана 
литература : 
 

ДИКРО ТОДОРОВ : Енциклопедиски речник на науките за јази -кот, Скопје, 1993. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот или устен испит. 

Наставен  
јазик: 

македонски 

 

 
Четврта година 
Седми семестар 

 
 
ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА–ПРАКТИЧНА ПОДГОТОВКА ЗА НАСТАВА ПО ШПАНСКИ ЈАЗИК 1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+3 

Вкупен фонд во семестарот:75 
Начин на реализација: Хоспитации, практични вежби, практични часови во училиште; 

Реализатори:  
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Цели Запознавање на студентите со изведување настава по шпански јазик во средно 
училиште. Оспособување на студентите за изведување настава. 

Компетенции: 5. Способност за изведување динамична настава со примена на современите 
методи и пристапи во изучувањето на шпанскиот јазик. 

6. Способност за користење на ИКТ во наставата. 
7.  Способност за организација на активности, функционализирање на времето, 

дозирање на информации и адаптација кон дадената ситуацијата. 
8.  Способност за корелација на содржини од сродни наставни предмети во 

функција на мотивирање, поттикнување креативност и ставање на ученикот 
во центарот на наставата. 

Предуслови: Положени испити по Методика на наставата по шпански јазик 1 и 2  

Содржина: Наставни планови и програми. Планирање на часот. Раното учење на странски јазик. 
Улога на наставникот. Анализа на часови. Анализа на педагошки материјали. Општи 
проблеми. Хоспитации во училиште. Пробни часови. 

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  шпански и македонски 

 

 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НА ШПАНСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и експозеа 
Реализатори:  
Цели: Совладување на шпанскиот јазик преку согледување на разликите во однос на  

македонскиот јазик на повеќе нивоа на јазичен опис. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за идентификација на разликите помеѓу шпанскиот и македонскиот јазик 
на различни јазични нивоа (фонолошко, морфолошко, синтаксичко, семантичко).   
2. Развиена способност за изнаоѓање еквиваленти за специфични јазични реализации 
во едниот и во другиот јазик  
3.Оспособеност за примена на стекнатите знаења во наставниот или преведувачкиот 
процес. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Предметот опфаќа систематско анализирање на разликите помеѓу шпанскиот и  

македонскиот јазик на фонолошко, лексичко и зборообразувачко ниво. Се 
анализираат елементи од двата јазика во однос на нивните меѓусебни формални 
и/или семантички кореспонденти.  
Предмет на контрастивната граматика (КГ). КГ како диференцијален опис на два 
јазика и како дел од применетата лингвистика. Типолошки сличности и разлики помеѓу 
шпанскиот и македонскиот јазик. Интерференции и анализа на грешки. Анализа на 
разликите на лексичко ниво.  

Препорачана 
литература: 

КОРУБИН, Бл. На македонскограматички теми. - Скопје: Институт за македонски 
јазик "Крсте Мисирков", 1990. 

JAMES, Carl. Contrastive analysis. –London, New York: Longman, 1999. 
МИНОВА-Ѓуркова, Лилјана. Синтакса на македонскиот стандарден јазик. – Скопје, 

Радинг, 1994. 
Граматики на двата јазика. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ   
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
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Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 4+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Предавања и дискусии на одредени теми 
Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски, асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 
Цели: Студентите стекнуваат познавања за процесот на создавање на романските јазици, за 

нивниот развој и за нивната денешна состојба низ призмата на нивните сличности и 
разлики. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Способност за интерпретација на диверсификацијата на латинскиот јазик преку 
анализа на просторното-временските, историските, етнолошките и административните 
околности на неговата еволуција. 
2. Способност за препознавање на одликите на Романија како културна и јазична 
заедница и за дискриминирање на критериумите за класификација на романските 
јазици. 
3. Способност за воочување на поважните карактеристики на романските јазици низ 
призмата на нивниот историски развој, како и на нивната дијалектална конфигурација. 
4. Способност за препознавање на сличностите и на разликите меѓу романските јазици 
и за објаснување на нивното потекло. 

Предуслови: Пожелни се познавања од латинскиот и од најмалку два романски јазици 
Содржина: Латински јазик. Потекло на латинскиот јазик. Класичен и народен латински јазик. 

Ширење на латинскиот јазик и процес на романизација. 
Супстрати: етрурски, ибериски, лигурски, келтски, старогрчки и дакиски. 
Суперстрати: германски, словенски, арапски. 
Романија: поим и типологија (Источна и Западна Романија. Нова Романија. Изгубена 
Романија.) 
Класификација на романските јазици. Романски јазик. Далматски јазик. Италијански 
јазик. Реторомански јазик. Сардски јазик. Окситански јазик. Француски јазик. Франко-
провансалски говори. Каталонски јазик. Шпански јазик. Португалски јазик. 
Фонологија: Акцент. Корелација на квантитет. Корелација на отвореност. Дифтонгација. 
Корелација на лабијалност. Корелација на назалност. Корелација на плозија. 
Корелација на звучност. Палатализации. 
Морфосинтакса : Категоријата род кај именката и заменката во латинскиот и во 
романските јазици. Категоријата број: интензивна и збирна множина. Член: определен, 
посвоен, показен, неопределен, аглутиниран, партитивен член. Придавки: флексија и 
компарација. Главни, редни, прилошки, дистрибутивни, неопределени броеви. Заменка: 
лична, повратна, посвојна, показна заменка. Глагол: аспект (infectum, perfectum, 
инкоатив, фреквентатив, дуратив), време (сегашно, минато, идно), начин (конјунктив, 
кондиционал, инфинитив, герундив, партицип). Прилог. 
Лексика. Латински фонд. Заемки од латинскиот јазик и од живите јазици. Богатење на 
лексичкиот фонд со интерни средства. 

Препорачана 
литература: 

BOURCIEZ, E.: Éléments de linguistique romane, 5è éd., Paris, 1967. 
KLICKENBERG, J.-M. : Des langues romanes, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 1999. 
REINHEIMER, S. & TASMOWSKY, L. : Pratique des langues romanes, Harmattan, Paris, 
1997. 
RENZI, L. (en collab. avec G. Salvi) : Nuova introduzione alla filologia romanza, Bologna, 
1985. 
TAGLIAVINI, C.: Le origini delle lingue neolatine, V-ta ed., Bologna, 1969 
SKOK, P.: Osnovi romanske lingvistike I-III, Zagreb, 1940. 
SKUBIC, M. : Uvod u romansku lingvistiku, Novi Sad, 1990. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, активност на час, есеј на одредена тема, 
колоквиуми. 
 

Наставен јазик: Македонски јазик 
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Осми семестар 
 
ПРЕДМЕТ: МЕТОДИКА–ПРАКТИЧНА ПОДГОТОВКА ЗА НАСТАВА ПО ШПАНСКИ ЈАЗИК 2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2 + 3 

Вкупен фонд во семестарот: 75 
Начин на реализација: Практични вежби, хоспитации, изведување часови.  

Реализатори:  

Цели Практична подготовка на студентите за изведување настава по шпански јазик. 

Компетенции: 5. Способност за изведување динамична настава со примена на современите 
методи и пристапи во изучувањето на шпанскиот јазик 

6. Способност за користење на ИКТ во наставата 
7.  Способност за организација на активности, функционализирање на времето, 

дозирање на информации и адаптација кон дадената ситуацијата 
8. Способност за корелација на содржини од сродни наставни предмети во 

функција на мотивирање, поттикнување креативност и ставање на ученикот 
во центарот на наставата 

 
Предуслови: Методика  на наставата по шпански јазик – практична подготовка за настава  1. 

Содржина: Анализа на педагошки материјали. Општи проблеми во наставата. Хоспитации во 
средни училишта. Пробни часови во основно и во средно училиште. 

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 

Наставен јазик  Шпански и македонски 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НА ШПАНСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и експозеа 
Реализатори:  
Цели: Совладување на шпанскиот јазик преку согледување на разликите во однос на  

македонскиот,  на повеќе нивоа на јазичен опис. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Способност за идентификација на разликите помеѓу шпанскиот и македонскиот јазик 
на различни јазични нивоа (фонолошко, морфолошко, синтаксичко, семантичко).   
2. Развиена способност за изнаоѓање еквиваленти за специфични јазични реализации 
во едниот и во другиот јазик  
3.Оспособеност за примена на стекнатите знаења во наставниот или преведувачкиот 
процес. 

Предуслови:  
Содржина: Предметот опфаќа систематско анализирање на разликите помеѓу шпанскиот и  

македонскиот јазик на морфолошко и синтаксичко ниво. Се анализираат структури 
од двата јазика во однос на нивните меѓусебни формални и/или семантички 
еквиваленти.  
Анализа на разликите помеѓу двата јазика на морфолошко ниво. Придавките во 
шпанскиот во македонскиот јазик: разлики на ниво на форми и употреба. Предлозите 
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во шпанскиот и во македонскиот јазик: разлики на ниво на употреба и значења. 
Споредување на системот на глаголските времиња во двата јазика и утврдување 
преводни еквиваленти за одделни глаголски времиња и форми.   
Анализа на разликите помеѓу двата јазика на синтаксичко ниво. Пасивни и безлични 
конструкции со се во македонскиот јазик и нивните еквиваленти во шпанскиот јазик.  

Препорачана 
литература: 

КОРУБИН, Бл. На македонскограматички теми. - Скопје: Институт за македонски 
јазик "Крсте Мисирков", 1990. 

JAMES, Carl. Contrastive analysis. –London, New York: Longman, 1999. 
МИНОВА-Ѓуркова, Лилјана. Синтакса на македонскиот стандарден јазик. – Скопје, 

Радинг, 1994. 
Граматики на двата јазика. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански  јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: АНАЛИЗА И ИЗРАБОТКА НА ПЕДАГОШКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА НАСТАВАТА ПО 

ШПАНСКИ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, дискусии, индивидуални проекти, работа во групи; 
Реализатори:  
Цели: Оспособување на студентите за анализа на педагошки материјали.  
Компетенции: Способност за препознавање, анализирање и синтетизирање на теориите и методите 

на учење во конкретни педагошки материјали 
Предуслови: Нема 
Содржина: Шеми за  анализа на педагошки материјали. Критичка анализа на постоечките 

материјали за наставата по шпански јазик која ќе доведе до конципирање на една 
лекција. Изработка на тематски досиеа, изработка на материјали за обработка на 
фонетски, лексички, граматички, културолошки содржини. 

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик Шпански јазик 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

ПРЕВЕДУВАЧКА НАСОКА 
 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран преведувач од шпански на македонски и од македонски на 

шпански јазик 

 
Втора година 

Трети семестар 
 

ПРЕДМЕТ: ТЕОРИЈА НА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2. Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Интерактивни предавања и експозеа 
Реализатори:  
Цели: Стекнување знаења  за историјата на преведувањето во Европа и  за основните 

карактеристики и претставници на современите преведувачки пристапи во светот. 
Запознавање со основите и карактеристиките на толкувањето. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Познавање на развојот на теориската мисла за преведувањето и толкувањето, од 
нејзините почетоци до денес.  
2. Способност за разликување на различните видови преведување и идентификација 
на барањата на оделните видови преведување и толкување.  
3. Примена на теориските сознанија при преведувањето текстови од различни домени. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дијахрониски осврт на преведувањето и на теориската мисла за преведувањето  

Теоријата на преведувањето како посебна наука. Видови преведување и 
толкување.Текстуална анализа и параметри за оценување на преводите. Панорама на 
современите теориски приоди кон преведувањето.   

Препорачана 
литература: 

Арсова-Николиќ, Лидија. Преведување: теорија и практика, Скопје, Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј”, 1997;  
Сибиновиќ, Миодраг. Нови оригинал: увод у превођење, Београд, Научна књига, 1990. 
- Михајловски, Драги. Под Вавилон: задачата на преведувачот. Скопје, Каприкорнус, 
2002;  
 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: Шпански  
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕВОД 1 
Код:  
Тип: Изборен  
Студиска година: / 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0. Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Интерактивна настава, презентација на реферати и семинарски трудови, активно 

користење на електронски помагала (интернет) и изготвување на глосари и поимници 
на различни актуелни теми 

Реализатори: Лектор Огнена Никуљски 
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Цели: Студентот се запознава со начинот на максимално искористување на расположливиот 
материјал (пишан или електронски) со цел идниот преведувач да се подготви за пре-
ведување преку пребарување на база на податоци, информации, брошури, итн.  

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1.Совладување на методологија на пребарување на пишан и електронски 
расположлив материјал сврзан со работните јазици на преведувачот / толкувачот, 
како на пр., веб-страници, бази на податоци, документи, електронски и 
конвенционални терминолошки речници / енциклопедии. 
2.Развивање свест за одговорност за неопходна подготовка за разбирање и 
совладување на материјата и концептите што ќе се преведуваат / толкуваат. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Наставата обезбедува методолошки пристап за пребарување на пишан или електронски 

материјал. 
Во текот на наставата, студентите се оспособуваат за елаборирање на сопствени тер-
минолошки поимници (работа врз концептот на зборот) и лексиколошки поимници 
(списоци на зборови) и бази на податоци во одредени стручни области  

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС и преку 
практичен испит во вид на изготвување глосар.  

Наставен јазик: Шпански и македонски  

 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКА  КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА  1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори:  

Цели Студентот стекнува знаења од шпанската култура и цивилизација низ историски, 
географски, политички и економски аспекти. 

Компетенции: 1. Општа слика за историјата на Шпанија, географските карактеристики, современата 
економска состојба, правно-политичкото уредување.  
2. Запознавање со општите правни и економски термини.  

Предуслови: Нема 

Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Краток преглед на 
историјата на Шпанија со посебен осврт на историските настани во XX век (Шпанската 
граѓанска војна, Шпанија за време на диктатурата на Франко, од Транзицијата до 
денес). Општествено-политичко уредување и  економија на Шпанија. 

Препорачана 
литература: 

López Moreno, C., España Contemporánea, SGEL, 2005. 
Група автори, Ibérica, Vicens-Vives, 1994. 
Енциклопедии, Интернет. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански. 

 

Четврти семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ТЕОРИЈА НА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
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Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2. Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Интерактивни предавања и експозеа 
Реализатори:  
Цели: Стекнување знаења за природата на преведувањето и за потребата од свесно 

приоѓање кон преведувачкиот процес имајќи ги притоа предвид современите теориски 
пристапи од тој домен. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Познавање на развојот на теориската мисла за преведувањето и толкувањето, од 
нејзините почетоци до денес.  
2. Способност за разликување на различните видови преведување и идентификација 
на барањата на оделните видови преведување.  
3 Примена на теориските сознанија при преведувањето текстови од различни домени. 

Предуслови: Положен испит од Теорија на преведување и толкување 1 
Содржина: (ХХ век) Дескриптивни теории на преведувањето – лингвистички пристапи: 

преведувачкиот метод на Вине и Дарбелне, Џон Кетфорд, Жорж Мунен. Теоријата на 
Роман Јакобсон. Традуктологијата на Жан-Рене Ладмирал. Анализа на дискурсот како 
метода при преведувањето (Жан Делил) Јиржи Леви. Теоријата на полисистемот 
(Итамар Евен-Зохар, Гидеон Тури). Интерпретативната теорија на Даница Селесковиќ 
и на Маријан Ледерер. Книжевни пристапи: Анри Мешоник.  Валтер Бенјамин и 
„Задачата на преведувачот“. Жак Дерида. Октавио Паз. Матрица на преводливост 
(Драги Михајловски).Преведувањето како книжевно пресоздавање (илустрација низ 
примери).  

Препорачана 
литература: 

Михајловски, Драги. Под Вавилон: задачата на преведувачот. Скопје, Каприкорнус, 
2002. 

 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: шпански јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕВОД 2 
Код:  
Тип: Изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Летен 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0. Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Интерактивна настава, презентација на реферати и семинарски трудови, активно 

користење на електронски помагала (интернет) и изготвување на глосари и поимници 
на различни актуелни теми 

Реализатори: Лектор Огнена Никуљски 
Цели: Студентот се запознава со начинот на максимално искористување на расположливиот 

материјал (пишан или електронски) со цел идниот преведувач да се подготви за пре-
ведување преку пребарување на база на податоци, информации, брошури, итн. Нас-
тавата има исто така за цел совладување на една методологија на пребарување и 
составување на сопствена база на податоци, поимници, списоци, итн.  

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1.Совладување на методологија на пребарување на пишан и електронски 
расположлив материјал сврзан со работните јазици на преведувачот / толкувачот, 
како на пр., веб-страници, бази на податоци, документи, електронски и 
конвенционални терминолошки речници / енциклопедии. 
2.Составување сопствена база на податоци, терминолошки глосари  
3.Развивање свест за одговорност за неопходна подготовка за разбирање и 
совладување на материјата и концептите што ќе се преведуваат / толкуваат. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Наставата обезбедува методолошки пристап за пребарување на пишан или електронски 

материјал, како на пример максимално, брзо и ефикасно користење на интернет, мулти-
медијален ЦД-Ром, енциклопедии, технички и општи речници, информативни брошури и 
изданија на одредени државни и меѓународни институции, бази на податоци (сопствени 
и меѓународни), стручен материјал, упатства, консултации со стручни лица, итн. со цел 
студентите да се подготват за преведување. 
Во текот на наставата, студентите се оспособуваат за елаборирање на сопствени тер-
минолошки поимници (работа врз концептот на зборот) и лексиколошки поимници 
(списоци на зборови) и бази на податоци во одредени стручни области  

Препорачана  
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литература: 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС и преку 

практичен испит во вид на изготвување глосар.  
Наставен јазик: Шпански и македонски  
 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКА КУЛТУРА И  ЦИВИЛИЗАЦИЈА  2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори:  

Цели Студентот се запознава со уметноста, архитектурата, кинематрографијата, музиката, 
како и со други социјални аспекти на шпанската култура и цивилизација. 

Компетенции: Оспособеност за препознавање на уметничките правци и нивните најзначајни 
претставници од Шпанија, запознавање со најзначајните современи шпански архитекти, 
режисери, музичари и со другите аспекти што ја чинат особеноста на шпанската 
култура. 

Предуслови: Нема 

Содржина: Историја на уметноста и посебен осврт на најзначајните претставници од областа на 
сликарството и скулптурството. Архитектурата на крајот на XIX век и во XX век (од 
Гауди до Калатрава). Шпанската кинематографија (најзачајните режисери и филмови 
од 50-те години па до денес). Фламенко и претстваници од други музички стилови. 
Гастрономија, обичаи, празници, фолкор. Шпанија во XXI век, проблемите на младите, 
улогата на жената, имиграцијата. 

Препорачана 
литература: 

López Moreno, C., España Contemporánea, SGEL, 2005. 
Група автори, Ibérica, Vicens-Vives, 1994. 
Енциклопедии, Интернет.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански. 

 

Трета година 
Петти семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВЕДУВАЊЕ ОД ШПАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ НА 

ШПАНСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+8; Вкупен фонд во семестар: 0+120 
Начин на реализација: Интерактивен (преведување стручни текстови) 
Реализатори:  
Цели: Запознавање со проблемите на стручното преведување и оспособување на 

студентите за преведување стручни текстови. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Аналитичен приод кон текстот на изворниот јазик.   
2. Оспособеност за квалитетно преведузање од шпански на македонски јазик на 
стручни текстови од доменот предвиден со предметната програма.  
3. Способност за работа со печатени или електронски еднојазични, двојазични и 
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повеќејазични речници. 
Предуслови: Нема 
Содржина: Преведување новинарски текстови од шпанскиот дневен печат и од 

стручни/специјализирани списанија со тематика од областа на општественото 
живеење, културата, јазикот, историјата, филозофијата. Изработка на терминолошки 
листи со вокабулар од секоја одделна област. 

Препорачана 
литература: 

MOUNIN, G. : Los problemas teoricos de la traducción, Gallimard, 1963. 
Билтен на одборот за изработување на македонска терминологија. Скопје: МАНУ, 1-
101. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански јазик и македонски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: 

МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ  

Код:  
Тип: Изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Зимски 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; вкупен фонд во семестар: 30 +0 
Начин на реализација: Предавања 
Реализатори: Стручен соработник 
Цели: Овие предавања имаат за цел да ја претстават општата структура и функционирање 

на меѓународните институции, како и нивната улога во светската политика.   
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1 Запознавање со меѓународните институции. 
2 Служење со сите термини од Е.У, Нато, Франкофонија, Унеско 
3 Македонското интегрирање во Е.У и Нато 

Предуслови: Нема 
Содржина: Детално ќе се претстават Обединетите нации и сите нивни сектори, нивните можности 

и ограничувања. При тоа ќе се проучи Повелбата на Обединетите нации и други ори-
гинални текстови и декларации. 
Исто така ќе се претстави Европската Унија, како асоцијација на одреден број  држави, 
нејзините институции, функционирање, надлежности и права.  
Покрај овие,ќе се разгледа улогата и на  други институции во кои членуваат повеќе 
земји. 

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Оценувањето се изведува преку устен испит, како и со континуирано следење на 
студентите во текот на наставата.  

Наставен јазик: Македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЗАЕМКИТЕ ВО ШПАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања,  проектни активности, експозеа. 
Реализатори:  
Цели: Студентите стекнуваат знаења за јазиците во контакт, особно за збогатувањето на 

шпанскиот јазик во контакт со другите јазици со цел подобро да се разбере неговата 
современа состојба. Студентите стекнуваат знаења за потеклото, т.е. етимологијата 
на шпанската лексика и општествено-политичките околности на заемање.   

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на шпанскиот јазик и народ. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, регионализми, општ јазик, жаргон,  заемки, странски / надворешни 
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влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на одреден 
општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дефинирање на поимите јазици во контакт, заемка (непосредно и посредно заемање) 

и причини на заемање, видови заемки, калкирање, етимологија / потекло на 
зборовите, адаптација на заемката, неологија, интернационализми. 
Општествено-политички околности во кои наставуваат заемките во шпанскиот јазик и 
области на заемање. Регионалните јазици и дијалектите на Шпанија и процесот на 
заемање.  

Препорачана 
литература: 

  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, Проектни 
активности.  

Наставен јазик: Шпански јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИСПАНОАМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И  ЦИВИЛИЗАЦИЈА  1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори: Огнена Никуљски 

Цели Студентот стекнува знаења од испаноамериканските цивилизации пред откривањето на 
континетот од страна на Колумбо, културите на овој континент низ историски, 
географски, политички и економски аспекти. 

Компетенции: 1. Препознавање и разбирање на главните историски трендови во Латинска Америка, 
од откривањето до 20. век 
2. Стекнување општа слика за историјата на Латинска Америка, географските 
карактеристики, колонијалниот период, движењата за независност, специфичниот 
развој на спојот меѓу шпанската и домородните култури. 
2. Согледување на ситуацијата на планот на културата, економијата, правото до 20. век.  

Предуслови: Нема предуслов 

Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Краток преглед на 
историјата на Латинска Америка со посебен осврт на историските настани од 
откривањето до 20. век. Културниот развој и специфичниот спој на шпанската култура и 
домородните култури во Латинска Америка. 

Препорачана 
литература: 

Heyck, Tradición y cambio (3rd edition) 
Americo Castro: Iberoamerica: su presente y su pasado (DRYDEN PRESS, Nueva Cork 
Izquierdo-Todorovic, Silvia: Introducción a la civilización latinoamericana (libro bilingüe) 
Belgrado, Megatrend Universidad, 2005 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански/македонски 

 

Шести семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВЕДУВАЊЕ ОД ШПАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ НА 

ШПАНСКИ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
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Времетрање: Неделен фонд: 0+8; Вкупен фонд во семестар: 0+120 
Начин на реализација: Интерактивен (преведување стручни текстови) 
Реализатори:  
Цели: Запознавање со проблемите на стручното преведување и оспособување на 

студентите за преведување стручни текстови. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Аналитичен приод кон текстот на изворниот јазик.   
2. Оспособеност за квалитетно преведузање од шпански на македонски јазик на 
стручни текстови од доменот предвиден со предметната програма.  
3. Способност за работа со печатени или електронски еднојазични, двојазични и 
повеќејазични речници. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Преведување новинарски текстови од шпанскиот дневен печат и од 

стручни/специјализирани списанија со тематика од областа на општественото 
живеење, културата, јазикот, историјата, филозофијата. Изработка на терминолошки 
листи со вокабулар од секоја одделна област. 

Препорачана 
литература: 

MOUNIN, G. : Los problemas teoricos de la traducción, Gallimard, 1963. 
Билтен на одборот за изработување на македонска терминологија. Скопје: МАНУ, 1-
101. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: шпански јазик и македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИСПАНОАМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА  2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС 
Кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 2+0 
Вкупен фонд во семестарот: 30 

Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори: Огнена Никуљски 

Цели Студентот се оспособува за истражување на современите културни практики во Латинска 
Америка и научува да дискутира за културни традиции и разлики. Се запознава со 
културата, уметноста, архитектурата, кинематрографијата, музиката, како и со други 
социјални аспекти на испаноамериканската култура и цивилизација како целина и 
специфичните пројави. 

Компетенции: Оспособеност за препознавање на уметничките правци и нивните најзначајни 
претставници од Латинска Америка, запознавање со најзначајните современи творци на 
полето на културата и уметноста  и со другите аспекти што ја чинат особеноста на 
латиноамериканската  култура. 

Предуслови: Нема предуслов. 

Содржина: Уметничките правци и нивните најзначајни претставници од Латинска Америка; 
најзначајните современи творци на полето на културата и уметноста во Латинска 
Америка; Другите аспекти што ја чинат особеноста на латиноамериканската  култура. 
Гастрономија, обичаи, празници, фолкор. Латинска Америка во 20. век, проблемите на 
младите, улогата на жената, имиграцијата. 

Препорачана 
литература: 

Rama Angel, et al.  La crítica de la cultura en America Latina 
Eugenio Chang-Rodriguez. Latinoamérica, su civilización y su cultura. 2ª. Edición. Boston: 
Heinle & Heinle Publishers, 1991. 
Raquel Chang-Rodrigez & Malva E. Filer. Voces de Hispanoamérica. Boston: Heinle & Heinle 
Publishers, 1988. 
 

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански/македонски 
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ПРЕДМЕТ: ПРАВНА ТЕРМИНОЛОЈИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар:  летен семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетрање: Неделен фонд : 2+0         
Вкупен фонд во семестарот : 30 часа  

Предуслови: Нема 
Начин на реализација: Предавања, вежби, проектни активности  
Реализатори: Лектор  Огнена Никуљски  
Предметни 
компетенции 

 

Цели: Стекнување на основни правни термини од повеќе области на правото, запознавање со 
специфичностите на правната терминологија.  

Содржина: Вовед во правниот систем на Шпанија : гранки на правото, судскиот систем на Шпанија 
(споредба со Македонија), стопанско право, трудово право ... Право на Европската Унија.  

Методи на 
оценување: 

Континуирано следење на студентот, колоквиуми, проекти.  

Препорачана 
литература: 

Разни специјализирани списанија и речници  

Наставен јазик:  шпански јазик 

 
 
 

Четврта година 
Седми семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВЕДУВАЊЕ ОД ШПАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ НА 

ШПАНСКИ ЈАЗИК 3 
Код:  
Тип: Предеметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+8; Вкупен фонд во семестар: 0+120 
Начин на реализација: Интерактивен (преведување книжевни текстови) 
Реализатори:  
Цели: Запознавање со проблемите на книжевното преведување и оспособување на 

студентите за преведување книжевни текстови. 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Аналитичен приод кон текстот на изворниот јазик.   
2. Оспособеност за квалитетно преведузање од шпански на македонски јазик на 
стручни текстови од доменот предвиден со предметната програма.  
3. Способност за работа со печатени или електронски еднојазични, двојазични и 
повеќејазични речници. 

Предуслови: Положен испит : Преведување од шпански на македонски и од македонски на шпански 
јазик 2 

Содржина: Осврт на преведувачките постапки адаптација, пермутација, антонимиски превод, 
додавање, парафраза, калкирање, транскрипција, транслитерација преку превод на 
прозни текстови (извадоци од романи). Преведување лирска поезија. Преведување 
драмски текст. Преведување расказ.  

Препорачана 
литература: 

MOUNIN, G. : Los problemas teoricos de la traducción, Gallimard, 1963. 
Билтен на одборот за изработување на македонска терминологија. Скопје: МАНУ, 1-
101. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански јазик и македонски јазик 
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ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВАНА АНАЛИЗА НА ТЕКСТОВИ НА ШПАНСКИ И МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 
1 

Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација:  
Реализатори:  
Цели: Целта на овој предмет е откривање и изучување на основните сличности и разлики 

меѓу шпанскиот и македонскиот јазик  
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Контрастирање меѓу шпанскиот и македонскиот јазик, нивна практична примена во 
одредена област - снимени говори. 
2. Различни стилски презентации во шпанскиот и македонскиот јазик 
3. Анализа на снимени говори во двата јазични правци. 

Предуслови:  
Содржина: - анализа на дискурсот 

- тема - рема; топик - комент 
- интонација; спонтан исказ; анализа врз примери од шпанскиот и македонскиот јазик 
- орален параграф 

Препорачана 
литература: 

Конески,Б. Граматика на македонскиот литературен јазик 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански  јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА 
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; вкупен фонд во семестар: 30. 
Начин на реализација: Прагматичко-контрастивен приод, предавања, презентации од студенти, истражувачки 

активности 
Реализатори:  
Цели: Усвојување на основната економска терминологија на шпански и на македонски јазик. 

Иницирање изработка на терминолошки глосари.  Преведување на текстови од 
областа на економијата. Целта на предметот е општо запознавање со основните еко-
номски системи и поими, со теориското и практичното функционирање на економијата, 
со економската терминологија. Наставата треба да овозможи општо разбирање на 
економијата. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Мултилингвалноста во служба на глобалната и локална економија 
2. Способност за проценка на пазарот на трудот и глобализацијата. 
 

Предуслови: Нема 
Содржина: Вовед во општата и политичка економија. Запознавање со основните поими во 

економијата.  
Препорачана 
литература: 

Бизнис (економски весник) 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански и македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ   
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 4+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30+30 
Начин на реализација: Предавања и дискусии на одредени теми 
Реализатори: Соработник асс. м-р Јоана Хаџи-Лега 
Цели: Студентите стекнуваат познавања за процесот на создавање на романските јазици, за 

нивниот развој и за нивната денешна состојба низ призмата на нивните сличности и 
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разлики. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Способност за интерпретација на диверсификацијата на латинскиот јазик преку 
анализа на просторното-временските, историските, етнолошките и административните 
околности на неговата еволуција. 
2. Способност за препознавање на одликите на Романија како културна и јазична 
заедница и за дискриминирање на критериумите за класификација на романските 
јазици. 
3. Способност за воочување на поважните карактеристики на романските јазици низ 
призмата на нивниот историски развој, како и на нивната дијалектална конфигурација. 
4. Способност за препознавање на сличностите и на разликите меѓу романските јазици 
и за објаснување на нивното потекло. 

Предуслови: Пожелни се познавања од латинскиот и од најмалку два романски јазици 
Содржина: Латински јазик. Потекло на латинскиот јазик. Класичен и народен латински јазик. 

Ширење на латинскиот јазик и процес на романизација. 
Супстрати: етрурски, ибериски, лигурски, келтски, старогрчки и дакиски. 
Суперстрати: германски, словенски, арапски. 
Романија: поим и типологија (Источна и Западна Романија. Нова Романија. Изгубена 
Романија.) 
Класификација на романските јазици. Романски јазик. Далматски јазик. Италијански 
јазик. Реторомански јазик. Сардски јазик. Окситански јазик. Француски јазик. Франко-
провансалски говори. Каталонски јазик. Шпански јазик. Португалски јазик. 
Фонологија: Акцент. Корелација на квантитет. Корелација на отвореност. Дифтонгација. 
Корелација на лабијалност. Корелација на назалност. Корелација на плозија. 
Корелација на звучност. Палатализации. 
Морфосинтакса : Категоријата род кај именката и заменката во латинскиот и во 
романските јазици. Категоријата број: интензивна и збирна множина. Член: определен, 
посвоен, показен, неопределен, аглутиниран, партитивен член. Придавки: флексија и 
компарација. Главни, редни, прилошки, дистрибутивни, неопределени броеви. Заменка: 
лична, повратна, посвојна, показна заменка. Глагол: аспект (infectum, perfectum, 
инкоатив, фреквентатив, дуратив), време (сегашно, минато, идно), начин (конјунктив, 
кондиционал, инфинитив, герундив, партицип). Прилог. 
Лексика. Латински фонд. Заемки од латинскиот јазик и од живите јазици. Богатење на 
лексичкиот фонд со интерни средства. 

Препорачана 
литература: 

BOURCIEZ, E.: Éléments de linguistique romane, 5è éd., Paris, 1967. 
KLICKENBERG, J.-M. : Des langues romanes, De Boeck & Larcier, Bruxelles, 1999. 
REINHEIMER, S. & TASMOWSKY, L. : Pratique des langues romanes, Harmattan, Paris, 
1997. 
RENZI, L. (en collab. avec G. Salvi) : Nuova introduzione alla filologia romanza, Bologna, 
1985. 
TAGLIAVINI, C.: Le origini delle lingue neolatine, V-ta ed., Bologna, 1969 
SKOK, P.: Osnovi romanske lingvistike I-III, Zagreb, 1940. 
SKUBIC, M. : Uvod u romansku lingvistiku, Novi Sad, 1990. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, активност на час, есеј на одредена тема, 
колоквиуми. 
 

Наставен јазик: Македонски јазик 
 

 

Осми семестар 
ПРЕДМЕТ:  ПРЕВЕДУВАЊЕ ОД ШПАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ НА 

ШПАНСКИ ЈАЗИК 4 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 0+8; Вкупен фонд во семестар: 0+120 
Начин на реализација: Преведување на актуелни текстови од дневен и неделен печат и публикации. 
Реализатори:  
Цели: Усовршување на преведувачката способност на студентите 
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Аналитичен приод кон текстот на изворниот јазик.  
2. Оспособеност за квалитетно преведување од шпански на македонски јазик на 
стручни текстови од доменот предвиден со предметната програма.  
3. Способност за работа со печатени или електронски еднојазични, двојазични и 
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повеќејазични речници. 
Предуслови: Положен испит : Преведување од шпански на македонски и од македонски на шпански 

јазик 3 
Содржина: Актуелни текстови од областа на внатрешната и надворешната политика, 

меѓународните односи, конституирањето и функционирањето на Европската унија. 
Препорачана 
литература: 

Билтен на одборот за изработување на македонска терминологија. Скопје: МАНУ, 1-
101.  

 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански  јазик и македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ТЕКСТОВИ НА ШПАНСКИ И МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

2  
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: 2 часа предавања и 2 часа вежби неделно 
Реализатори:  
Цели: Целта на овој предмет е надоградување во изучување на основните сличности и 

разлики меѓу шпанскиот и македонскиот јазик  
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1.Контрастирање меѓу шпанскиот и македонскиот јазик, нивна практична примена во 
одредена област - снимени говори. 
2.Различни стилски презентации во шпанскиот и македонскиот јазик 
3. Анализа на снимени говори во двата јазични правци. 

Предуслови:  
Содржина: - анализа на дискурсот 

- тема - рема; топик - комент 
- интонација; спонтан исказ; анализа врз примери од англискиот и македонскиот јазик 
- орален параграф 

Препорачана 
литература: 

Конески,Б. Граматика на македонскиот литературен јазик 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански јазик  

 
 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВОД И ПРЕПЕВ НА ШПАНСКА ПОЕЗИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година:  
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд:  0+2 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 0+30 
Предуслови: Владеење на македонскиот и на шпанскиот јазик  
Начин на реализација: Практична работа на час, проектни активности 
Реализатори:  
Предметни 
компетенции 

Стекнување умешност за превод и препев на шпанска поезија во дела од различни 
автори, со различни жанровски обележја и различен сензибилитет, со посебен акцент 
врз имагинативниот момент при постапката на преведување. 

Цели: Сензибилизирање на студентите за спецификите на поетскиот текст (прозен или 
стихуван), за тонот, звукот и ритамот на шпанската поезија и нејзините можни 
преточувања на македонски јазик. 

Содржина: Одбрани песни во проза, разновидни лирски творби во неврзан и во врзан стих, песна-
афоризам, итн. 

Методи на оценување: Активност на час, домашни работи, проекти, колоквиуми. 
Препорачана 
литература: 

Квалитетни шпански толковни и фразеолошки речници и двојазишни речници, Речник 
на книжевни термини, Речник на македонскиот јазик, Речник на македонската народна 
поезија, Обратен речник на македонски јазик, итн. 

Наставен јазик: Македонски и шпански јазик 
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ПРЕДМЕТ: ПРИМЕНА НА ИНФОРМАТИЧКИ АЛАТКИ ВО ПРЕВЕДУВАЊЕТО 
Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд : 0+2 

Вкупен фонд во семестарот  : 30 
Начин на реализација: Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори:  
Цели Студентите се оспособуваат да ги користат информатичко-комуникациските технологии 

и особено глобалната мрежа Интернет како неопходни помошни средства при 
преведување од и на шпански јазик.  

Компетенции: Студентите се способни  да ги користат информатичко-комуникациските технологии и 
особено глобалната мрежа Интернет како неопходни помошни средства при 
преведувањето.  
 

Предуслови:  
Содржина: Автоматска обработка на податоци.. Анализа и генерирање на текст. Оптичко 

препознавање на знаци. Програми за користење на Интернет (прелистувачи, 
пребарувачи, симнувачи). Поим за хипертекст. Користење на дигитални речници и 
програми за превод.  

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик Шпански јазик 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

ТОЛКУВАЧКА НАСОКА 
 
Втор модул за студентите од матичните катедри (т.е. насоки) 
 
Диплома: Дипломиран толкувач од шпански на македонски и од македонски на 

шпански јазик 

 
Втора година 

Трети семестар 
 

ПРЕДМЕТ: ТЕОРИЈА НА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2. Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Интерактивни предавања и експозеа 
Реализатори:  
Цели: Стекнување знаења  за историјата на преведувањето во Европа и  за основните 

карактеристики и претставници на современите преведувачки пристапи во светот. 
Запознавање со основите и карактеристиките на толкувањето. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Познавање на развојот на теориската мисла за преведувањето и толкувањето, од 
нејзините почетоци до денес.  
2. Способност за разликување на различните видови преведување и идентификација 
на барањата на оделните видови преведување и толкување.  
3. Примена на теориските сознанија при преведувањето текстови од различни домени. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дијахрониски осврт на преведувањето и на теориската мисла за преведувањето  

Теоријата на преведувањето како посебна наука. Видови преведување и 
толкување.Текстуална анализа и параметри за оценување на преводите. Панорама на 
современите теориски приоди кон преведувањето.   

Препорачана 
литература: 

Арсова-Николиќ, Лидија. Преведување: теорија и практика, Скопје, Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј”, 1997;  
Сибиновиќ, Миодраг. Нови оригинал: увод у превођење, Београд, Научна књига, 1990. 
- Михајловски, Драги. Под Вавилон: задачата на преведувачот. Скопје, Каприкорнус, 
2002;  
 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: Шпански  
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕВОД 1  
Код:  
Тип: Изборен  
Студиска година: / 
Семестар: зимски 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0. Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Интерактивна настава, презентација на реферати и семинарски трудови, активно 

користење на електронски помагала (интернет) и изготвување на глосари и поимници 
на различни актуелни теми 

Реализатори: Лектор Огнена Никуљски 
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Цели: Студентот се запознава со начинот на максимално искористување на расположливиот 
материјал (пишан или електронски) со цел идниот преведувач да се подготви за пре-
ведување преку пребарување на база на податоци, информации, брошури, итн.  

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1.Совладување на методологија на пребарување на пишан и електронски 
расположлив материјал сврзан со работните јазици на преведувачот / толкувачот, 
како на пр., веб-страници, бази на податоци, документи, електронски и 
конвенционални терминолошки речници / енциклопедии. 
2.Развивање свест за одговорност за неопходна подготовка за разбирање и 
совладување на материјата и концептите што ќе се преведуваат / толкуваат. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Наставата обезбедува методолошки пристап за пребарување на пишан или електронски 

материјал. 
Во текот на наставата, студентите се оспособуваат за елаборирање на сопствени тер-
минолошки поимници (работа врз концептот на зборот) и лексиколошки поимници 
(списоци на зборови) и бази на податоци во одредени стручни области  

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС и преку 
практичен испит во вид на изготвување глосар.  

Наставен јазик: Шпански и македонски  

 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКА  КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА  1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори:  

Цели Студентот стекнува знаења од шпанската култура и цивилизација низ историски, 
географски, политички и економски аспекти. 

Компетенции: 1. Општа слика за историјата на Шпанија, географските карактеристики, современата 
економска состојба, правно-политичкото уредување.  
2. Запознавање со општите правни и економски термини.  

Предуслови: Нема 

Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Краток преглед на 
историјата на Шпанија со посебен осврт на историските настани во XX век (Шпанската 
граѓанска војна, Шпанија за време на диктатурата на Франко, од Транзицијата до 
денес). Општествено-политичко уредување и  економија на Шпанија. 

Препорачана 
литература: 

López Moreno, C., España Contemporánea, SGEL, 2005. 
Група автори, Ibérica, Vicens-Vives, 1994. 
Енциклопедии, Интернет. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански. 

 
 

Четврти семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ТЕОРИЈА НА ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
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Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2. Вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: Интерактивни предавања и експозеа 
Реализатори:  
Цели: Стекнување знаења за природата на преведувањето и за потребата од свесно 

приоѓање кон преведувачкиот процес имајќи ги притоа предвид современите теориски 
пристапи од тој домен. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Познавање на развојот на теориската мисла за преведувањето и толкувањето, од 
нејзините почетоци до денес.  
2. Способност за разликување на различните видови преведување и идентификација 
на барањата на оделните видови преведување.  
3 Примена на теориските сознанија при преведувањето текстови од различни домени. 

Предуслови: Положен испит од Теорија на преведување и толкување 1 
Содржина: (ХХ век) Дескриптивни теории на преведувањето – лингвистички пристапи: 

преведувачкиот метод на Вине и Дарбелне, Џон Кетфорд, Жорж Мунен. Теоријата на 
Роман Јакобсон. Традуктологијата на Жан-Рене Ладмирал. Анализа на дискурсот како 
метода при преведувањето (Жан Делил) Јиржи Леви. Теоријата на полисистемот 
(Итамар Евен-Зохар, Гидеон Тури). Интерпретативната теорија на Даница Селесковиќ 
и на Маријан Ледерер. Книжевни пристапи: Анри Мешоник.  Валтер Бенјамин и 
„Задачата на преведувачот“. Жак Дерида. Октавио Паз. Матрица на преводливост 
(Драги Михајловски).Преведувањето како книжевно пресоздавање (илустрација низ 
примери).  

Препорачана 
литература: 

Михајловски, Драги. Под Вавилон: задачата на преведувачот. Скопје, Каприкорнус, 
2002. 

 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС 
Наставен јазик: шпански јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕВОД 2 
Код:  
Тип: Изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Летен 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0. Вкупен фонд во семестар: 30+0 
Начин на реализација: Интерактивна настава, презентација на реферати и семинарски трудови, активно 

користење на електронски помагала (интернет) и изготвување на глосари и поимници 
на различни актуелни теми 

Реализатори: Лектор Огнена Никуљски 
Цели: Студентот се запознава со начинот на максимално искористување на расположливиот 

материјал (пишан или електронски) со цел идниот преведувач да се подготви за пре-
ведување преку пребарување на база на податоци, информации, брошури, итн. Нас-
тавата има исто така за цел совладување на една методологија на пребарување и 
составување на сопствена база на податоци, поимници, списоци, итн.  

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1.Совладување на методологија на пребарување на пишан и електронски 
расположлив материјал сврзан со работните јазици на преведувачот / толкувачот, 
како на пр., веб-страници, бази на податоци, документи, електронски и 
конвенционални терминолошки речници / енциклопедии. 
2.Составување сопствена база на податоци, терминолошки глосари  
3.Развивање свест за одговорност за неопходна подготовка за разбирање и 
совладување на материјата и концептите што ќе се преведуваат / толкуваат. 

Предуслови: Нема 
Содржина: Наставата обезбедува методолошки пристап за пребарување на пишан или електронски 

материјал, како на пример максимално, брзо и ефикасно користење на интернет, мулти-
медијален ЦД-Ром, енциклопедии, технички и општи речници, информативни брошури и 
изданија на одредени државни и меѓународни институции, бази на податоци (сопствени 
и меѓународни), стручен материјал, упатства, консултации со стручни лица, итн. со цел 
студентите да се подготват за преведување. 
Во текот на наставата, студентите се оспособуваат за елаборирање на сопствени тер-
минолошки поимници (работа врз концептот на зборот) и лексиколошки поимници 
(списоци на зборови) и бази на податоци во одредени стручни области  

Препорачана  
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литература: 
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС и преку 

практичен испит во вид на изготвување глосар.  
Наставен јазик: Шпански и македонски  
 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКА КУЛТУРА И  ЦИВИЛИЗАЦИЈА  2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори:  

Цели Студентот се запознава со уметноста, архитектурата, кинематрографијата, музиката, 
како и со други социјални аспекти на шпанската култура и цивилизација. 

Компетенции: Оспособеност за препознавање на уметничките правци и нивните најзначајни 
претставници од Шпанија, запознавање со најзначајните современи шпански архитекти, 
режисери, музичари и со другите аспекти што ја чинат особеноста на шпанската 
култура. 

Предуслови: Нема 

Содржина: Историја на уметноста и посебен осврт на најзначајните претставници од областа на 
сликарството и скулптурството. Архитектурата на крајот на XIX век и во XX век (од 
Гауди до Калатрава). Шпанската кинематографија (најзачајните режисери и филмови 
од 50-те години па до денес). Фламенко и претстваници од други музички стилови. 
Гастрономија, обичаи, празници, фолкор. Шпанија во XXI век, проблемите на младите, 
улогата на жената, имиграцијата. 

Препорачана 
литература: 

López Moreno, C., España Contemporánea, SGEL, 2005. 
Група автори, Ibérica, Vicens-Vives, 1994. 
Енциклопедии, Интернет.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански. 

 

Трета година 
Петти семестар 

 
ПРЕДМЕТ: КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ШПАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД 

МАКЕДОНСКИ НА ШПАНСКИ ЈАЗИК  СО ТЕХНИКИ НА БЕЛЕЖЕЊЕ 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 0+8; Вкупен фонд во семестар : 0+120 
Предуслови: Нема 
Начин на реализација: Практичен 
Реализатори:  
Компетенции кои треба 
да се стекнат 

1. Способност за активно слушање, анализирање, разбирање, синтетизирање, 
импровизирање, антиципирање, реформулирање во јазикот цел, поедноставување, 
генерализирање, парафразирање, девербализација, и др. Способност за 
меморирање и концентрација. 
2 Способност за применување на техниките на бележење (принципи и симболи)   
3. Способност за истовремено извршување на повеќе задачи и поделено внимание 
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4. Комуникациски способности. Способност за прилагодување на ситуацијата на 
гласот, интонацијата и дикцијата 
5. Владеење на лексичко-граматичките специфичности на јазикот цел  
7. Следење на дневно-политичките случувања во сите области, општа култура 

Цели: Во рамките на овој предмет преку разновидни усни вежби студентот се оспособува 
да толкува консекутивно на македонски и на шпански јазик, прецизно да ја 
репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна 
терминологија и регистер. 

Содржини: Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на 
концентрацијата и меморијата на студентот на македонски, а потоа на шпански јазик; 
постепено воведување на техниката на бележење и синтетизирање при 
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени 
текстови на актуелни теми со бележење; усовршување на вокабуларот и нивото на 
јазикот ; толкување на автентични и неавтентични говори. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и подготовка, 
Устен испит. 

Препорачана 
литература: 

- Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: 
Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
-Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, 
Editore Ulrico Hoepli Milano, 1999 
Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.) 

Наставен јазик: Шпански и македонски јазик 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: 

МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ  

Код:  
Тип: Изборен  
Студиска година: / 
Семестар: Зимски 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; вкупен фонд во семестар: 30 +0 
Начин на реализација: Предавања 
Реализатори: Стручен соработник 
Цели: Овие предавања имаат за цел да ја претстават општата структура и функционирање 

на меѓународните институции, како и нивната улога во светската политика.   
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1 Запознавање со меѓународните институции. 
2 Служење со сите термини од Е.У, Нато, Франкофонија, Унеско 
3 Македонското интегрирање во Е.У и Нато 

Предуслови: Нема 
Содржина: Детално ќе се претстават Обединетите нации и сите нивни сектори, нивните можности 

и ограничувања. При тоа ќе се проучи Повелбата на Обединетите нации и други ори-
гинални текстови и декларации. 
Исто така ќе се претстави Европската Унија, како асоцијација на одреден број  држави, 
нејзините институции, функционирање, надлежности и права.  
Покрај овие,ќе се разгледа улогата и на  други институции во кои членуваат повеќе 
земји. 

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Оценувањето се изведува преку устен испит, како и со континуирано следење на 
студентите во текот на наставата.  

Наставен јазик: Македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЗАЕМКИТЕ ВО ШПАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+0 часа 
Начин на реализација: Предавања,  проектни активности, експозеа. 
Реализатори:  
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Цели: Студентите стекнуваат знаења за јазиците во контакт, особно за збогатувањето на 
шпанскиот јазик во контакт со другите јазици со цел подобро да се разбере неговата 
современа состојба. Студентите стекнуваат знаења за потеклото, т.е. етимологијата 
на шпанската лексика и општествено-политичките околности на заемање.   

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и 
правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на 
еволуцијата на шпанскиот јазик и народ. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, книжевни и општествено-политички 
димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на јазикот 
(дијалекти, регионализми, општ јазик, жаргон,  заемки, странски / надворешни 
влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на одреден 
општествен слој/група, итн.). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Дефинирање на поимите јазици во контакт, заемка (непосредно и посредно заемање) 

и причини на заемање, видови заемки, калкирање, етимологија / потекло на 
зборовите, адаптација на заемката, неологија, интернационализми. 
Општествено-политички околности во кои наставуваат заемките во шпанскиот јазик и 
области на заемање. Регионалните јазици и дијалектите на Шпанија и процесот на 
заемање.  

Препорачана 
литература: 

  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС, Проектни 
активности.  

Наставен јазик: Шпански јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИСПАНОАМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И  ЦИВИЛИЗАЦИЈА  1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори: Огнена Никуљски 

Цели Студентот стекнува знаења од испаноамериканските цивилизации пред откривањето на 
континетот од страна на Колумбо, културите на овој континент низ историски, 
географски, политички и економски аспекти. 

Компетенции: 1. Препознавање и разбирање на главните историски трендови во Латинска Америка, 
од откривањето до 20. век 
2. Стекнување општа слика за историјата на Латинска Америка, географските 
карактеристики, колонијалниот период, движењата за независност, специфичниот 
развој на спојот меѓу шпанската и домородните култури. 
2. Согледување на ситуацијата на планот на културата, економијата, правото до 20. век.  

Предуслови: Нема предуслов 

Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Краток преглед на 
историјата на Латинска Америка со посебен осврт на историските настани од 
откривањето до 20. век. Културниот развој и специфичниот спој на шпанската култура и 
домородните култури во Латинска Америка. 

Препорачана 
литература: 

Heyck, Tradición y cambio (3rd edition) 
Americo Castro: Iberoamerica: su presente y su pasado (DRYDEN PRESS, Nueva Cork 
Izquierdo-Todorovic, Silvia: Introducción a la civilización latinoamericana (libro bilingüe) 
Belgrado, Megatrend Universidad, 2005 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански/македонски 
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Шести семестар 
 
ПРЕДМЕТ: КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ШПАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД 

МАКЕДОНСКИ НА ШПАНСКИ ЈАЗИК СО ТЕХНИКИ НА БЕЛЕЖЕЊЕ  2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 0+4; Вкупен фонд во семестар : 0+60 
Предуслови: Положен испит по предметот Консекутивно толкување 1 (од шпански на 

македонски јазик и од македонски на шпански јазик ) 
Начин на реализација: Практичен 
Реализатори:  
Компетенции кои треба да 
се стекнат 

1. Способност за толкување на различни видови говори - владеење на разните 
нивоа во јазикот, на техничкиот јазик и лексика, стручните области, течно 
изразување, веродостојност на пораката 
2. Целосно владеење на техниките на бележење (принципи и симболи) 
3. Способност за брзо и ефикасно совладување на нови/комплексни јазични и 
стручни содржини 
4. Способност за самокритичност 

Цели: Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентот се 
оспособува да толкува консекутивно на македонски и на шпански јазик, прецизно 
да ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна 
терминологија и регистер. 

Содржини: Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на 
концентрацијата и меморијата на студентот на македонски, а потоа на шпански 
јазик; постепено воведување на техниката на бележење и синтетизирање при 
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на 
сложени текстови на актуелни теми со бележење; концентрацијата, меморијата и 
др.; усовршување на вокабуларот и нивото на јазикот ; толкување на автентични и 
неавтентични говори. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и 
подготовка, Устен испит. 

Препорачана литература: - Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, 
Amsterdam: Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Mason I., Dialogue Interpreting, Special Issue of The Translator( Volume 5/2, 1999), 
Manchester : St. Jerome, 1999 
-Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, 
Editore Ulrico Hoepli Milano, 1999 
Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.) 

Наставен јазик: Шпански и македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ШПАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД 

МАКЕДОНСКИ НА ШПАНСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд : 0+4; Вкупен фонд во семестар : 0+60 
Предуслови:  
Начин на реализација: Практичен метод. 
Реализатори:  
Цели: Совладување на техниката на симултано толкување. 
Компетенции: Способност за: 

1. Способност за активно слушање, анализирање, разбирање, синтетизирање, 
реформулирање во јазикот цел, меморизирање, импровизирање, антиципирање, и 
др.  
2. Способност за правилно користење на техниката (кабина) при симултано 
толкување.  
3. Способност за симултано толкување на предавања, конференции, симпозиуми, 
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дебати, и слично, како и коментирање преку анализа и синтеза на слушнатите 
информации.  

Содржина: Воведување во симултаното толкување, визуелно стимулирање, репродуцирање 
(shadowing) во кабина на ист текст, времено растојание (décalage), стратегија и 
цел, толкување на пишан текст и говор, однесување во кабина, бележење во 
кабина, симулирање конференции, индивидуално подготвување и истражување на 
дадена тема, организирање на дебати, толкување на автентични и неавтентични 
говори, поттикнување на способностите, итн. 

Препорачана литература: - Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, 
Amsterdam: Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Hendrickx, Paul V. Simultaneous Interpreting: A Practice Book, London: Longman, 
1971   
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, 
Editore Ulrico Hoepli Milano, 1999. 
Секоја стручна литература зависно од темата на толкување (право, економија, 

медицина, екологија, техника и технологија, политички науки, домашни и 
меѓународни институции, и др.) ; автентични и неавтентични говори, натписи, 
разни текстови, итн. 

Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.).  
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и 

подготовка, Устен испит. 
Наставен јазик  Македонски и шпански јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИСПАНОАМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА  2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори: Огнена Никуљски 

Цели Студентот се оспособува за истражување на современите културни практики во 
Латинска Америка и научува да дискутира за културни традиции и разлики. Се 
запознава со културата, уметноста, архитектурата, кинематрографијата, музиката, како 
и со други социјални аспекти на испаноамериканската култура и цивилизација како 
целина и специфичните пројави. 

Компетенции: Оспособеност за препознавање на уметничките правци и нивните најзначајни 
претставници од Латинска Америка, запознавање со најзначајните современи творци на 
полето на културата и уметноста  и со другите аспекти што ја чинат особеноста на 
латиноамериканската  култура. 

Предуслови: Нема предуслов. 

Содржина: Уметничките правци и нивните најзначајни претставници од Латинска Америка; 
најзначајните современи творци на полето на културата и уметноста во Латинска 
Америка; Другите аспекти што ја чинат особеноста на латиноамериканската  култура. 
Гастрономија, обичаи, празници, фолкор. Латинска Америка во 20. век, проблемите на 
младите, улогата на жената, имиграцијата. 

Препорачана 
литература: 

Rama Angel, et al.  La crítica de la cultura en America Latina 
Eugenio Chang-Rodriguez. Latinoamérica, su civilización y su cultura. 2ª. Edición. Boston: 
Heinle & Heinle Publishers, 1991. 
Raquel Chang-Rodrigez & Malva E. Filer. Voces de Hispanoamérica. Boston: Heinle & Heinle 
Publishers, 1988. 
 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 
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Наставен јазик Шпански/македонски 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПРАВНА ТЕРМИНОЛОЈИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар:  летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 2+0         

Вкупен фонд во семестарот : 30 часа  
Предуслови: Нема 
Начин на реализација: Предавања, вежби, проектни активности  
Реализатори: Лектор  Огнена Никуљски  
Предметни 
компетенции 

 

Цели: Стекнување на основни правни термини од повеќе области на правото, запознавање со 
специфичностите на правната терминологија.  

Содржина: Вовед во правниот систем на Шпанија : гранки на правото, судскиот систем на Шпанија 
(споредба со Македонија), стопанско право, трудово право ... Право на Европската 
Унија.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, колоквиуми, проекти.  
Препорачана 
литература: 

Разни специјализирани списанија и речници  

Наставен јазик:  шпански јазик 
 

Четврта година 
Седми семестар 

 
ПРЕДМЕТ: КОНСЕКУТИВНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ШПАНСКИ  НА МАКЕДОНСКИ И ОД 

МАКЕДОНСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (СО ТЕХНИКИ НА БЕЛЕЖЕЊЕ) 3 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар:  
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд : 0+4; Вкупен фонд во семестар : 0+60 
Предуслови: Положен испит по предметот Консекутивно толкување 2  
Начин на реализација: Практичен 
Реализатори:  
Компетенции кои треба 
да се стекнат 

новите компетенции се надградуваат на веќе совладаните компетенции во 
претходниот семестар 
1. Целосно владеење на техниките на бележење (принципи и симболи) 
2. Способност за справување со високо емоционални содржини во говорот 
3. Способност за работа под стрес, издржливост 
4. Самодоверба, држење 
5. Кодекс на однесување и етички кодекс 

Цели: Во рамките на овој предмет преку разновидни усмени вежби студентот се 
оспособува да толкува консекутивно на македонски и на шпански јазик, прецизно да 
ја репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна 
терминологија и регистер. 

Содржини: Воведување во техниката на консекутивното толкување со вежбање на 
концентрацијата и меморијата на студентот на македонски, а потоа на шпански јазик; 
постепено воведување на техниката на бележење и синтетизирање при 
толкувањето; консекутивно толкување на општи и поедноставни, а потоа на сложени 
текстови на актуелни теми со бележење; увид во држењето и другите карактеристики 
на изведбата на студентот, концентрацијата, меморијата и др.; усовршување на 
вокабуларот и нивото на јазикот ; толкување на автентични и неавтентични говори. 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истражување и подготовка, 
Устен испит. 

Препорачана 
литература: 

- Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: 
Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Mason I., Dialogue Interpreting, Special Issue of The Translator( Volume 5/2, 1999), 
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Manchester : St. Jerome, 1999 
-Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, 
Editore Ulrico Hoepli Milano, 1999 
Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.) 

Наставен јазик: Шпански и македонски јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД  ШПАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ 

НА ШПАНСКИ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд : 0+4; Вкупен фонд во семестар : 0+60 
Предуслови: Симултано толкување од шпански на македонски и од македонски на шпански јазик 1  
Начин на реализација: Практичен метод. 
Реализатори:  
Цели: Совладување на техниката на симултано толкување. 
Компетенции: Способност за 

1. Способност за толкување на различни видови говори. 
2. Способност за течно изразување и веродостојност на пораката 
3. Способност за координирање со други колеги/толкувачи (работа во екипа) – relay 

Содржина: Симултаното толкување, визуелно стимулирање, репродуцирање (shadowing) во 
кабина на ист текст, времено растојание (décalage), стратегија и цел, толкување на 
пишан текст и говор, однесување во кабина, бележење во кабина, симулирање 
конференции, индивидуално подготвување и истражување на дадена тема, 
организирање на дебати, толкување на автентични и неавтентични говори, 
поттикнување на способностите, итн. 

Препорачана 
литература: 

- Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: 
Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Hendrickx, Paul V. Simultaneous Interpreting: A Practice Book, London: Longman, 1971   
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, Editore 
Ulrico Hoepli Milano, 1999 
Секоја стручна литература зависно од темата на толкување (право, економија, 

медицина, екологија, техника и технологија, политички науки, домашни и 
меѓународни институции, и др.) ; автентични и неавтентични говори, натписи, 
разни текстови, итн. 

Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.).  
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и подготовка, 

Устен испит. 
Наставен јазик  Македонски и шпански јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВАНА АНАЛИЗА НА ТЕКСТОВИ НА ШПАНСКИ И МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

1 
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација:  
Реализатори:  
Цели: Целта на овој предмет е откривање и изучување на основните сличности и разлики 

меѓу шпанскиот и македонскиот јазик  
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Контрастирање меѓу шпанскиот и македонскиот јазик, нивна практична примена во 
одредена област - снимени говори. 
2. Различни стилски презентации во шпанскиот и македонскиот јазик 
3. Анализа на снимени говори во двата јазични правци. 

Предуслови:  
Содржина: - анализа на дискурсот 

- тема - рема; топик - комент 
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- интонација; спонтан исказ; анализа врз примери од шпанскиот и македонскиот јазик 
- орален параграф 

Препорачана 
литература: 

Конески,Б. Граматика на македонскиот литературен јазик 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански  јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА 
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+0; вкупен фонд во семестар: 30. 
Начин на реализација: Прагматичко-контрастивен приод, предавања, презентации од студенти, истражувачки 

активности 
Реализатори:  
Цели: Усвојување на основната економска терминологија на шпански и на македонски јазик. 

Иницирање изработка на терминолошки глосари.  Преведување на текстови од 
областа на економијата. Целта на предметот е општо запознавање со основните еко-
номски системи и поими, со теориското и практичното функционирање на економијата, 
со економската терминологија. Наставата треба да овозможи општо разбирање на 
економијата. 

Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1. Мултилингвалноста во служба на глобалната и локална економија 
2. Способност за проценка на пазарот на трудот и глобализацијата. 
 

Предуслови: Нема 
Содржина: Вовед во општата и политичка економија. Запознавање со основните поими во 

економијата.  
Препорачана 
литература: 

Бизнис (економски весник) 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански и македонски јазик 
 

Осми семестар 
 
ПРЕДМЕТ: СИМУЛТАНО ТОЛКУВАЊЕ ОД ШПАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ И ОД МАКЕДОНСКИ НА 

ШПАНСКИ ЈАЗИК 3 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар:  семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд : 0+8; Вкупен фонд во семестар : 0+120 
Предуслови: Положен испит по предметот Симултано толкување од шпански на македонски и од 

македонски на шпански јазик 2 
Начин на реализација: Практичен метод. 
Реализатори:  
Цели: Совладување на техниката на симултано толкување. 
Компетенции: Способност за 

1. Способност за целосно владеење на техниките на симултаното толкување.  
2. Способност за работа под стрес.  
3. Способност за индивидуално подготвување на определена тема. 

Содржинa: Симултаното толкување, визуелно стимулирање, репродуцирање (shadowing) во 
кабина на ист текст, времено растојание (décalage), стратегија и цел, толкување на 
пишан текст и говор, однесување во кабина, бележење во кабина, симулирање 
конференции, индивидуално подготвување и истражување на дадена тема, 
организирање на дебати, толкување на автентични и неавтентични говори, 
поттикнување на способностите, итн. 



263 
 

Препорачана 
литература: 

- Jones, R., Conference Interpreting Explained, Manchester : St. Jerome, 1998 
- Gile, D., Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam: 
Benjamin’s Publishing Company, 1995 
- Hendrickx, Paul V. Simultaneous Interpreting: A Practice Book, London: Longman, 1971   
- Kelly, L.G. The True Interpreter, New York : St. Martin Press, 1979 
- Fablo, C., Russo, M., Straniero Sergio, F., Interpretazione simultanea e consecutiva, Editore 
Ulrico Hoepli Milano, 1999. 
Секоја стручна литература зависно од темата на толкување (право, економија, 

медицина, екологија, техника и технологија, политички науки, домашни и 
меѓународни институции, и др.) ; автентични и неавтентични говори, натписи, 
разни текстови, итн. 

Електронски помагала (Интернет, ЦД-Ром, Видео и аудио записи, итн.).  
Методи на оценување: Континуирано следење на студентот, Активност на час, Истраживање и подготовка, 

Устен испит. 
Наставен јазик  Македонски и шпански јазик 

 
 
ПРЕДМЕТ: КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА ТЕКСТОВИ НА ШПАНСКИ И МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

2  
Код:  
Тип: Изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд: 2+2; вкупен фонд во семестар: 30+30 
Начин на реализација: 2 часа предавања и 2 часа вежби неделно 
Реализатори:  
Цели: Целта на овој предмет е надоградување во изучување на основните сличности и 

разлики меѓу шпанскиот и македонскиот јазик  
Компетенции кои треба 
да се стекнат: 

1.Контрастирање меѓу шпанскиот и македонскиот јазик, нивна практична примена во 
одредена област - снимени говори. 
2.Различни стилски презентации во шпанскиот и македонскиот јазик 
3. Анализа на снимени говори во двата јазични правци. 

Предуслови:  
Содржина: - анализа на дискурсот 

- тема - рема; топик - комент 
- интонација; спонтан исказ; анализа врз примери од англискиот и македонскиот јазик 
- орален параграф 

Препорачана 
литература: 

Конески,Б. Граматика на македонскиот литературен јазик 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик: Шпански јазик  

 
 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВОД И ПРЕПЕВ НА ШПАНСКА ПОЕЗИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година:  
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетрање: Неделен фонд:  0+2 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 0+30 
Предуслови: Владеење на македонскиот и на шпанскиот јазик  
Начин на реализација: Практична работа на час, проектни активности 
Реализатори:  
Предметни 
компетенции 

Стекнување умешност за превод и препев на шпанска поезија во дела од различни 
автори, со различни жанровски обележја и различен сензибилитет, со посебен акцент 
врз имагинативниот момент при постапката на преведување. 

Цели: Сензибилизирање на студентите за спецификите на поетскиот текст (прозен или 
стихуван), за тонот, звукот и ритамот на шпанската поезија и нејзините можни 
преточувања на македонски јазик. 

Содржина: Одбрани песни во проза, разновидни лирски творби во неврзан и во врзан стих, песна-
афоризам, итн. 

Методи на оценување: Активност на час, домашни работи, проекти, колоквиуми. 
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Препорачана 
литература: 

Квалитетни шпански толковни и фразеолошки речници и двојазишни речници, Речник 
на книжевни термини, Речник на македонскиот јазик, Речник на македонската народна 
поезија, Обратен речник на македонски јазик, итн. 

Наставен јазик: Македонски и шпански јазик 
 
 
ПРЕДМЕТ: ПРИМЕНА НА ИНФОРМАТИЧКИ АЛАТКИ ВО ПРЕВЕДУВАЊЕТО 
Код:  
Тип: Предметот е изборен  
Студиска година: / 
Семестар: летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд : 0+2 

Вкупен фонд во семестарот  : 30 
Начин на реализација: Предавања, работа со компјутер, домашни задачи.  
Реализатори:  
Цели Студентите се оспособуваат да ги користат информатичко-комуникациските технологии 

и особено глобалната мрежа Интернет како неопходни помошни средства при 
преведување од и на шпански јазик.  

Компетенции: Студентите се способни  да ги користат информатичко-комуникациските технологии и 
особено глобалната мрежа Интернет како неопходни помошни средства при 
преведувањето.  
 

Предуслови:  
Содржина: Автоматска обработка на податоци.. Анализа и генерирање на текст. Оптичко 

препознавање на знаци. Програми за користење на Интернет (прелистувачи, 
пребарувачи, симнувачи). Поим за хипертекст. Користење на дигитални речници и 
програми за превод.  

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според ЕКТС-методот за оценување. 
Наставен јазик Шпански јазик 
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ПРЕДМЕТИ ПО СЛОБОДЕН ИЗБОР НА СТУДЕНТОТ 
КОИ СТУДИСКАТА ГРУПА ЗА ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ ГИ НУДИ ЗА СВОИТЕ  

И СТУДЕНТИТЕ ОД ДРУГИТЕ КАТЕДРИ И ФАКУЛТЕТИ 
 

За целокупниот спикок на понувени предмети, види студиска програма. Предметните програми 
се истите како веќе наведените во Првиот, задолжителен,  основен модул и во Вториот изборен 
модул. 
 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈАЗИК 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+4часа 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: предавања, вежби, домашни, презентации, интерактивна работа 
Реализатори:  Огнена Никуљски, лектор 

 лектор од Шпанија 
Цели: Писмена и усна комуникација на шпански јазик 
Компетенции: 1. Студентот треба да умее да препознава основни зборови и изрази кои се во доменот 

на секојдневната комуникација и се однесуваат лично на него, на семејството, на 
непосредната околинина. 
2. Студентот треба да умее да учествува во едноставни разговори, доколку 
соговорникот зборува полека и јасно, да знае да поставува и да одговара на 
едноставни прашања од доменот на секојдевната комуникација. 
3. Студентот треба да умее да користи едноставни реченици и изрази за да го опише 
своето живеалиште и луѓето што ги познава, да умее да напише кратки разгледници и 
писма, да знае да пополни формулар со своите лични податоци. 

Предуслови: Нема предуслови. 
Содржина: Запознавање со основите на шпанскиот јазик, именки, заменки, придавки, сегашно 

време. 
Препорачана 
литература: 

Огнена Никуљски, Тања Јордановска: ¡Hablemos espaňol! 
Mа Aránzazu Cabrerizo Ruiz; Mа Luisa Gómez Sacristán; Ana M.a Ruiz Martínez: Sueňa1 
Francisco Castro, Fernando Martín, reyes Morales, Soledad Rosa, Nuevo Ven 1. 
Fernández, Nieves Garcia & Lobato, Jesús Sánchez: Espaňol 2000, Nivel Elemental 

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
Максималните 100 поени се добиваат на следниот начин: контролен испит1: 20 поени 
(1-20): контролен испит 2: 20 поени (1-20); устен испит 20 поени (1-20); редовност: 10 
поени (1-10); домашни работи 15 поени (1-15); домашни работи 15 поени (1-15); 
активност на час и изразување 15 поени (1-15); редовност 10 поени (1-10) 
Без континуирано следење: контролен испит 1: 35 поени (1-35); контролен испит 2: 35 
поени (1-35); устен испит 30 поени (1-30) 
Само завршен испит: писмен 60 поени (1-60); устен 40 поени (1-40) 

Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик. 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈАЗИК 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+4 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: предавања, вежби, домашни, презентации, интерактивна работа 
Реализатори:  Огнена Никуљски, лектор 

 лектор од Шпанија 
Цели: Писмена и усна комуникација на шпански јазик 
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Компетенции: 1. Студентот треба да умее да разбира текстови на теми од секојдневието, текстови во 
минато време, бајки, биографии итн. 
2. Да умее усно да се изразува на теми поврзани со неговите искуства, интереси, идни 
планови и желби и да учествува во разговор, доколку соговорникот зборува полека и 
јасно,  
3. Студентот треба да умее да напише едноставен, кохерентен текст на познати теми и 
теми од личнот живот. 

Предуслови: Положен испит по Шпански јазик 1. 
Содржина: Запознавање со останатите глаголски времиња од начинот индикатив и некои од 

основните глаголски перифрази, збогатување на речникот. 
Препорачана 
литература: 

Огнена Никуљски, Тања Јордановска: ¡Hablemos espaňol! 
Mа Aránzazu Cabrerizo Ruiz; Mа Luisa Gómez Sacristán; Ana M.a Ruiz Martínez: Sueňa1 
Francisco Castro, Fernando Martín, reyes Morales, Soledad Rosa, Nuevo Ven 1. 
Fernández, Nieves Garcia & Lobato, Jesús Sánchez: Espaňol 2000, Nivel Elemental 

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
Максималните 100 поени се добиваат на следниот начин: контролен испит1: 20 поени 
(1-20): контролен испит 2: 20 поени (1-20); устен испит 20 поени (1-20); редовност: 10 
поени (1-10); домашни работи 15 поени (1-15); домашни работи 15 поени (1-15); 
активност на час и изразување 15 поени (1-15); редовност 10 поени (1-10) 
Без континуирано следење: контролен испит 1: 35 поени (1-35); контролен испит 2: 35 
поени (1-35); устен испит 30 поени (1-30) 
Само завршен испит: писмен 60 поени (1-60); устен 40 поени (1-40) 

Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 
 

 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈАЗИК 3 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+4 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: предавања, вежби, домашни, презентации, интерактивна работа 
Реализатори:  Огнена Никуљски, лектор 

 лектор од Шпанија 
Цели: Писмена и усна комуникација на шпански јазик 
Компетенции: 1. Студентот треба да умее да го разбира соговорникот во голема мера доколку 

зборува за секојдневни теми ште се однесуваат на работата, училиштето, слободното 
време и главно да разбира радио и телевизиски програми на секојдневни теми. 
2. Да умее да учествува во едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот 
(семејство, хоби, работа, патувања, секојдневни случувања). 
3. Да умее да напише едноставни текстови, да опише случки, доживувања, соништа, 
желби, да искаже свое мислење и да зборува за своите идни планови и да ги преведе 
од и на шпански јазик таквите едноставни текстови. Да знае да раскаже приказна, да 
прераскаже филм, книга итн. 

Предуслови: Положен испит Шпански јазик 2 
Содржина: Запознавање со начините во шпанскиот јазик, изрази, изразување на услов, превод 
Препорачана 
литература: 

Огнена Никуљски, Тања Јордановска: ¡Hablemos espaňol! 
Fernández, Nieves Garcia & Lobato, Jesús Sánchez: Espaňol 2000, Nivel Medio 
M,a Aránzazu Cabrerizo Ruiz; M.a Luisa Gómez Sacristán; Ana M.a Ruiz Martínez: Sueňa 2  

Методи на оценување: Со континуирано следење:  
Максималните 100 поени се добиваат на следниот начин: контролен испит1: 20 поени 
(1-20): контролен испит 2: 20 поени (1-20); устен испит 20 поени (1-20); редовност: 10 
поени (1-10); домашни работи 15 поени (1-15); домашни работи 15 поени (1-15); 
активност на час и изразување 15 поени (1-15); редовност 10 поени (1-10) 
Без континуирано следење: контролен испит 1: 35 поени (1-35); контролен испит 2: 35 
поени (1-35); устен испит 30 поени (1-30) 
Само завршен испит: писмен 60 поени (1-60); устен 40 поени (1-40) 

Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 
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ПРЕДМЕТ: ШПАНСКИ ЈАЗИК 4 
Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+4 часа 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: предавања, вежби, домашни, презентации, интерактивна работа 
Реализатори: Огнена Никуљски, лектор 

лектор од Шпанија 
Цели: Писмена и усна комуникација на шпански јазик, превод 
Компетенции: 1. Студентот треба да умее да разбира подолги говори и конференции на познати теми. 

Да разбира речиси во целост телевизиски програми, вести и филмови доколку се 
зборува на стандарден јазик. Да чита написи за современи проблеми и да разбира 
современи прозни дела. 
2. Да умее спонтано и флуентно да учествува во разговори, да остварува нормална 
комуникација со родени говорители, да зема учество во дебати во секојдневни 
ситуации и да може да го одбрани својот став. 
3. Да умее да напише јасен, богат со детали текст на теми поврзани со неговите 
интереси и да умее да ја искаже својата гледна точка и да може да поддржува или 
критикува други мислења и да преведува средно сложени текстови од и на шпански 
јазик. 
 

Предуслови: Положен испит Шпански јазик 3 
Содржина: Запознавање со начините во шпанскиот јазик, изрази, изразување на услов, превод 
Препорачана 
литература: 

Огнена Никуљски, Тања Јордановска: ¡Hablemos espaňol! 
Fernández, Nieves Garcia & Lobato, Jesús Sánchez: Espaňol 2000, Nivel Medio 
M,a Aránzazu Cabrerizo Ruiz; M.a Luisa Gómez Sacristán; Ana M.a Ruiz Martínez: Sueňa 2 

Методи на оценување: Со континуирано следење 
Наставен јазик Наставата се изведува на македонски и шпански јазик 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКА  КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА  1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори:  

Цели Студентот стекнува знаења од шпанската култура и цивилизација низ историски, 
географски, политички и економски аспекти. 

Компетенции: 1. Општа слика за историјата на Шпанија, географските карактеристики, современата 
економска состојба, правно-политичкото уредување.  
2. Запознавање со општите правни и економски термини.  

Предуслови: Нема 

Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Краток преглед на 
историјата на Шпанија со посебен осврт на историските настани во XX век (Шпанската 
граѓанска војна, Шпанија за време на диктатурата на Франко, од Транзицијата до 
денес). Општествено-политичко уредување и  економија на Шпанија. 

Препорачана 
литература: 

López Moreno, C., España Contemporánea, SGEL, 2005. 
Група автори, Ibérica, Vicens-Vives, 1994. 
Енциклопедии, Интернет. 
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Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански. 

 
 
ПРЕДМЕТ: ШПАНСКА КУЛТУРА И  ЦИВИЛИЗАЦИЈА  2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори:  

Цели Студентот се запознава со уметноста, архитектурата, кинематрографијата, музиката, 
како и со други социјални аспекти на шпанската култура и цивилизација. 

Компетенции: Оспособеност за препознавање на уметничките правци и нивните најзначајни 
претставници од Шпанија, запознавање со најзначајните современи шпански архитекти, 
режисери, музичари и со другите аспекти што ја чинат особеноста на шпанската 
култура. 

Предуслови: Нема 

Содржина: Историја на уметноста и посебен осврт на најзначајните претставници од областа на 
сликарството и скулптурството. Архитектурата на крајот на XIX век и во XX век (од 
Гауди до Калатрава). Шпанската кинематографија (најзачајните режисери и филмови 
од 50-те години па до денес). Фламенко и претстваници од други музички стилови. 
Гастрономија, обичаи, празници, фолкор. Шпанија во XXI век, проблемите на младите, 
улогата на жената, имиграцијата. 

Препорачана 
литература: 

López Moreno, C., España Contemporánea, SGEL, 2005. 
Група автори, Ibérica, Vicens-Vives, 1994. 
Енциклопедии, Интернет.  

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански. 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИСПАНОАМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И  ЦИВИЛИЗАЦИЈА  1 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори: Огнена Никуљски 

Цели Студентот стекнува знаења од испаноамериканските цивилизации пред откривањето на 
континетот од страна на Колумбо, културите на овој континент низ историски, 
географски, политички и економски аспекти. 

Компетенции: 1. Препознавање и разбирање на главните историски трендови во Латинска Америка, 
од откривањето до 20. век 
2. Стекнување општа слика за историјата на Латинска Америка, географските 
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карактеристики, колонијалниот период, движењата за независност, специфичниот 
развој на спојот меѓу шпанската и домородните култури. 
2. Согледување на ситуацијата на планот на културата, економијата, правото до 20. век.  

Предуслови: Нема предуслов 

Содржина: Општи географски податоци, региони  и  нивни карактеристики. Краток преглед на 
историјата на Латинска Америка со посебен осврт на историските настани од 
откривањето до 20. век. Културниот развој и специфичниот спој на шпанската култура и 
домородните култури во Латинска Америка. 

Препорачана 
литература: 

Heyck, Tradición y cambio (3rd edition) 
Americo Castro: Iberoamerica: su presente y su pasado (DRYDEN PRESS, Nueva Cork 
Izquierdo-Todorovic, Silvia: Introducción a la civilización latinoamericana (libro bilingüe) 
Belgrado, Megatrend Universidad, 2005 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански/македонски 

 
 
ПРЕДМЕТ: ИСПАНОАМЕРИКАНСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА  2 

Код:  
Тип: Предметот е изборен. 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС Кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот: 30 
Начин на реализација: Предавања, семинарски работи, експозеа. 

Реализатори: Огнена Никуљски 

Цели Студентот се оспособува за истражување на современите културни практики во 
Латинска Америка и научува да дискутира за културни традиции и разлики. Се 
запознава со културата, уметноста, архитектурата, кинематрографијата, музиката, како 
и со други социјални аспекти на испаноамериканската култура и цивилизација како 
целина и специфичните пројави. 

Компетенции: Оспособеност за препознавање на уметничките правци и нивните најзначајни 
претставници од Латинска Америка, запознавање со најзначајните современи творци на 
полето на културата и уметноста  и со другите аспекти што ја чинат особеноста на 
латиноамериканската  култура. 

Предуслови: Нема предуслов. 

Содржина: Уметничките правци и нивните најзначајни претставници од Латинска Америка; 
најзначајните современи творци на полето на културата и уметноста во Латинска 
Америка; Другите аспекти што ја чинат особеноста на латиноамериканската  култура. 
Гастрономија, обичаи, празници, фолкор. Латинска Америка во 20. век, проблемите на 
младите, улогата на жената, имиграцијата. 

Препорачана 
литература: 

Rama Angel, et al.  La crítica de la cultura en America Latina 
Eugenio Chang-Rodriguez. Latinoamérica, su civilización y su cultura. 2ª. Edición. Boston: 
Heinle & Heinle Publishers, 1991. 
Raquel Chang-Rodrigez & Malva E. Filer. Voces de Hispanoamérica. Boston: Heinle & Heinle 
Publishers, 1988. 
 

Методи на оценување: Континуирано следење на студентот според методот за оценување на ЕКТС. 

Наставен јазик Шпански/македонски 
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Предметни програми 
– Романски јазик и книжевност 

 

ПРВ МОДУЛ 
(ЗАДОЛЖИТЕЛЕН, ОСНОВЕН МОДУЛ) 

 
РОМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Катедра: Романски јазици и книжевности 
Студиска група: Романски јазик и книжевност 
Диплома: Дипломиран филолог по ромаснки јазик и книжевност 
 

Прва година 
Прв семестар 

 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК 1  

Код:            
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Прв семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 

Вкупен фонд во семестарот: 0+120 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 

 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија  
Цели: Цел на наставата : 

-   формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладувањето на романскиот јазик. 
усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, економскиот 
живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на комуникација. 
усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Оспособување за усно и писмено разбирање на едноставни ситуации од 
секојдневниот живот. 

2. Оспособување за усно изразување на едноставни ситуации од секојдневниот 
живот. 

3. Оспособување за писмено изразување преку преведување на реченици во 
двете насоки. 

Предуслови  Нема 
Содржина: Формирање на еден  минимален комуникативен систем за усно и писмено изразување. 

Проширување на фонетските, лексичките, граматичките и комуникативните знаења врз 
основа на рецепција и праќање на некои усни и писмени пораки во различни 
комуникативни контексти. 

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris et alii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu et al: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот  
Наставен јазик:  романски 
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ПРЕДМЕТ: ФОНЕТИКА, ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА РОМАНСКИОТЈАЗИК  

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Прв семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби, колоквиуми, домашни работи, семинарски 

работи. 
Реализатори: Странски лектор од Романија 

Цели: Запознавање со изговорот на романскиот јазик, олеснување на конверзацијата на 
романски јазик и запознавање со романското писмо 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Нема 

Содржинa: Фонетскиот систем на  романскиот јазик. Класификација на гласовите. Вокали, 
полувокали, консонанти. Фонетски алтернации. Дифтонзи. Прозев. Акцент и интонација. 
Делење на зборовите на слогови. Проблеми по однос на ортографијата, ортоепијата и 
пунктуацијата. 

Препорачана 
литература: 

Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Acad., Bucureşti, 1986. 
Coteanu, Ion şi alţii, Limba română contemporană, Ed. Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 
1985. 
Coteanu, Ion (coordonator), Limba română contemporană, Ed. Didact. şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1985. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот 

Наставен јазик: Македонски и/или романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: СТАРА РОМАНСКА КНИЖЕВНОСТ 1  

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар: Прв семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 

Реализатори: Странски лектор од Романија 
Цели: Вовед во основните пројави на старата романска книжевност. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Нема 

Содржинa: Народна книжевност. Поезијата на обичаите. Лирска и епска поезија.  Народниот 
театар. Детски фолклор. Народната проза; Гатанки и поговорки. 
Стара книжевност: 
 Генеза на учената книжевност. Старословенскиот како јазик на културата во Средниот 
век. Византиската и старословенската култура. Поуките на Неагое Басараб. 
Почетоци на литературниот романски јазик: оригинални списи, преводи, народни книги. 
Преодот од средновековната кон национална култура (хрониките на Михај Витеазул, 
Петру Мовила).  

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит  

Препорачана 
литература: 

Piru Alexandru : Literaturа română veche, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1971. 
Călinescu, George : Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Fundaţilor, 
Bucureşti, 1941. 

 
Наставен јазик: Македонски и/или романски 
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Втор семестар 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК 2  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Прва година 
Семестар:  Втор семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 

Вкупен фонд во семестарот : 0+120 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија 
Цели: Цел на наставата : 

-   формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладувањето на романскиот јазик. 
- усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, 
економскиот живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на 
комуникација. 
- -усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Оспособување на студентите да бараат и даваат информации, да го 
опишуваат амбиентот во кој чивеат и творат, да зборуваат за своите навики и 
интереси, да комуницираат. 

2. Стекнување на вештини на усно и писмено разбирање и изразување во 
дадени ситуации. 

Предуслови: Положен испит од прв семестар. 
Содржина: Разбирање и експлоатирање на литературни и нелитературни текстови со помош на 

прашања, со акцент врз фонетско-граматижките вежби и на вежбите за рецепција и 
дијалог. Примена на аудио-визуелни и информативни  средства: печат, списание од 
културата, функционални документи. Преводи. Елементи од романската култура и 
цивилизација. 

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris şi alţii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu şi alţii: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит  
Наставен јазик: романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: ЛЕКСИКОЛОГИЈА НА РОМАНСКИОТ ЈАЗИК   

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар:  Втор семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби, колоквиуми, домашни работи, семинарски 

работи. 
Реализатори: странски лектор од Романија 

Цели: Запознавање со изговорот на романскиот јазик, олеснување на конверзацијата на 
романски јазик и запознавање со романското писмо. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Фонетика, ортографија и ортоепија на романскиот јазик 1 
Содржина: Лексикологија 

Категории на лексички единици. Внатрешна и надворешна организација на 
вокабуларот. 
Надворешна организација  :  основен вокабулар. Зборовната маса. Активен - пасивен 
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вокабулар; Литературен - нелитературен вокабулар (народен - фамилијарен). 
Вокабулар со општа употреба и со ограничена сфера на употреба (архаичен, 
регионален и  професионален. Неологизми. 
Внатрешна организација  : Семантички релации : полисемија, хомонимија, синонимија, 
паронимија, антонимија. Лексичко - семантички полиња. Зборобразување : примарни 
зборови (наследни,  позајмени). Зборови образувани на романскиот терен. Суфикси и 
префикси. Типови на композиција. Лингвистички калки. 
- Ономастика : топонимија и антропонимија. 
- Фразеологија : Типови на фразеолошки единици. 
- Лексикографија : Позначајни речници на романскиот јазик.   
- Нормативна лексикологија : Паралелни форми (дублети), адаптација на неологизмите. 
Ортографија на сложените именки, на кратенките и на сопствените именки. Семантичка 
компатибилност (плеоназми). 

Препорачана 
литература: 

Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Acad., Bucureşti, 1986. 
Coteanu, Ion şi alţii, Limba română contemporană, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1985. 
Coteanu, Ion (coordonator), Limba română contemporană, Ed. Didact. şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1985. 
Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972. 

 
Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит  

Наставен јазик: Романски и/или македонски 
 
 
ПРЕДМЕТ: СТАРА РОМАНСКА KНИЖЕВНОСТ  2 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Прва година 
Семестар:  Втор семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: странски лектор од Романија 

Цели: Вовед во основните поими на старата романска книжевност. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Нема 
Содржина: Почетоци на религиозната и историската книжевност на романски јазик : Варлаам, 

Симеон Штефан, Григоре Уреке.  
Стара книжевност : Мирон Костин, Дософтеи, Јон Некулче, Антим Ивиреанул, библијата 
од Букурешт, Димитрие Кантемир. 

Препорачана 
литература: 

Piru Alexandru : Literaturа română veche, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1971. 
Călinescu, George : Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Fundaţilor, 
Bucureşti, 1941. 
Istoria literaturii române.Tratatul academic, Editura Academiei, Bucureşti, 1973. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит 
Наставен јазик: Романски и/или македонски 

 

Втора година 
Трети семестар 

 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК  3  
Код:  
Тип:  Предметот е задолжителен 
Студиска година:  Втора година 
Семестар:  Трети семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
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Вкупен фонд во семестарот :120 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија 
Цели: Цел на наставата : 

-    формирање на јазични, лексижки, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладувањето на романскиот јазик. 
- усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, 
економскиот живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на 
комуникација. 
- усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Оспособување за усно и писмено разбирање и издвојување на главните 
информации од прочитаната содржина. 

2. Оспособеност за усно изразување преку покомплексни морфосинтаксички 
структури. 

3. Оспособеност за писмено изразување преку преведување на текстови во обете 
насоки со покомплексна структура. 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од втор семестар. 
Содржина: Развивање и усовршување на рецептивните и изразните усни компетенции со акцент врз 

фонетско-граматичките и аудитивните вежби, врз дијалог, врз вежби за изразување на 
идеи. Примена на аудио-визуелни и информативни средства : печат, списанија од 
областа на културата, функционални документи. 

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris şi alţii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu şi alţii: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала. 

Методи на 
оценување: 

писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 

Наставен јазик: романски 

 
 
ПРЕДМЕТ: МОРФОЛОГИЈА НА РОМАНСКИОТ ЈАЗИК 1 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Трети семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот:ж : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања и практични вежби. 

Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели: Развивање и усовршување на способностите за усвојување, за усно и писмено 

изразување ставајќи акцент на вежбите. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Способност за перцепција и правилен изговор на гласовниот систем на 
романскиот јазик, особено во сегментите во кои се разликува од македонскиот 
јазик. 

2. развивање на знаење и разбирање во областа на основните 
морфосинтаксички зборовни класи: членот, именката и придавката и нивна 
правилна употреба во едноставните синтаксички единици. 

3. Способност за усвојување на основните граматички структури во романскиот 
јазик и нивна правилна примена во основниот вокабулар (1000 збора). 

Предуслови: Нема 
Содржина: Морфолошката структура на зборот. Класификација на зборовите. Именки : род, број, 

падеж. Деклинирање на именките. Именски изрази. Нормативни проблеми. Член : 
определен, неопределен, посвоен (генитивен), показен. Придавки : класификација на 
придавките (описни, посвојни, показни, неопределени). Степени на споредување. 
Придавски изрази. Броеви : главни и редни. 

Препорачана 
литература: 

Gramatica limbii române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1989. 
Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Acad., Bucureşti, 1986. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 
Наставен јазик: романски 
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ПРЕДМЕТ: РОМАНСКА ПРЕДМОДЕРНА КНИЖЕВНОСТ (1780-1829) 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Трети семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: Професор од Романија 
Цели: Запознавање со главните моменти на развојот на предмодерната книжевност (писатели 

и поети). 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Нема 
Содржина: Предмодерната книжевност (1780-1829): илуминизмот; ердељската школа. 

Претставници на книжевните дела. Создавање на модерните културни институции. 

Препорачана 
литература: 

Călinescu, George : Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Fundaţiilor, 
Bucureşti, 1941. 
Istoria literaturii române .Tratatul academic, Editura Academiei, Bucureşti, 1973. 
Cioculescu, Serban şi alţii : Istoria literaturii române moderne, Editura Casei Scoalelor, 
Bucureşti, 1944. 
Hangiu, I. : Presa literară româneasca. Articole-program din ziare şi reviste 1789-1948, 
Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968. 
Perpessicius : Eminesciana, Editura Junimea, Iaşi, 1983. 
Vianu, Tudor : Arta prozatorilor români, Editura Casei Scoalelor, Bucureşti, 1944. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 
Наставен јазик: романски 
 

Четврти семестар 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК  4  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 

Вкупен фонд во семестарот : 120 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија  
Цели: Цел на наставата : 

-   формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладување на романскиот јазик. 
- усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, 
економскиот живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на 
комуникација. 
- -усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Способност за усно изразување т.е. усно резимирање на текстови со 
покомплексна содржина. 

2. Спососност за пишување на состави на актулени теми од секојдневието кај 
нас и во светот. 

3. Способност за писмено изразување преку преведување на куси текстови од 
информативен и литературен карактер во обете насоки. 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од трети семестар. 
 

Содржина: За писмено изразување акцентот се става врз техниката на изложување на идеи и врз 
правење на резимеа. Преводи. Елементи од романската култура и цивилизација.  

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris şi alţii: Curs de limba română 
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MIHAELA, Albu şi alţii: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит . 

Наставен јазик:  Романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: МОРФОЛОГИЈА НА РОМАНСКИОТ ЈАЗИК 2 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања и практични вежби. 

Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели: Развивање и усовршување на способностите за усно и писмено изразување ставајќи 

акцент на вежбите. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Развивање на знење и разбирање во областа на основните 
морфосинтаксички зборовни класи: придавката и заменката и нивна правилна 
употреба во едноставните синтаксички единици. 

2. Способност за усвојување на горенаведените основни морфосинтаксички 
структури и нивна правилна примена во основниот вокабулар (1000 збора). 

3. Способност за воочување на сличностите и разликите помеѓу македонскиот и 
романскиот морфосинтаксички систем. 

Предуслови: Положен испит по Морфологија на романскиот јазик 1 

Содржина: Заменки : лични, повратни, посвојни, показни, прашални, односни, неопределени, 
заменки за искажување учтивост. Нормативни проблеми. Глаголи : класификација на 
глаголите (предикативни, копулативни, помошни, лични, еднолични, безлични. 
Глаголска –флексија (коњугации). Глаголски категории : дијатеза, преодност, начин, 
време, лице, број. Дефективни и неправилни глаголи. Глаголски перифрази. Прилози : 
Класификација. Степени на споредување. Прилошки изрази. Предлози : 
Класификација. Предлошки изрази. Извици. Ономатопеи. 

Препорачана 
литература: 

Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Acad., Bucureşti, 1986. 
Coteanu, Ion şi alţii, Limba româna contemporană, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1985. 
Coteanu, Ion (coordonator), Limba română contemporană, Ed. Didact. şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1985. 
Coteanu, Ion, Gramatica de baza a limbii române, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972. 
Coteanu, Ion, Gramatica, stilistică, compozitie, Ed. Stiintifică, Bucureşti, 1990. 
Gramatica limbii române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1989. 

 
Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 

Наставен јазик: романски 

 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКА МОДЕРНА КНИЖЕВНОСТ (КЛАСИЦИЗАМ И РОМАНТИЗАМ) 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Четвртии семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: професор од Романија 

Цели: Запознавање со модерната романска книжевност, анализа на книжевни текстови и 
вовед и запознавање со главните книжевни дела преку нивно читање и обработка. 
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Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Нема 

Содржина: Модерната книжевност.  
Класицизам и романтизам.  
Појава на главните книжевни родови и книжевни програми: Е. Радулеску, Н. Балческу, 
К. Негруци, М. Когалничеану, В. Александри, Н. Филимон, А. Одобеску, Б. Петрическу-
Хаждеу.  
Епохата на големите класици М. Еминеску, Ј. Креанга, Ј. .Л. Караџале, Ј. Славиќ. 
Книжевна критика : Т. Мајореску. 
Книжевноста од крајот на 19 и почетокот на 20 век : Д. Замфиреску, Б. Шт. Делавранча. 
Г. Кожбук. Шт. Јосиф. Г. Топарчану. А. Мачедонски. Книжевната активност во Viata 
romaneasca. 

Препорачана 
литература: 

Călinescu, George : Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Fundaţiilor, 
Bucureşti, 1941. 
Istoria literaturii române. Tratatul academic, Editura Academiei, Bucureşti, 1973. 
Cioculescu, Serban şi alţii : Istoria literaturii române moderne, Editura Casei Scoalelor, 
Bucureşti, 1944. 
Hangiu, I. : Presa literară româneasca. Articole-program din ziare şi reviste 1789-1948, 
Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968. 
Perpessicius : Eminesciana, Editura Junimea, Iaşi, 1983. 
Vianu, Tudor : Arta prozatorilor români, Editura Casei Scoalelor, Bucureşti, 1944. 

 
Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит 
Наставен јазик: романски 

 

Трета година 
Петти семестар 

 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК  5  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Петти семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 

Вкупен фонд во семестарот : 120 
Начин на реализација: Групна и инивидуална работа 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија 
Цели: Цел на наставата : 

-   формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладување на романскиот јазик. 

 усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, 
економскиот живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на 
комуникација. 

 усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Проширување и збогатување на лексичките и семантичките компетенции. 
2. Оспособување на студентите за дискусија врз основа на автентичен 

материјал од италијанската реалност. 
3. Усоврчување на преводните способности преку двонасочно преведување на 

информативни и литературни текстови. 
Предуслови: Положен писмен  и устен испит од четвртии семестар. 
Содржина: Усовршување на усните и писмените рецептивни и изразни компетенции со акцент врз 

вежбите по состав и разни стилистички нивоа на јазикот. Примена на аудио-визуелни и 
информативни средства по однос на разни социо-културни аспекти на денешна 
Романија. За писмениот јазик акцентот се става врз техниката на аргументирање на 
идеи и на дисертацијата. Преводи. Елементи од романската култура и цивилизација. 
(содржината продолжува и во шестиот семестар) 

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris şi alţii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu şi alţii: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
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Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит . 
Наставен јазик: романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: СИНТАКСА НА РОМАНСКИОТ ЈАЗИК  1 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Петти семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теорија и вежби. 

Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели: Запознавање со синтаксичките релации и функции. Оспособување за конструирање 

реченици, запознавање со релациите на координација и подреденост во реченицата. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Усвојување на основните поими на романската морфосинтакса, 
препознавање на морфосинтаксичките механизми во рамките на реченицата. 

2. Развивање на активна синтаксичка компетенција (узвојување и примена на 
елементите на реченицата во романскиот јазик). 

3. Способност за воочување на сличностите и разликите помеѓу македонскиот и 
романскиот јазик во синтаксата на реченицата. 

Предуслови: Морфологија на романскиот јазик 2 
Содржина: Синтаксички единици. Синтаксички релации и функции. Проста реченица. 

Класификација на простите реченици. (според целта на комуникацијата, структурата, 
негативниот и позитивниот аспект). Деловите на реченицата : главни и споредни. 
Сложена реченица : класификација. Релации на координација и подреденост. Релации 
на координација: копулативна, адверсативна, дисјунктивна и конклузивна.  

Препорачана 
литература: 

Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Acad., Bucureşti, 1986. 
Coteanu, Ion şi alţii, Limba românа contemporană, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1985. 
Coteanu, Ion (coordonator), Limba română contemporană, Ed. Didact. şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1985. 
Coteanu, Ion, Gramatica de baza a limbii române, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972. 
Coteanu, Ion, Gramatica, stilistică, compozitie, Ed. Stiinţifică, Bucureşti, 1990. 
Gramatica limbii române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1989. 

Методи на оценување: Контролен (К), писмен (П) и устен испит (У). 

Наставен јазик: романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ  МЕЃУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВОЈНИ 1 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Петти семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 

Реализатори: професор од Романија 

Цели: Запознавање со тековите во книжевноста во периодот меѓу двете светски војни и 
нејзина периодизација.  

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Нема 
Содржина: Книжевноста меѓу двете светски војни 

Периодот меѓу двете светски војни.  
Осовременување на традициите: Л. Блага, Т. Аргези, Л. Ребреану. Поистоветување со 
европската книжевност: Е. Ловинеску, К. Петреску, Х. Пападат-Бенгеску.  
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Враќање на етничкиот дух: Ј. Пилат, А. Маниу, В. Војкулеску, Л. Блага, З. Станку, Р. Гир, 
М. Караѓале.  
Авангардисти: Т. Цара, Урмуз, Гео Богза.  
Од парнасовците до маниеризмот: Ј. Барбу, Е. Јебелеану. 

Препорачана 
литература: 

Călinescu, George : Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Fundaţiilor, 
Bucureşti, 1941. 
Istoria literaturii române. Tratatul academic, Editura Academiei, Bucureşti, 1973. 
Cioculescu, Serban şi alţii : Istoria literaturii române moderne, Editura Casei Scoalelor, 
Bucureşti, 1944. 
Crohmălniceanu, Ov. S. : Literatura română între cele doua razboaie mondiale, I-III, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1967-1975. 
Hangiu, I. : Presa literară româneasca. Articole-program din ziare şi reviste 1789-1948, 
Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968. 
Simion, Eugen : Scriitori romani de azi I-II, Editura Cartea Româneasca, Bucureşti, 1974-
1976. 
Vianu, Tudor : Arta prozatorilor români, Editura Casei Scoalelor, Bucureşti, 1944. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 
Наставен јазик: романски 
 

Шести семестар 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК  6  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Шести семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 

Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
Вкупен фонд во семестарот : 120 

Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија 
Цели: Цел на наставата : 

-   формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладувањето на романскиот јазик. 

 усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, 
економскиот живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на 
комуникација. 

 -усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Оспособување на студентите за писмено изразување во вид на коментар на 
текстови од различни области. 

2. Усовршување на способностите на студентите за усно изразување преку 
распознавање на различни јазични регистри и стилови. 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од петти семестар. 
Содржина: Развивање и усовршување на рецептивните и изразните усни компетенции со акцент врз 

фонетско-граматичките и аудитивните вежби, врз дијалог, врз вежби за изразување на 
идеи. Примена на аудио-визуелни и информативни средства : печат, списанија од 
областа на културата, функционални сокументи. За писмено изразување акцентот се 
става врз техниката на изложување на идеи и врз правење на резимеа. Преводи. 
Елементи од романската култура и цивилизација.  

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris şi alţii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu şi alţii: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала. 

Методи на 
оценување: 

писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 

Наставен јазик: романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: СИНТАКСА НА РОМАНСКИОТ ЈАЗИК  2 

Код:  
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Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Шести семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теорија и вежби. 

Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели: Запознавање со синтаксичките релации и функции. Оспособување за конструирање 

реченици, запознавање со релациите на координација и подреденост во реченицата. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Усвојување на морфосинтаксичките механизми во рамките на сложената 
реченица. 

2. Развивање на активна синтаксичка компетенција (усвојување и примена на 
зависните и независните реченици во романскиот јазик). 

3. Способност за воочување на сличностите и разликите помеѓу македонскиот и 
италијанскиот јазик во синтаксата на зависносложената реченица. 

Предуслови: Синтакса на романскиот јазик 1 
Содржина: Подмет. Подметна подредена реченица. Предикат. Предикативна подредена реченица. 

Согласувањето меѓу подметот и предикатот. Атрибутот и атрибутивна подредена 
реченица. Додатоци и реченици со функција на додаток. Додатоци и подредени 
реченици за : место, време, начин, причина, цел, условни, допусни и консекутивни. 
Други додатоци и подредени реченици. Динамиката на граматичката структура : 
контракција и експанзија. Топика. 

Препорачана 
литература: 

Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Acad., Bucureşti, 1986. 
Coteanu, Ion şi alţii, Limba română contemporană, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1985. 
Coteanu, Ion (coordonator), Limba română contemporană, Ed. Didact. şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1985. 
Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972. 
Coteanu, Ion, Gramatică, stilistică, compozitie, Ed. Stiinţifica, Bucureşti, 1990. 
Coteanu, Ion, Stilistica functionala a limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, 1973. 
Gramatica limbii române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1989. 
Rosetti, Al. şi alţii, Istoria limbii române literare, Ed. Minerva, Bucureşti, 1971. 

Методи на оценување: Контролен (К), писмен (П) и устен испит (У).  

Наставен јазик: романски 

 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ МЕЃУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВОЈНИ  2 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Трета година 
Семестар:  Шести семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 

Реализатори: професор од Романија 
Цели: Запознавање со тековите во книжевноста во периодот меѓу двете светски војни и 

нејзина периодизација. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Нема 
Содржина: Правци по 1930 година: Е. Бота, М. Бениук, М. Елиаде, Себастиан Калинеску, Е. Сјоран. 

Т. Виану, Е. Јонеску, К. Нојка, А. Сјоранеску, В. Хориа. 
Препорачана 
литература: 

Călinescu, George : Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Fundaţiilor, 
Bucureşti, 1941. 
Istoria literaturii române. Tratatul academic, Editura Academiei, Bucureşti, 1973. 
Cioculescu, Serban şi alţii : Istoria literaturii române moderne, Editura Casei Scoalelor, 
Bucureşti, 1944. 
Crohmălniceanu, Ov. S. : Literatura româna între cele două razboaie mondiale, I-III, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1967-1975. 
Hangiu, I. : Presa literară româneasca. Articole-program din ziare şi reviste 1789-1948, 
Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968. 
Vianu, Tudor : Arta prozatorilor români, Editura Casei Scoalelor, Bucureşti, 1944. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 
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Наставен јазик: романски 
 

Четврта година 
Седми семестар 

 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК  7  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Седми семестар 
Број на ЕКТС кредити: 9 
Времетраење: Неделен фонд: 0+8 

Вкупен фонд во семестарот : 120 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 

 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија  
Цели: Цел на наставата :  

     - формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладувањето на романскиот јазик.  
- усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, 
економскиот живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на 
комуникација.  

 -усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Оспособување на студентите за самостојно писмено изразување во вид на 
есеј од различни области. 

2. Усовршување на јазичните компетенции преку активна, спонтана и правилна 
употреба на јазикот. 

3. Подобрување на автономијата и на креативноста на студентите во писменото 
и усното изразување. 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од шести семестар. 
Содржина: Усовршување на усните и писмените рецептивни и изразни компетенции со акцент врз 

вежбите по состав и разни стилистички нивоа на јазикот. Примена на аудио-визуелни и 
информативни средства во однос на разни социо-културни аспекти на денешна 
Романија. За писмениот јазик акцентот се става врз техниката на аргументирање на 
идеи и на дисертацијата. Преводи. Елементи од романската култура и цивилизација. 

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris şi alţii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu şi alţii: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит . 
Наставен јазик:  романски 

 
 
ПРЕДМЕТ: СТИЛИСТИКА НА РОМАНСКИОТ ЈАЗИК  1 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар:  Седми семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 

Реализатори: проф. д-р Звонко Никодиновски 
Цели: Запознавање со функционалните стилови и нивните карактеристики, директниот и 

индиректниот говор, значењата на зборовите, зборот и контекстот. 
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Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови:  

Содржина: Стил : дефиниција на поимот. Индивидуален стил. Општи и специфични особености на 
индивидуалниот стил. Функционални стилови : белетристички, научно-технички,  
правно-административен, публицистички. Директен, индиректен и слободен говор.   

Препорачана 
литература: 

Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Acad., Bucureşti, 1986. 
Coteanu, Ion şi alţii, Limba română contemporană, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1985. 
Coteanu, Ion (coordonator), Limba română contemporană, Ed. Didact. şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1985. 
Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972. 
Coteanu, Ion, Gramatică, stilistică, compozitie, Ed. Stiinţifică, Bucureşti, 1990. 
Coteanu, Ion, Stilistica functionala a limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, 1973. 
Gramatica limbii romane, Ed. Academiei, Bucureşti, 1989. 
Rosetti, Al. şi alţii, Istoria limbii române literare, Ed. Minerva, Bucureşti, 1971. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 

Наставен јазик: романски 

 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКАТА  КНИЖЕВНОСТ ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 1 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар:  Седми семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 
Реализатори: професор од Романија 
Цели: Запознавање со современата романска книжевност 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Нема 
Содржинa: Книжевноста по Втората светска војна 

Поезија: Штефан Аугустин Дојнаш, А. Е. Баконски, Николае Лабиш, Никита Станеску, 
Марин Сореску, Мирча Донеску и други. 

Препорачана 
литература: 

Călinescu, George : Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Fundaţiilor, 
Bucureşti, 1941. 
Istoria literaturii române. Tratatul academic, Editura Academiei, Bucureşti, 1973. 
Cioculescu, Serban şi alţii : Istoria literaturii române moderne, Editura Casei Scoalelor, 
Bucureşti, 1944. 
Crohmălniceanu, Ov. S. : Literatura româna între cele două razboaie mondiale, I-III, Editura 
Minerva, Bucureşti, 1967-1975. 
Hangiu, I. : Presa literară româneasca. Articole-program din ziare şi reviste 1789-1948, 
Editura pentru literatură, Bucureşti, 1968. 
Vianu, Tudor : Arta prozatorilor români, Editura Casei Scoalelor, Bucureşti, 1944. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит 

Наставен јазик: романски 
 
 
 
 

Осми семестар 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК  8  
Код:  
Тип: Предметот е задолжителен 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар: Осми семестар 
Број на ЕКТС 
кредити: 

5 
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Времетраење: Неделен фонд: 0+8 
Вкупен фонд во семестарот : 120 

Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија  
Цели: Цел на наставата :  

- формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладувањето на романскиот јазик.  

 усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, 
економскиот живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на 
комуникација.  

 -усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Оспособување на студентите за самостојно усно излагање на пообемни 
содржини. 

2. Усовршување на писменото и усното изразување со примена на различни 
јазични регистри. 

3. Усовршување на способностите за преведување преку препознавање и 
преведување на јазичните нијанси и стилската употреба на јазикот. 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од седми семестар. 
 

Содржина: Усовршување на усните и писмените рецептивни и изразни компетенции со акцент врз 
вежбите по состав и разни стилистички нивоа на јазикот. Примена на аудио-визуелни и 
информативни средства по однос на разни социо-културни аспекти на денешна 
Романија. За писмениот јазик акцентот се става врз техниката на аргументирање на идеи 
и на дисертацијата. Преводи. Елементи од романската култура и цивилизација. 

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris et alii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu et al: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала. 

Методи на 
оценување: 

писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 

Наставен јазик:  романски 

 
 
ПРЕДМЕТ: СТИЛИСТИКА НА РОМАНСКИОТ ЈАЗИК  2 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар:  Осми семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестароо : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 

Реализатори: професор од Романија 
Цели:  
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Положен испит од Стилистика на романскиот јазик 1 

Содржина: Стилски фигури во општиот и во уметничкиот јазик. Зборот и контекстот. Право и 
преносно значење. Епитет. Антитеза. Набројување. Повторување. Реторичка 
инвокација и извикување. Инверзија. Споредба. Метафора. Метонимија и синегдоха. 
Персонификација. Хипербола. Симбол. Алегорија. Иронија и хумор.  

Препорачана 
литература: 

Avram, Mioara, Gramatica pentru toţi, Editura Acad., Bucureşti, 1986. 
Coteanu, Ion şi alţii, Limba română contemporană, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 
1985. 
Coteanu, Ion (coordonator), Limba română contemporană, Ed. Didact. şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1985. 
Coteanu, Ion, Gramatica de bază a limbii române, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972. 
Coteanu, Ion, Gramatică, stilistică, compozitie, Ed. Stiinţifică, Bucureşti, 1990. 
Coteanu, Ion, Stilistica functionala a limbii române, Editura Academiei, Bucureşti, 1973. 
Gramatica limbii romane, Ed. Academiei, Bucureşti, 1989. 
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Rosetti, Al. şi alţii, Istoria limbii române literare, Ed. Minerva, Bucureşti, 1971. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 

Наставен јазик: романски 

 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКАТА КНИЖЕВНОСТ ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 2 (ПРОЗА И ТЕАТАР) 

Код:  
Тип: Предметот е задолжителен. 
Студиска година: Четвртиа година 
Семестар:  Осми семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+2 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Теориски предавања, практични вежби и усни излагања (експозеа). 

Реализатори: професор од Романија 
Цели: Запознавање со современата романска книжевност 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

 

Предуслови: Нема 
Содржина: Проза: Марин Преда, Фануш Неагу, А. Бузура, Д. Савару, А. Ивашчук, И. Вулпеску, и 

други. 
Драма: А. Баранга, Х. Ловинеску, П. Еверак, Т. Мазилу и др. 
Критика: А. Пиру, Е. Симон, Н. Манолеску, А. Марино и други 

Препорачана 
литература: 

Călinescu, George : Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Editura Fundaţiilor, 
Bucureşti, 1941. 
Istoria literaturii române. Tratatul academic, Editura Academiei, Bucureşti, 1973. 
Cioculescu, Serban şi alţii : Istoria literaturii române moderne, Editura Casei Scoalelor, 
Bucureşti, 1944. 
Piru Alexandru : Poezia românească contemporană 1955-1975. Editura Eminescu, 1975. 
Simion, Eugen : Scriitori români de azi I-II, Editura Cartea Româneasca, Bucureşti, 1974-
1976. 
Vianu, Tudor : Arta prozatorilor români, Editura Casei Scoalelor, Bucureşti, 1944. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 
Наставен јазик: романски 
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ВТОР МОДУЛ 
(ИЗБОРЕН МОДУЛ) 

 
РОМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

 
Втор модул за студентите од матичната катедра 
 
Диплома :   Дипломиран филолог по романски јазик и книжевност 
 
  

Втора година 
Трети семестар 

 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30 
Начин на реализација: Предавања 
Реализатори: Наставник 
Цели: Да стекнат студентите одредени познавања од доменот на романската култура и 

цивилизација, земја во чија основа се наоѓа гето-дачката цивилизација вкрстена со 
римската цивилизација. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Студентите да се стекнат со одредени знаења од цивилизацијата и културата на 
романскиот како соседен народ со кого имаме доволно допирни точки  како резултат на 
историските услови во кои живееле двата народа. . 

Предуслови:  
Содржина: Гето-дачка цивилизација (светилишта и фортификации) 

Романизирањето на Гетите и Даките 
Остатоци од грчко-римските населби. 
Христијанизацијата на Романците 
Влијанието на византиско-словенската културна традиција 
Средновековна романска уметност (романско-византиска синтеза и народната 
уметност) 

Препорачана 
литература: 

Em. Condurachi, Daco-Romania antiqua, Bucureşti, 1988 ; 
Mic Dicţionar Enciclopedic, Bucureşti, 1985. 
Rosetti, Istoria limbii române până în sec. al XVII-lea, Bucureşti, 1968 

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: македонски и романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: ТЕНДЕНЦИИ ВО СОВРЕМЕНИОТ РОМАНСКИ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30 
Начин на реализација: Предавања 
Реализатори: Наставник 
Цели: Да стекнат студентите одредени познавања во врска со тенденциите во развојот на 

современиот романски јазик 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Студентите треба да се оспособат да ги согледат тенденциите во современиот 
романски јазик под влијание на западно-европските јацици и култури и да ја споредат 
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денешната состојба со онаа кога главното влијание доаѓаше од соседните балкански 
јазици.  

Предуслови:  
Содржина: 1. Романскиот јазик - романско острово во словенско море. 

2. Латинистичкото движење во Трансилванија (18-19 век) и свеста за латинскиот 
карактер на романскиот јазик 
3. Засилено француско влијание во романскиот јазик и оживување на некои граматички 
феномени под дејство на францускиот (почеста употреба на инфинитивот) 
- Семантички поместувања кај зборови од латинско / француско потекло под влијание 
на англискиот јазик.    

Препорачана 
литература: 

Al. Graur, Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, 1968. 
Al. Graur, Evoluţia limbii române, Bucureşti, 1965. 
Adriana St. -Ichim, Vocabularul limbii române actuale, Bucureşti, 2001. 
Книжевни дела 
Весници и часописи 
Стручна литература 

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: македонски и романски 
 

Четврти семестар 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30 
Начин на реализација: Предавања 
Реализатори: Наставник 
Цели: Да стекнат студентите одредени познавања од доменот на романската култура и 

цивилизација, земја во чија основа се наоѓа гето-дачката цивилизација но која во разни 
периоди до денес се вкрстила со римската, византиската, словенската, отоманската и 
западноевропската цивилизација.  

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Студентите да се стекнат со одредени знаења во однос на цивилизацијата и културата 
на романскиот како соседен народ со кого имаме доволно допирни точки  како резултат 
на историските услови во кои живееле двата народа.  

Предуслови:  
Содржина: Турско-османско присуство во дел од романските провинции 

Ерделјската школа : културно-идеолошко движење кон крајот на 18 и почет. на 19 век. 
Латинското потекло на романскиот јазик. Развој на историската, филолошката и природ. 
науки.  
Отвореност кон западната цивилизација во модерниот и современиот период.  

Препорачана 
литература: 

 

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: македонски и романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА НА РОМАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 4+0 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Предавања 
Реализатори: Наставник 
Цели: Целите на овој предмет е студентите да се воведат во предметот Историја на 

романскиот јазик, неговото потекло, територијата на која се формирал, супстратот и 
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суперстратот како и развојните фази на овој јазик до денес. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Студентите да ја совладат материјата од овој предмет и да знаат да ги објаснат 
константите од развојот на романскиот јазик, како и неговото место меѓу романските и 
балканските јазици.  

Предуслови:  
Содржина: Романизација на Балканот. Територијата на која се формирал романскиот јазик. Дако-

романски билингвизам. Фонетски, морфолошки и синтаксички трансформации и 
еволуции. Фазата на заедничкиот романски јазик. Дијалектна подвоеност : 
дакоромански, аромански, мегленоромански и истроромански - историски дијалекти на 
романскиот јазик од дивергентен тип. Дакороманскиот -национален јазик на Романија. 
Романскиот како дел од балканскиот јазичен сојуз.    

Препорачана 
литература: 

Ov. Densuşianu, Histoire de la langue roumaine, II, Bucureşti, 1975. 
Al. Rosetti, Istoria limbii române, Bucureşti, 1968 
G. Ivănescu, Istoria limbii române, Iaşi, 1980 
Marius Sala, De la latină la română, Bucureşti, 1998  

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: романски 
 

Трета година 
Петти семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВЕДУВАЊЕ ОД РОМАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ОБРАТНО 1 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+2 

Вкупен фонд во семестарот : 30 
Начин на реализација: Вежби 
Реализатори: Соработник 
Цели: Да се воведат  студентите во техниката на преведувањето од романски на македонски 

јазик и обратно како и да се оспособат да вршат  преводи како од доменот на 
книжевноста така и стручни текстови.  

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Студентите треба да бидат оспособени да вршат сеакков вид на превод (писмен, устен 
односно симултан).  

Предуслови:  
Содржина: Превод на современи романски текстови на македонски од областа на книжевноста. 

Преводи на стручни текстови од областа на : 
     -правото, медицината, техниката, административни материјали,  
      природните науки. 
Преводи на македонски текстови на романски од истите горепосочени домени. 

Препорачана 
литература: 

Литературните дела на модерните и современите романски писатели.  
Правни акти 
Разна медицинска литература  
Научно-технички текстови 

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: македонски и романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКАТА  КНИЖЕНОСТ ВО ЕГЗИЛ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30 
Начин на реализација: Предавања 
Реализатори:  
Цели: Да се запознаат студентите со книжевното творештво на одреден број романски 
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писатели кои живееле по Втората светска војна во егзил (надвор од Романија). 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Запознавање, изучување и оценување на една творечка активност на романските 
писатели кои го одбраа патот на егзилот по Втората светска војна, не сакајќи да станат 
режимски писатели во земјата каде цензурата на партијата попрежуваше секаква 
слободна книжевна креација.  

Предуслови:  
Содржина: Романската книжевност во егзил : 

Мирчеа Елијаде, Емил Сјоран, Паул Гома, Винтила Хориа 
Препорачана 
литература: 

Literatura română din exil, Bucureşti. 
Делата на авторите. 

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: романски 
 

Шести семестар 
 
ПРЕДМЕТ: ПРЕВЕДУВАЊЕ ОД РОМАНСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ОБРАТНО 2 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+2 

Вкупен фонд во семестарот : 30 
Начин на реализација: Вежби 
Реализатори: Соработник 
Цели: Да се воведат  студентите во техниката на преведувањето од романски на македонски 

јазик и обратно како и да се оспособат да вршат  преводи како од доменот на 
книжевноста така и стручни текстови. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Студентите треба да бидат оспособени да вршат сеакков вид на превод (писмен, устен 
односно симултан).  

Предуслови:  
Содржина: Превод на современи романски текстови на македонски од областа на книжевноста. 

Преводи на стручни текстови од областа на : 
     -правото, медицината, техниката, административни материјали,  
      природните науки. 
Преводи на македонски текстови на романски од истите горепосочени домени. 

Препорачана 
литература: 

Литературните дела на модерните и современите романски писатели.  
Правни акти 
Разна медицинска литература  
Научно-технички текстови 

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: македонски и романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКА ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30 
Начин на реализација: Предавања 
Реализатори: Наставник 
Цели: Да се запознаат студентите со дијалектната состојба на романскиот јазик и статусот на 

јужнодунавскиот романитет во романската и општороманската лингвистика. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Студентите да ја совладат материјата од доменот на територијалните варијанти на 
романскиот јазик, критериумите и нивната апликација во одредувањето на статусот на 
овие варијанти.  

Предуслови:  
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Содржина: Романски јазик. Статусот на романскиот што се зборува во Молдавија. 
Историските дијалекти на романскиот јазик : дакоромански, аромански, 
мегленоромански, истроромански. 
Субдијалектите на дакороманскиот / романскиот јазик: мунтенски, молдавски, банатски, 
олтенски, кришански, марамурешански 

Препорачана 
литература: 

1.   Tratat de dialectologie românească, Craiova, 1985 
Ov. Densuşianu, Histoire de la langue roumaine, II, Bucureşti, 1975. 
Al. Rosetti, Istoria limbii române, Bucureşti, 1968 
G. Ivănescu, Istoria limbii române, Iaşi, 1980 
Marius Sala, De la latină la română, Bucureşti, 1998  

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: романски 
 

Четврта година 
Седми семестар 

 
ПРЕДМЕТ: ЗАЕМКИТЕ ВО РОМАНСКИОТ ЈАЗИК 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30 
Начин на реализација: Предавања 
Реализатори: Наставник 
Цели: Да стекнат студентите одредени познавања од контактот на романскиот јазик со другите 

соседни јазици и ефектите од тој контакт во доменот на лексиката како и културното 
влијание во тој домен од западноевропските јазици.  

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Студентите да се оспособат да ја владеат материјата односно да ги препознаат сите 
лексички слоеви што ги поседува романскиот јазик ос своето формирање до денес.  

Предуслови:  
Содржина: 1. Латинскиот народен јазик - основен лексички слој на романскиот јазик 

2. трако-дачко-мезијски супстрат. 
3. Старогрчки лексички елементи 
3. Словенски лексички елементи 
4. Византиско-грчки лексички елементи 
5. Турски лексички елементи 
6. Француски лексички елементи 
7. Англиското влијание врз современиот романски јазик во доменот на лексиката. 

Препорачана 
литература: 

Ov. Densuşianu, Histoire de la langue roumaine, II, Bucureşti, 1975. 
Al. Rosetti, Istoria limbii române, Bucureşti, 1968 
Fl. Dumitrescu, Dinamica lexicului românesc, Cluj - Bucureşti, 1995 
Adriana St. –Ichim, Vocabularul limbii române actuale, Bucureşti, 2001. 

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: македонски и романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 4+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30+30 
Начин на реализација: Предавања 
Реализатори: Наставник 
Цели: Студентите да стекнат одредени познавања за местото што го зазема романскиот јазик 

во рамките на другите романски јазици, неговите особености и индивидуалност  како 
единствен претставник на источниот романитет.  
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Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Студентите да ја совладат материјата и да бидат во состојба да ги објаснат разликите и 
совпаѓањата меѓу романскиот и другите романски јазици.  

Предуслови:  
Содржина: 1. Латинскиот народен јазик - основа за сите романски јазици. Фактори за 

диверсификација на лат. народен јазик. Класификација на романските јазици. 
Супстрати, суперстрати. Први писмени документи. Фонетската, морфолошката и 
синтаксичката структура на романските јазици. Вокабуларот на романските јазици. 
Единството на романските јазици. Панроманизми. 

Препорачана 
литература: 

Iorgu Iordan, Maria Manoliu-Manea, Gramatica comparată a limbilor romanice, Bucureşti. 
Carlo Tagliavini, Originile limbilor neolatine, Bucureşti, 1977 
Enciclopedia limbilor romanice, Bucureşti, 1989 
Ed. Bourciez, Eléments de linguistique romane, Paris, 1967 

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: македонски  
 

Осми семестар 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКО-СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЧНИ ОДНОСИ 
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраењ:е Неделен фонд: 2+0 

Вкупен фонд во семестарот : 30 
Начин на реализација Предавања 
Реализатори: Наставник 
Цели: Да се запознаат студентите со романско-словенските јазични односи од најстаро време 

до денес. 
Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

Студентите да се оспособат да ги согледат ефектите од словенско-романската односно 
балкано-латинската симбиоза со акцент врз ефектите што таа ги имаше врз 
македонскиот јазик. 

Предуслови:  
Содржина: 1.Селењето на Словените и контактот со романизираното дако-гето-мезиско население. 

 2. Словенско-романска симбиоза во Дакија и асимилирање на словенското население. 
Словенски топоними во Романија. 
3. Раслојување на романското население под притисок на словените и селење на југ по 
планинските предели на македонија и Грција. 
Влијанието на балкано-романскиот врз македонскиот јазик и обратно. 
Влијанието на православната словенска црква врз духовната култура на романскиот 
народ. 

Препорачана 
литература: 

Ov. Densuşianu, Histoire de la langue roumaine, II, Bucureşti, 1975. 
Al. Rosetti, Istoria limbii române, Bucureşti, 1968 
G. Mihăilă, Între orient şi Occident, Bucureşti, 1999 

Методи на оценување: завршен испит 
Наставен јазик: македонски и романски 
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ПРЕДМЕТИ ПО СЛОБОДЕН ИЗБОР НА СТУДЕНТОТ 

КОИ СТУДИСКАТА ГРУПА ЗА РОМАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ ГИ НУДИ ЗА СВОИТЕ  
И СТУДЕНТИТЕ ОД ДРУГИТЕ КАТЕДРИ И ФАКУЛТЕТИ 

 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК 1  

Код:            
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар: Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+4 

Вкупен фонд во семестарот: 0+60 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија  
Цели: Цел на наставата : 

-   формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладувањето на романскиот јазик. 
усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, економскиот 
живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на комуникација. 
усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Оспособување за усно и писмено разбирање на едноставни ситуации од 
секојдневниот живот. 

2. Оспособување за усно изразување на едноставни ситуации од секојдневниот 
живот. 

3. Оспособување за писмено изразување преку преведување на реченици во 
двете насоки. 

Предуслови:  Нема 
Содржина: Формирање на еден  минимален комуникативен систем за усно и писмено изразување. 

Проширување на фонетските, лексичките, граматичките и комуникативните знаења врз 
основа на рецепција и праќање на некои усни и писмени пораки во различни 
комуникативни контексти. 

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris et alii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu et al: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот  
Наставен јазик  романски 

 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК 2  
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар:  Летен  семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+4 

Вкупен фонд во семестарот : 0+60 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија 
Цели: Цел на наставата : 

-   формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладувањето на романскиот јазик. 
- усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, 
економскиот живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на 
комуникација. 
- -усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Оспособување на студентите да бараат и даваат информации, да го 
опишуваат амбиентот во кој чивеат и творат, да зборуваат за своите навики и 
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интереси, да комуницираат. 
2. Стекнување на вештини на усно и писмено разбирање и изразување во 

дадени ситуации. 
Предуслови: Положен испит од прв семестар. 
Содржина: Разбирање и експлоатирање на литературни и нелитературни текстови со помош на 

прашања, со акцент врз фонетско-граматижките вежби и на вежбите за рецепција и 
дијалог. Примена на аудио-визуелни и информативни  средства: печат, списание од 
културата, функционални документи. Преводи. Елементи од романската култура и 
цивилизација. 

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris şi alţii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu şi alţii: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит  
Наставен јазик романски 
 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК  3  
Код:  
Тип:  Предметот е изборен 
Студиска година: / 
Семестар:  Зимски семестар 
Број на ЕКТС кредити: 5 
Времетраење: Неделен фонд: 0+4 

Вкупен фонд во семестарот :60 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија 
Цели: Цел на наставата : 

-    формирање на јазични, лексижки, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладувањето на романскиот јазик. 
- усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, 
економскиот живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на 
комуникација. 
- усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Оспособување за усно и писмено разбирање и издвојување на главните 
информации од прочитаната содржина. 

2. Оспособеност за усно изразување преку покомплексни морфосинтаксички 
структури. 

3. Оспособеност за писмено изразување преку преведување на текстови во 
обете насоки со покомплексна структура. 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од втор семестар. 
Содржина: Развивање и усовршување на рецептивните и изразните усни компетенции со акцент 

врз фонетско-граматичките и аудитивните вежби, врз дијалог, врз вежби за изразување 
на идеи. Примена на аудио-визуелни и информативни средства : печат, списанија од 
областа на културата, функционални документи. 

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris şi alţii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu şi alţii: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала. 

Методи на оценување: писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит. 
Наставен јазик романски 

 
 
 
ПРЕДМЕТ: РОМАНСКИ ЈАЗИК  4  
Код:  
Тип: Предметот е изборен 
Студиска година: Втора година 
Семестар: Летен семестар 
Број на ЕКТС 5 
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кредити: 
Времетраење: Неделен фонд: 0+4 

Вкупен фонд во семестарот : 60 
Начин на реализација: Групна и индивидуална работа 
Реализатори: Лектори: Елена Атанасова-Никулеску и лектор од Романија  
Цели: Цел на наставата : 

-   формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, 
дискурсивни и културни компетенции, потребни за усната и писмената практика во 
совладување на романскиот јазик. 
- усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, 
економскиот живот на денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на 
комуникација. 
- -усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 

Компетенции кои 
треба да се стекнат: 

1. Способност за усно изразување т.е. усно резимирање на текстови со 
покомплексна содржина. 

2. Спососност за пишување на состави на актулени теми од секојдневието кај нас 
и во светот. 

3. Способност за писмено изразување преку преведување на куси текстови од 
информативен и литературен карактер во обете насоки. 

Предуслови: Положен писмен  и устен испит од трети семестар. 
 

Содржина: За писмено изразување акцентот се става врз техниката на изложување на идеи и врз 
правење на резимеа. Преводи. Елементи од романската култура и цивилизација.  

Препорачана 
литература: 

Литература : 
CAZACU, Boris şi alţii: Curs de limba română 
MIHAELA, Albu şi alţii: Limba română –  limbă străină, curs practic II. 
Помошна литература : 
Аудио-визуелни средства, граматики, речници, списанија, весници и други учебни 
помагала. 

Методи на 
оценување: 

писмен испит  и / или континуирано следење  на студентот + устен испит . 

Наставен јазик  Романски 
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V. ПРЕДМЕТИ ПО СЛОБОДЕН ИЗБОР ЗА СИТЕ КАТЕДРИ 
 
Напомена: Предметните програми за предметите од вторите модули и предметите по 
слободен избор можете да ги најдете во прирачните книги на соодветните катедри 
или на веб страната на Факултетот: www.flf.ukim.edu.mk. 
 
 

ОД МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/ 
сем.) 

Вежби 
(часов
и/сем.

) 

Наставен 
јазик 

Пред
услов 

Креди
ти 

MK-3-1 Правопис на СМЈ 30 15 македонски нема 5 
MK-3-2 Македонски јазик - вештини за правилно пишување 30 30 македонски нема 5 
MK-3-3 Македонски јазик - култура на говорот 30 30 македонски нема 5 
MK-3-4 Правоговор на СМЈ 30 15 македонски нема 5 
MK-3-5 Старословенски јазик 1 30 30 македонски нема 5 
MK-3-6 Старословенски јазик 2 30 30 македонски има 5 
MK-3-7 Старословенски јазик 3 30 15 македонски има 5 
MK-3-8 Oпшта лингвистика 60 0 македонски нема 5 
MK-3-9 Преглед на лингвистиката 60 0 македонски нема 5 
MK-3-10 Когнитивна лингвистика 60 0 македонски нема 5 
MK-3-11 Македонска лингвокултурологија 60 0 македонски нема 5 
MK-3-12 Развој на македонскиот писмен јазик  30 30 македонски нема 5 
MK-3-13 Современ македонски јазик 1 (за наставна насока )  30 30 македонски нема 5 
MK-3-14 Современ македонски јазик  2 (за наставна насока)  30 30 македонски има 5 
MK-3-15 Современ македонски јазик 3 (за наставна насока)   30 30 македонски нема 5 
MK-3-16 Современ македонски јазик 4 (за наставна насока)  30 30 македонски има 5 
MK-3-17 Современ македонски јазик 1 (за преведувачка насока - странски 

јазични групи) 
30 30 македонски нема 5 

MK-3-18 Современ македонски јазик  2 (за преведувачка насока - странски 
јазични групи) 

30 30 македонски нема 5 

MK-3-19 Современ македонски јазик 3 ( за преведувачка насока  - странски 
јазични групи) 

30 30 македонски нема 5 

MK-3-20 Современ македонски јазик 4  за преведувачка насока 30 30 македонски нема 5 
MK-3-21 Современ македонски јазик 5  (за преведувачка насока - странски 

јазични групи)) 
30 30 македонски има 5 

MK-3-22 Современ македонски јазик 6  (за преведувачка насока - странски 
јазични групи) 

30 30 македонски има 5 

MK-3-23 Морфологија на СМЈ 30 30 македонски нема 5 
MK-3-24 Фразеологија на МЈ 30 30 македонски нема 5 
MK-3-25 Лексикологија со лексикографија на МЈ 30 30 македонски нема 5 
MK-3-26 Зборообразување на СМЈ 30 30 македонски нема 5 
MK-3-27 Синтакса на СМЈ 30 30 македонски нема 5 
MK-3-28 Лингвостилистика на СМЈ 30 30 македонски нема 5 
MK-3-29 Психолингвистика 30 0 македонски нема 5 
MK-3-30 Соцолингвистика 30 0 македонски нема 5 
MK-3-31 Семантика 30 30 македонски нема 5 
MK-3-32 Прагматика 30 0 македонски нема 5 
MK-3-33 Ономастика 30 0 македонски нема 5 
MK-3-34 Балканска лингвистика 30 0 македонски нема 5 
MK-3-35 Јазик, култура, идентитет 30 30 македонски нема 5 
MK-3-36 Општа реторика 30 30 македонски нема 5 
MK-3-37 Теорија и техники на комуникацja 30 30 македонски нема 5 
MK-3-38 Основи на врзаниот текст 30 30 македонски нема 5 
MK-3-39 Македонски јазик за странски студенти 1 (почетен курс) 30 30 македонски нема 5 
MK-3-40 Македонски јазик за странски студенти 2 (почетен курс) 30 30 македонски нема 5 
MK-3-41 Македонски јазик за странски студенти 3 (среден курс) 30 30 македонски нема 5 
MK-3-42 Македонски јазик за странски студенти 4 (среден курс) 30 30 македонски нема 5 
MK-3-43 Македонски јазик за странски студенти 5 (напреден курс) 30 30 македонски нема 5 
MK-3-44 Македонски јазик за странски студенти 6 (напреден курс) 30 30 македонски нема 5 
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ОД СРПСКИ/ХРВАТСКИ/СЛОВЕНЕЧКИ ЈАЗИK 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/ 
сем.) 

Веж
би 

(час
ови/
сем.) 

Наставен 
јазик 

Преду
слов 

Креди
ти 

SR-3-1 Српски јазик 1 30 30 македонски нема 5 
SR-3-2 Српски јазик 2 30 30 македонски има 5 
SR-3-3 Српски јазик 3 30 30 македонски има 5 
SR-3-4 Српски јазик 4 30 30 македонски има 5 
SI-3-1 Словенечки јазик 1 30 30 македонски нема 5 
SI-3-2 Словенечки јазик 2 30 30 македонски има 5 
SI-3-3 Словенечки јазик 3 30 30 македонски има 5 
SI-3-4 Словенечки јазик 4 30 30 македонски има 5 
HR-3-1 Хрватски јазик 1 30 30 македонски нема 5 
HR-3-2 Хрватски јазик 2 30 30 македонски има 5 
HR-3-3 Хрватски јазик 3 30 30 македонски има 5 
HR-3-4 Хрватски јазик 4 30 30 македонски има 5 
SI-3-5 Словенечкиот јазик во јужнословенски и европски контекст 

(културолошки аспекти) 1 
30 30 македонски нема 5 

SI-3-6 Словенечкиот јазик во јужнословенски и европски контекст 
(културолошки аспекти) 2 

30 30 македонски има 5 

HR-3-5 Хрватскиот јазик во јужнословенски и европски контекст 
(културолошки аспекти) 1 

30 30 македонски има 5 

HR-3-6 Хрватскиот јазик во јужнословенски и европски контекст 
(културолошки аспекти) 2 

30 30 македонски има 5 

SR-3-5 Историја на културата на Србите 1 30 30 македонски нема 5 
SR-3-6 Историја на културата на Србите 2 30 30 македонски има 5 
HR-3-7 Историја на култура на Хрватите 1 30 30 македонски нема 5 
HR-3-8 Историја на култура на Хрватите 2 30 30 македонски има 5 
SI-3-7 Културата и цивилизацијата на Словенците 1 30 30 македонски нема 5 
SI-3-8 Културата и цивилизацијата на Словенците 2 30 30 македонски има  5 
SR-3-7 Комуникација и реклама 30 15 македонски нема 5 
SR-3-8 Креативнoст во рекламирањето 30 15 македонски нема 5 
 

 
ОД МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/ 
сем.) 

Веж
би 

(час
ови/
сем.) 

Наставен 
јазик 

Преду
слов 

Креди
ти 

MKK-3-1 Народна македонска поезија 30 30   5 
MKK-3-2 Медиевистика 1 30 30   5 
MKK-3-3 Агиологија 1 30 30   5 
MKK-3-4 Теорија на книжевност 1 (дисциплини и теорија на драма) 30 30   5 
MKK-3-5 Словенска митологија 30 30   5 
MKK-3-6 Народна македонска проза 30 30   5 
MKK-3-7 Медиевистика 2 30 30   5 
MKK-3-8 Агиологија 2 30 30   5 
MKK-3-9 Теорија на книжевност 2 (теорија на проза и поезија) 30 30   5 
MKK-3-10 Психоаналитички концепти во фолклорот 30 30   5 
MKK-3-11 Македонска култура и цивилизација 1 30 30   5 
MKK-3-12 Светска книжевност за деца 30 30   5 
MKK-3-13 Реторика и стилистика  30 30   5 
MKK-3-14 Постмодерната во македонската книжевност и филм      
MKK-3-15 Македонска култура и цивилизација 2 30 30   5 
MKK-3-16 Македонска и јужнословенски книжевности за деца 30 30   5 
MKK-3-17 Херменевтика и семиологија  30 30   5 
MKK-3-18 Лакан и македонската култура 30 30   5 
MKK-3-19 Нова македонска книжевност - преродба 30 30   5 
MKK-3-20 Дискурси на моќта во македонската култура 30 30   5 
MKK-3-21 Културата на Македонците во 19 век 1 30 30   5 
MKK-3-22 Реторика во односи со јавност      
MKK-3-23 Нова македонска книжевност – романтизам 30 30   5 
MKK-3-24 Семиотика на македонскиот роман 30 30   5 



296 
 

MKK-3-25 Реторика во односи со јавност      
MKK-3-26 Културата на Македонците во 19 век 2 30 30   5 
MKK-3-27 Семиологија во односи со јавност      
MKK-3-28 Македонска современа книжевност – реализам и модернизам 30 30   5 

MKK-3-29 
Од експресионизмот до постмодерната во јужнословенските 
книжевност 1 

30 30   5 

MKK-3-30 Имагологија – сликата на другиот во македонскиот книжевен 
контекст 

30 30   5 

MKK-3-31 Виртуелен реализам – македонски постпостмодернизам 30 30   5 
MKK-3-32 Македонска современа книжевност - постмодернизам 30 30   5 

MKK-3-33 Од експресионизмот до постмодерната во јужнословенските 
книжевност 2 

30 30   5 

MKK-3-34 Хибридни идентитети во македонската книжевност и култура 30 30   5 
MKK-3-35 Македонската книжевност и културната транзиција 30 30   5 
MKK-3-36 Македонска култура и цивилизација 3 30 30   5 
MKK-3-37 Македонска култура и цивилизација 4 30 30   5 

 

ОД АЛБАНСКИ ЈАЗИК 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/ 
сем.) 

Веж
би 

(час
ови/
сем.) 

Наставен 
јазик 

Преду
слов 

Креди
ти 

AL-3-1 Aлбански јазик 1 30 30 мак. нема 5 
AL-3-2 Aлбански јазик 2 30 30 мак. нема 5 
AL-3-3 Aлбански јазик 3 30 30 мак./алб. нема 5 
AL-3-4 Aлбански јазик 4 30 30 мак./алб. нема 5 
AL-3-5 Aлбански јазик 5 30 30 албански нема 5 
AL-3-6 Aлбански јазик 6 30 30 албански нема 5 
AL-3-7 Фонетика и фонолог. на алб. јазик  30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-8 Лексикологија на албанскиот јазик  30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-9 Морфологија на алб. јазик јазик  30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-10 Синтакса на албанскиот јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-11 Дијалектолог. на албанскиот јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-12 Историја на албанскиот јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-13 Истор. фонологија на алб. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-14 Истор. морфологија на алб. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-15 Историја на албанологијата 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-16 Практикум по албански јазик 30 30 албански. нема 5 

AL-3-17 Правопис на албанскиот јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-18 Правоговор на албанскиот јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-19 Култура на израз. на алб. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-20 Јазична редактура на алб. јазик 30 30 мак. /алб. нема 5 

AL-3-21 Лингвистичка стил. на алб. јазик 30 30 мак. /алб. нема 5 
AL-3-22 Превед. од алб. на мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-23 Толк. од алб. на македонски јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-24 Превед. од мак. на албански јазик 30 30 мак. /алб. нема 5 
AL-3-25 Толкување од мак. на алб. јазик 30 30 мак. /алб. нема 5 
AL-3-26 Контр. анализа на алб. и мак. јаз. 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-27 Според. грам. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-28 Алб.- мак. стручна терминологија 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-29 Алб. - мак. јазична интерферен. 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-30 Албанска култура и цивилизација 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-31 Албанска усна лирика 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-32 Албанска усна епика 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-33 Албански фолклор и етнологија 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-34 Албанска етнологија 1 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-35 Албанска етнологија 2 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-36 Албански фолклор 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-37 Албанска етнологија 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-38 Балкански фолкор  30 30 мак. /алб. нема 5 

AL-3-39 Балканска етнологија 30 30 мак. /алб. нема 5 
AL-3-40 Албанска книжевност за деца 30 30 алб. /мак. нема 5 
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AL-3-41 Албански роман 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-42 Албанска поезија 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-43 Стилистика на алб. книжевност 30 30 мак. /алб. нема 5 
AL-3-44 Поетика на алб. книжевност 30 30 мак. /алб. нема 5 
AL-3-45 Алб. книжевност до Преродбата 30 30 мак. /алб. нема 5 
AL-3-46 Албански романтизам 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-47 Албански реализам 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-48 Алб. книж. меѓу двете Свет. војни 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-49 Современа албанска книжевност 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-50 Албанска книж. во балк. контекст 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-51 Стручна терминологија 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-52 Oпшта терм. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-53 Правна терм. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-54 Општествено-политичка терминол. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-55 Админист. термин. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-56 Културолошка терм. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-57 Уметничка термин. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-58 
Книжевна термин. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-59 Медицинска термин. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-60 Техничка термин. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

AL-3-61 Деловна термин. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 
AL-3-62 Економска термин. на алб. и мак. јазик 30 30 алб. /мак. нема 5 

 

ОД ТУРСКИ ЈАЗИК 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/ 
сем.) 

Веж
би 

(час
ови/ 
сем.) 

Наставен 
јазик 

Преду
слов 

Креди
ти 

TR-3-1 Турски јазик во контекст на балканските јазици 1 30 30 мак нема 5 
TR-3-2 Турски јазик во контекст на балканските јазици 2 30 30 мак има 5 
TR-3-3 Историја на турската култура и цивилизација 1 30 30 тур нема 5 
TR-3-4 Историја на турската култура и цивилизација 2 30 30 тур има 5 
TR-3-5 Историја на турската култура и цивилизација 1 30 30 мак нема 5 
TR-3-6 Историја на турската култура и цивилизација 2 30 30 мак има 5 
TR-3-7 Турски јазик (како странски јазик) 1 30 30 мак нема 5 
TR-3-8 Турски јазик (како странски јазик) 2 30 30 мак има 5 
TR-3-9 Турски јазик (како странски јазик) 3 30 30 мак нема 5 
TR-3-10 Турски јазик (како странски јазик)  4 30 30 мак има 5 
TR-3-11 Османско турски јазик 1 30 30 тур/мак нема  5 
TR-3-12 Османско турски јазик 2 30 30 тур/мак има 5 
TR-3-13 Стара турска книжевност 1 30 30 тур/мак нема  5 
TR-3-14 Стара турска книжевност 2 30 30 тур/мак има 5 
TR-3-15 Класична турска  книжевност 1 30 30 тур/мак нема 5 
TR-3-16 Класична турска книжевност 2 30 30 тур/мак има 5 
TR-3-17 Морфологија на турски јазик 30 30 мак  нема 5 
TR-3-18 Турска – мистичка книжевност 1 30 30 тур/мак нема 5 
TR-3-19 Турска – мистичка книжевност 2 30 30 тур/мак има 5 
TR-3-20 Дијалектологија на турскиот јазик 1  30 30 тур нема 5 
TR-3-21 Дијалектологија на турскиот јазик 2 30 30 тур има 5 
TR-3-22 Историја на турскиот јазик 1 30 30 тур нема  5 
TR-3-23 Историја на турскиот јазик 2 30 30 тур има 5 
TR-3-24 Преглед на турската народна книжевност 1 30 30 тур нема  5 
TR-3-25 Преглед на турската народна книжевност 2 30 30 тур има 5 
TR-3-26 Турска литература за деца 1 60 0 тур нема 5 
TR-3-27 Турска литература за деца 2 60 0 тур има 5 
TR-3-28 Турска литература за деца 1 60 0 мак нема 5 
TR-3-29 Турска литература за деца 2 60 0 мак има 5 

TR-3-30 
Техники на превод  од турски на македонски  и од македонски  на 
турски јазик 1 

30 30 тур/мак нема 5 

TR-3-31 
Техники на превод од турски на македонски и од македонски на турски 
јазик 2 

30 30 тур/мак има 5 

TR-3-32 Дикција и драматизација1 30 30 тур/мак нема  5 



298 
 

TR-3-33 Дикција и драматизација 2 30 30 тур/мак има 5 
TR-3-34 Методика на наставата по турски јазик 1 30 30 тур/мак нема  5 
TR-3-35 Методика на наставата по турска книжевност 2 30 30 тур/мак има 5 
TR-3-36 Осврт на туркофонска книжевност – 1 30 30 тур нема 5 
TR-3-37 Осврт на туркофонска книжевност – 2 30 30 тур има 5 
TR-3-38 Книжевни поими и теории 1 30 30 тур нема 5 
TR-3-39 Книжевни поими и теории 1 30 30 тур нема 5 
TR-3-40 Унгарски јазик 1 30 30 унгар. нема 5 
TR-3-41 Унгарски јазик 2 30 30 унгар. има 5 
TR-3-42 Унгарски јазик 3 30 30 унгар. има 5 
TR-3-43 Унгарски јазик 4 30 30 унгар. има 5 

 
ОД КОРЕЈСКИ ЈАЗИК 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/ 
сем.) 

Веж
би 

(час
ови/
сем.) 

Наставен 
јазик 

Преду
слов 

Креди
ти 

TR-3-44 Современ корејски јазик 1 30 30 мак. нема 5 
TR-3-45 Современ корејски јазик 2 30 30 мак./кореј. има 5 
TR-3-46 Современ корејски јазик 3 30 30 мак./кореј. има 5 
TR-3-47 Современ корејски јазик 4 30 30 мак./кореј. има 5 
 

ОД РОМАНСКИ ЈАЗИЦИ 

КОД Наслов на предметот 

Предавања 
(часови/се

м.) 

Веж
би 

(час
ови/
сем.

) 

Наставен 
јазик 

Преду
слов 

Креди
ти 

FR-3-1 Француски јазик 1 0 120 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-2 Француски јазик 2 0 120 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-3 Француски јазик 3 0 120 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-4 Француски јазик 4 0 120 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-5 Француски јазик 5 0 120 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-6 Француски јазик 6 0 120 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-7 Француски јазик 7 0 120 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-8 Француски јазик 8 0 120 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-9 Морфосинтакса на францускиот јазик 1 30 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-10 Морфосинтакса на францускиот јазик 2 30 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-11 Фонетика на францускиот јазик  60 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-12 Историја на францускиот јазик со историска граматика (краток 
предглед) 

60 0 Француски 
јазик  

нема 5 

FR-3-13 Синтакса на францускиот јазик 1 30 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-14 Синтакса на францускиот јазик 2 30 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-15 Семантика на францускиот јазик 30 30 Француски 
јазик  

нема 5 

FR-3-16 Прагматика на францускиот јазик  30 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-17 Преглед на француската литература : историја и периодизација 30 30 Француски 
јазик  

нема 5 

FR-3-18 Француска поезија 19 век и 20 век 30 30 Француски 
јазик  

нема 5 
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FR-3-19 Француска книжевност на Среден Век и Ренесанса 30 30 Француски 
јазик  

нема 5 

FR-3-20 Француски класицизам 30 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-21 Француска книжевност на просветителството и предромантизмот  30 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-22 Француски роман 19 век 30 30 Француски 
јазик  

нема 5 

FR-3-23 Француски роман 20 век  30 30 Француски 
јазик  

нема 5 

FR-3-24 Француски театар 20 век 30 30 Француски 
јазик  

нема 5 

FR-3-25 Методика на наставата по француски јазик 1 30 15 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-26 Методика на наставата по француски јазик 2  30 15 Француски 
јазик  

има 5 

FR-3-27 Методика – Практична подготовка за настава по француски јазик 1  30 45 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-28 Методика – Практична подготовка за настава по француски јазик 2 30 45 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-29 Теорија на преведување и толкување 1 30 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-30 Теорија на преведување и толкување 2 30 30 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-31 Преведување од француски на македонски и од македонски на 
француски јазик 1 

0 120 Француски и 
македонски 

јазик 

нема 5 

FR-3-32 Преведување од француски на македонски и од македонски на 
француски јазик 2 

0 120 Француски и 
македонски 

јазик 

има 5 

FR-3-33 Преведување од француски на македонски и од македонски на 
француски јазик 3 

0 120 Француски и 
македонски 

јазик 

има  

FR-3-34 Преведување од француски на македонски и од македонски на 
француски јазик4 

0 120 Француски и 
македонски 

јазик 

има 5 

FR-3-35 Консекутивно толкување од француски на македонски и од 
македонски на француски јазик (со техники на бележење) 1 

0 120 Француски и 
македонски 

јазик 

нема 5 

FR-3-36 Консекутивно толкување од француски на македонски и од 
македонски на француски јазик (со техники на бележење) 2 

0 60 Француски и 
македонски 

јазик 

има 5 

FR-3-37 Консекутивно толкување од француски на македонски и од 
македонски на француски јазик (со техники на бележење) 3 

0 60 Француски и 
македонски 

јазик 

има 5 

FR-3-38 Симултано толкување од француски на македонски и од македонски 
на француски јазик 1 

0 60 Француски и 
македонски 

јазик 

има 5 

FR-3-39 Симултано толкување од француски на македонски и од македонски 
на француски јазик 2 

0 60 Француски и 
македонски 

јазик 

има 5 

FR-3-40 Симултано толкување од француски на македонски и од македонски 
на француски јазик 3 

0 120 Француски и 
македонски 

јазик 

има 5 

FR-3-41 Карактеристики на француската лексика 30 0 Француски 
јазик  

нема 5 

FR-3-42 Корективна фонетика на францускиот јазик 0 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-43 Информатичка лингвистика за француски јазик 1 15 15 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-44 Информатичка лингвистика за француски јазик 2 15 15 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-45 Заемките во францускиот јазик  30 0 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-46 Анализа и изработка на педагошки материјали за наставата по 
француски јазик 

30 0 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-47 Контрастивна граматика на францускиот и на македонскиот јазик 1  30 30 Француски 
јазик 

нема 5 
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FR-3-48 Контрастивна граматика на францускиот и на македонскиот јазик 2 30 30 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-49 Споредбена граматика на романските јазици  30 0 Македонски 
јазик 

нема 5 

FR-3-50 Терминологија 30 0 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-51 Француска лексикографија 30 0 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-52 Француска култура и цивилизација – современи состојби 30 0 Француски и 
македонски 

јазик  

нема 5 

FR-3-53 Француска култура и цивилизација (од почетоците до времето на Луј 
XIV 

30 0 Француски и 
македонски 

јазик 

нема 5 

FR-3-54 Француска култура и цивилизација (од времето на 
Просветителството до V-та Република) 

30 0 Француски и 
македонски 

јазик 

нема 5 

FR-3-55 Франкофонски култури 30 0 Француски и 
македонски 

јазик 

нема 5 

FR-3-56 Франкофонски литератури 30 0 Француски и 
македонски 

јазик 

нема 5 

FR-3-57 Француски Нов Роман 30 0 Француски и 
македонски 

јазик 

нема 5 

FR-3-58 Француски јазик – Правна терминологија 30 0 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-59 Зборообразување во францускиот јазик 30 0 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-60 Францускиот јазик во меѓународните односи 30 0 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-61 Медицинска терминологија (француски) 15 15 Француски и 
македонски 
јазик 

нема 5 

FR-3-62 Романизмите во македонскиот јазик 30 0 Македонски 
јазик 

нема 5 

FR-3-63 Француски јазик со медиумска поддршка (Напредно ниво - TV5 
Monde) 

0 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-64 Литературен превод (дијалошки структури – драмски текстови) 0 30 Француски и 
македонски 

јазик 

нема 5 

FR-3-65 Преведување на фолклорни приказни (од македонски на француски) 0 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-66 Деловен француски јазик 30 0 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-67 Стилска анализа на француски текстови 0 30 Француски 
јазик 

нема 5 

FR-3-68 Преведување филмови од француски на македонски јазик 0 30 Македонски 
јазик 

нема 5 

FR-3-69 Превод и препев на француска поезија 0 30 Македонски 
јазик 

нема 5 

FR-3-70 Француски јазик 1 30 30 Македонски и 
француски 

јазик 

нема 5 

FR-3-71 Француски јазик 2 30 30 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-72 Француски јазик 3 30 30 Француски 
јазик 

има 5 

FR-3-73 Француски јазик 4 30 30 Француски 
јазик 

има 5 

PT-3-1 Португалски јазик 1 30 30 Македонски и 
португалски 

јазик 

нема 5 

PT-3-2 Португалски јазик 2 30 30 Португалски 
јазик 

има 5 

PT-3-3 Португалски јазик 3 30 30 Португалски 
јазик 

има 5 
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PT-3-4 Португалски јазик 4 30 30 Португалски 
јазик 

има 5 

FR-3-74 Латински јазик 1 30 30 Македонски 
јазик 

нема 5 

FR-3-75 Латински јазик 2 30 30 Македонски 
јазик 

нема 5 

ES-3-1 Шпански јазик 1 0 120 Македонски и 
шпански јазик 

нема 5 

ES-3-2 Шпански јазик 2 0 120 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-3 Шпански јазик 3 0 120 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-4 Шпански јазик 4 0 120 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-5 Шпански јазик 5 0 120 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-6 Шпански јазик 6 0 120 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-7 Шпански јазик 7 0 120 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-8 Шпански јазик 8 0 120 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-9 Вовед во морфосинтакса на шпанскиот јазик 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-10 Вовед во шпанската книжевност 30 30 Македонски 

јазик 
нема 5 

ES-3-11 Морфосинтакса на шпанскиот јазик 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-12 Преглед на испаноамериканската книжевсност 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-13 Фонетика и фонологија на шпанскиот јазик 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-14 Театарот во Златниот век на шпанската литература 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-15 Вовед во синтакса на шпанскиот јазик 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-16 Синтакса на шпанскиот јазик 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-17 Модернизмот и генерацијата од 98-та 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-18 Литература на авангардата во Шпанија 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-19 Семантика и прагматика на шпанскиот јазик 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-20 Анализа и коментар на текстови од литературата на шпански јазик од  

20. век 
30 30 Шпански јазик нема 5 

ES-3-21 Историја на шпанскиот јазик 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-22 Сервантес и неговото време 30 30 шпански јазик нема 5 
ES-3-23 Шпанскиот јазик во Шпанија и шпанскиот јазик во Латинска Америка 30 30 Македонски 

јазик 
нема 5 

ES-3-24 Магичен реализам (Процут на испаноамериканскиот роман) 30 30 Шпански јазик нема 5 
ES-3-25 Шпанска култура и цивилизација 1 30 0 Шпански јазик нема 5 
ES-3-26 Шпанска култура и цивилизација 2 30 0 Шпански јазик нема 5 
ES-3-27 Испаноамериканска култура и цивилизација 1  30 0 Македонски 

јазик 
нема 5 

ES-3-28 Испаноамериканска култура и цивилизација 2  30 0 Македонски 
јазик 

нема 5 

ES-3-29 Методика на наставата по шпански јазик 1 30 15 Шпански јазик нема 5 
ES-3-30 Методика на наставата по шпански јазик 2 30 15 Шпански јазик има 5 
ES-3-31 Методика – Практична подготовка за наставата по шпански јазик 1 30 45 Шпански јазик има 5 
ES-3-32 Методика – Практична подготовка за наставата по шпански јазик 2 30 45 Шпански јазик има 5 
ES-3-33 Заемките во шпанскиот јазик 30 0 Шпански јазик нема 5 
ES-3-34 Користење на литературни текстови во наставата 30 0 Шпански јазик нема 5 
ES-3-35 Контрастивна граматика на шпанскиот и на македонскиот јазик 1 30 30 Шпански и 

македонски 
јазик 

нема 5 

ES-3-36 Контрастивна граматика на шпанскиот и на македонскиот јазик 2 30 30 Шпански и 
македонски 

јазик 

има 5 

ES-3-37 Анализа и изработка на педагошки материјали за наставата по 
шпански јазик  

30 0 Шпански јазик нема 5 

ES-3-38 Споредбена граматика на романските јазици  60 0 Македонски 
јазик 

нема 5 

ES-3-39 Теорија на преведување и толкување 1  30 30 Шпански јазик 
/ Македонски 

јазик 

нема 5 

ES-3-40 Теорија на преведување и толкување 2 30 30 Шпански јазик 
/ Македонски 

има 5 
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јазик 
ES-3-41 Подготовка за превод 1 30 0 Шпански јазик 

/ Македонски 
јазик 

нема 5 

ES-3-42 Подготовка за превод 2 30 0 Шпански јазик 
/ Македонски 

јазик 

има 5 

ES-3-43 Преведување од шпански јазик на македонски и од македонски на 
шпански јазик 1 

0 120 Шпански и 
македонски 

јазик 

нема 5 

ES-3-44 Преведување од шпански јазик на македонски и од македонски на 
шпански јазик 2 

0 120 Шпански и 
македонски 

јазик 

има 5 

ES-3-45 Преведување од шпански јазик на македонски и од македонски на 
шпански јазик 3 

0 120 Шпански и 
македонски 

јазик 

има 5 

ES-3-46 Преведување од шпански јазик на македонски и од македонски на 
шпански јазик 4 

0 120 Шпански и 
македонски 

јазик 

има 5 

ES-3-47 Меѓународни институции 30 0 Македонски 
јазик 

нема 5 

ES-3-48 Правна терминологија 30 0 Шпански јазик нема 5 
ES-3-49 Контрастивна анализа на текстови на шпанскиот и на македонскиот 

јазик 1 
30 30 Шпански и 

македонски 
јазик 

нема 5 

ES-3-50 Контрастивна анализа на текстови на шпанскиот и на македонскиот 
јазик 2 

30 30 Шпански и 
македонски 

јазик 

има 5 

ES-3-51 Економска терминологија 30 0 Шпански јазик нема  5 
ES-3-52 Превод и препев на шпанска поезија 0 30 Шпански и 

македонски 
јазик 

нема 5 

ES-3-53 Примена на информатички алатки во преведувањето 0 30 Македонски 
јазик 

нема 5 

ES-3-54 Консекутивно толкување од шпански на македонски и од македонски 
на шпански јазик (со техники на бележење) 1 

0 120 Македонски и 
шпански јазик 

нема 5 

ES-3-55 Консекутивно толкување од шпански на македонски и од македонски 
на шпански јазик (со техники на бележење) 2 

0 60 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-56 Консекутивно толкување од шпански на македонски и од македонски 
на шпански јазик (со техники на бележење) 3 

0 60 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-57 Симултано толкување од шпански на македонски и од македонски на 
шпански јазик  1 

0 60 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-58 Симултано толкување од шпански на македонски и од македонски на 
шпански јазик  2 

0 60 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-59 Симултано толкување од шпански на македонски и од македонски на 
шпански јазик  3 

0 120 Македонски и 
шпански јазик 

има 5 

ES-3-60 Шпански јазик 1 0 60 Македонски и 
Шпански јазик 

нема 5 

ES-3-61 Шпански јазик 2 0 60 Шпански јазик има 5 
ES-3-62 Шпански јазик 3 0 60 Шпански јазик има 5 
ES-3-63 Шпански јазик 4 0 60 Шпански јазик има 5 

 
 

ОД ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК 
 

Наслов на предметот 

Предав
ања 

(часов
и/ 

сем.) 

Вежби 
(часови/

сем.) 
Наставен 

јазик 
Предус

лов 
Кре-
дити 

DE-3-1 Германски јазик 1 (за други јазични групи) 30 30 германски  има 5 
DE-3-2 Германски јазик 2 (за други јазични групи) 30 30 германски  има 5 
DE-3-3 Германски јазик 3 (за други јазични групи) 15 15 германски  има 5 
DE-3-4 Германски јазик 4 (за други јазични групи) 15 15 германски  има 5 
DE-3-5 Германски јазик 1 (за други факултети) 0 30 македонски/ 

германски 
нема 5 

DE-3-6 Германски јазик 2 (за други факултети) 0 30 македонски/ има 5 
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германски 
DE-3-7 Цивилизација на германското говорно подрачје 1 30 15 германски/ 

македонски 
нема 5 

DE-3-8 Цивилизација на германското говорно подрачје 2 30 15 германски/ 
македонски 

има 5 

DE-3-9 Германскојазична книжевност 1 30 30 македонски/ 
германски 

нема 5 

DE-3-10 Германскојазична книжевност 2 30 30 македонски/ 
германски 

има 5 

DE-3-11 Германскојазична книжевност 3 30 30 македонски/ 
германски 

има 5 

DE-3-12 Германскојазична книжевност 4 30 30 македонски/ 
германски 

има 5 

DE-3-13 Епохи на германскојазичната поезија 30 30 германски има 5 
DE-3-14 Германскојазичниот роман и расказ на 20.век 30 30 германски има 5 
DE-3-15 Морфологија на германскиот јазик 1 30 30 германски нема 5 
DE-3-16 Морфологија на германскиот јазик 2 30 30 германски има 5 
DE-3-17 Сегментарна фонетика и фонологија на германскиот јазик 1 30 30 германски има 5 
DE-3-18 Супрасегментарна фонетика и фонологија на германскиот јазик 2 30 30 германски има 5 
DE-3-19 Синтакса на германскиот јазик 1 30 30 германски има 5 
DE-3-20 Синтакса на германскиот јазик 2 30 30 германски има 5 
DE-3-21 Вовед во лексикологијата на германскиот јазик 30 30 германски има 5 
DE-3-22 Зборообразувањето во германскиот јазик 30 30 германски има 5 
DE-3-23 Историја на германскојазичната драма 30 30 германски има 5 
DE-3-24 Томас Ман и Хајнрих Ман 30 30 германски има 5 
DE-3-25 Правопис и правоговор на германскиот јазик 1 30 0 германски нема 5 
DE-3-26 Правопис и правоговор на германскиот јазик 2 30 0 германски има 5 
DE-3-27 Историја на германскиот јазик 1* 30 30 германски има 5 
DE-3-28 Историја на германскиот јазик 2* 30 30 германски има 5 
DE-3-29 Продуктивна рецепција на австриската поезија 30 0 германски има 5 
DE-3-30 Епохи на германскојазичната книжевност: романтизам и 

експресионизам 
30 0 германски има 5 

DE-3-31 Контрастивна граматика на германскиот и на македонскиот јазик 1* 30 30 германски има 5 
DE-3-32 Контрастивна граматика на германскиот и на македонскиот јазик 2* 30 30 германски има 5 
DE-3-33 Специјален курс по методика 

(Комуникативна и интеркултурна настава) 
15 15 германски има 5 

DE-3-34 Специјален курс по методика 
(Работа со текстови во наставата по герм. јазик) 

15 15 германски има 5 

 
 

 
ОД ОПШТА И КОМПАРАТИВНА/КИНЕСКИ/РОМСКИ ЈАЗИК 

КОД Наслов на предметот 

Предав
ања 

(часов
и/ 

сем.) 

Вежби 
(часови/

сем.) 
Наставе
н јазик 

Предус-
лов Кредити 

OKK-3-1 Увод во теорија на книжевноста 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-2 Поетика на имагинарното и митот  30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-3 Античката и современата книжевност 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-4 Теорија на книжевноста со реторика 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-5 Мит, религија, книжевност 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-6 Хуморот во книжевноста  30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-7 Теорија на книжевните дискурси 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-8 Фикција и стварност 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-9 Толкување на текстови од хебрејската, индиската книжевност 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-10 Толкување на текстови од кинеската и јапонската книжевност  30 0 мак.  Нема 5 
OKK-3-11 Книжевност и антропологија 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-12 Книжевност и политика 30 0 мак.  Нема 5 
OKK-3-13 Теорија на поезија 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-14 Усмена/популарна/постмодерна книжевност и култура 30 0 мак.  Нема  
OKK-3-15 Поетика на фантастичниот расказ 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-16 Книжевноста и ликовните уметности 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-17 Рецепција, книжевност, култура 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-18 Книжевност на патувањето 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-19 Критички методи 30 0 мак. Нема 5 
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OKK-3-20 Поетики на модерната лирика 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-21 Книжевност и филм  30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-22 Теории на идентитетот 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-23 Авангардни поетики на 20 век 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-24 Увод во книжевна херменевтика  30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-25 Компаратистички методи 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-26 Модерна / Постмодерна 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-27 Книжевна херменевтика со креативно пишување  30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-28 Историографска метафикција 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-29 Културолошки методи 30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-30 Роман на 20-21 век  30 0 мак. Нема 5 
OKK-3-31 Кинески јазик 1 30 30 кин. / 

анг. 
Нема 5 

OKK-3-32 Кинески јазик 2 30 30 кин. / 
анг. 

Има 5 

OKK-3-33 Кинески јазик 3 30 30 кин. / 
анг. 

Има 5 

OKK-3-34 Кинески јазик 4 30 30 кин. / 
анг. 

Има 5 

OKK-3-35 Ромски јазик 1 30 30 ром. / 
мак. 

Има 5 

OKK-3-36 Ромски јазик 2 30 30 ром. / 
мак. 

Има 5 

OKK-3-37 Ромски јазик 3 30 30 ром. / 
мак. 

Има 5 

OKK-3-38 Ромски јазик 4 30 30 ром. / 
мак. 

Има 5 

 
ОД ПРЕВЕДУВАЊЕ И ТОЛКУВАЊЕ 

КОД Наслов на предметот 
Предавања 

(часови/ 
сем.) 

Вежби 
(часови
/сем.) 

Наставен јазик Предус
лов Кредити 

PIT-3-1 Култура и цивилизација на јазик Б и В1 60 0 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-2 Култура и цивилизација на јазик Б и В 2 60 0 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-3 Култура и цивилизација на јазик Б и В 3 60 0 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-4 Култура и цивилизација на јазик Б и В 4 60 0 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-5 Подготовка за ПИТ 15 15 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-6 Двонасочно толкување  0 30 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-7 Меѓународните институции и преведувањето 15 15 македонски нема 5 
PIT-3-8 Стручна терминологија за преведувачи и 

толкувачи 1 
( политички науки) 

15 15 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-9 Стручна терминологија за преведувачи и 
толкувачи 2 
( правни науки) 

15 15 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-10 Стручна терминологија за преведувачи и 
толкувачи 3 
(економски науки) 

15 15 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-11 Стручна терминологија за преведувачи и 
толкувачи 4 
( научно –технички науки) 

15 15 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-12 Преведување од  јазик А на јазик Б и обратно  1  0 120 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-13 Преведување од  јазик А на јазик Б и обратно  2 0 120 Македонски/ нема 5 
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Француски/ 
германски/ англиски 

PIT-3-14 Преведување од  јазик А на јазик Б и обратно  со 
практична јазична редакција 3  

0 120 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-15 Преведување од  јазик А на јазик Б и обратно  со 
практична јазична редакција 4  

0 120 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-16 Преведување од јазик В на јазик А 1  0 60 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-17 Преведување од јазик В на јазик А 2 0 60 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-18 Преведување од јазик В на јазик А со практична 
јазична редакција 3  

0 60 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-19 Преведување од јазик В на јазик А со практична 
јазична редакција 4  

0 60 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-20 Консекутивно толкување од  јазик А на јазик Б  и 
обратно (5 сем.) 

0 120 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-21 Консекутивно толкување од  јазик В на јазик А (5 
сем.) 

0 60 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-22 Консекутивно  и симултано толкување од  јазик В 
на јазик А (6 сем.) 

0 60 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-23 Консекутивно и симултано толкување од  јазик А на 
јазик Б  и обратно (6 сем.) 

0 120 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-24 Консекутивно и симултано толкување од  јазик А на 
јазик Б  и обратно (7 сем.) 

0 120 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-25 Симултано толкување од јазик  А на јазик Б и 
обратно (8 сем.) 

0 120 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-26 Симултано толкување од  јазик В на јазик А (8 
сем.) 

0 60 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-27 Симулација на конференции (конференциско 
токлување) 1 

0 30 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-28 Симулација на конференции (конференциско 
токлување) 2 

0 30 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-29 Дипломатска комуникација на странски јазик 
(англиски, француски,германски) 

15 15 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-30 Подготовка на говори 0 30 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-31 Преведувачки помагала  0 60 македонски нема 5 

PIT-3-32 Интеркултурни проникнувања 30   0 Македонски/ 
Француски/ 

германски/ англиски 

нема 5 

PIT-3-33 Стручен предмет: ИКТ (информатички и 
комуникациски технологии) терминологија 

0 30 македонски нема 5 

PIT-3-34 Стручен предмет: Основи на локализација на 
софтвер 

0 30 македонски нема 5 
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ОД СЛАВИСТИКА 

КОД Наслов на предметот 

Предава
ња 

(часови/ 
сем.) 

Вежби 
(часови/

сем.) 
Наставен јазик Предус

лов 
Креди

ти 

SL-3-1 Вовед во славистика 1 30  0 македонски Нема 5 
SL-3-2 Вовед во славистика 2 30  0 македонски Има 5 
SL-3-3 Руски јазик  1 (за македонисти) 30 30 Мак./руски Нема 5 
SL-3-4 Руски јазик  2 (за македонисти) 30 30 Мак./руски Има  5 
SL-3-5 Руски јазик  1 30 30 Мак./руски Нема 5 
SL-3-6 Чешки јазик 1 30 30 Мак./чешки Нема 5 
SL-3-7 Полски јазик 1 30 30 Мак./полски Нема 5 
SL-3-8 Руски јазик  2 30 30 Мак./руски Има 5 
SL-3-9 Чешки јазик 2 30 30 Мак./чешки Има 5 
SL-3-10 Полски јазик 2 30 30 Мак./полски Има 5 
SL-3-11 Руски јазик  3 30 30 Мак./руски Има 5 
SL-3-12 Чешки јазик 3 30 30 Мак./чешки Има 5 
SL-3-13 Полски јазик 3 30 30 Мак./полски Има 5 
SL-3-14 Руски јазик  4 30 30 Мак./руски Има 5 
SL-3-15 Чешки јазик 4 30 30 Мак./чешки Има 5 
SL-3-16 Полски јазик 4 30 30 Мак./полски Има 5 
SL-3-17 Руска книжевност 1 (19 век) 30 30 македонски Нема 5 
SL-3-18 Чешка книжевност 1 (општ курс) 30 30 македонски Нема 5 
SL-3-19 Полска книжевност 1 (општ курс) 30 30 македонски Нема 5 
SL-3-20 Руска книжевност 2 (20 век) 30 30 македонски Нема 5 
SL-3-21 Чешка книжевност 2 (општ курс) 30 30 македонски Нема 5 
SL-3-22 Полска книжевност 2 (општ курс) 30 30 македонски Нема 5 
SL-3-23 Руска цивилизација 1 30 15 македонски Нема 5 
SL-3-24 Чешка цивилизација 1 30 15 македонски Нема 5 
SL-3-25 Полска цивилизација  1 30 15 македонски Нема 5 

SL-3-26 
Руска цивилизација 2 30 15 македонски       

Нема 
5 

SL-3-27 
Чешка цивилизација 2 30 15 македонски       

Нема 
5 

SL-3-28 
Полска цивилизација  2 30 15 македонски       

Нема 
5 

SL-3-29 
Руска цивилизација 3 30 15 македонски       

Нема 
5 

SL-3-30 
Чешка цивилизација 3 30 15 македонски       

Нема 
5 

SL-3-31 
Полска цивилизација  3 30 15 македонски       

Нема 
5 

SL-3-32 
Руска цивилизација 4 30 15 македонски       

Нема 
5 

SL-3-33 
Чешка цивилизација 4 30 15 македонски       

Нема 
5 

SL-3-34 
Полска цивилизација  4 30 15 македонски       

Нема 
5 

SL-3-35 Западнословенска цивилизација 1 30 15 Македонски Нема 5 
SL-3-36 Источнословенска цивилизација 1 30 15 Македонски Нема 5 
SL-3-29 Западнословенска цивилизација 2 30 15 Македонски Нема 5 
SL-3-30 Источнословенска цивилизација 2 30 15 Македонски Нема 5 
SL-3-31 Западнословенска цивилизација 3 30 15 Македонски Нема 5 
SL-3-32 Западнословенска цивилизација 4 30 15 Македонски Нема 5 

 
 

ОД АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

КОД Наслов на предметот 

Предав
ања 

(часови
/ 

сем.) 

Вежб
и 

(часо
ви/се

м.) 

Наставен 
јазик 

Предус
лов 

Креди
ти 

EN-3-1 Британска цивилизација  30 30 Англиски  5 
EN-3-2 Лексички категории  30 30 Англиски  5 



307 
 

EN-3-3 Англиска ренесансна драма 30 30 Англиски  5 
EN-3-4 Англиска ренесансна поезија  30 30 Англиски  5 
EN-3-5 Американска цивилизација  30 30 Англиски  5 
EN-3-6 Граматички категории  30 30 Англиски  5 
EN-3-7 Англиски јазик 1  30  30 Англиски  5 
EN-3-8 Англиски јазик 2 30 30 Англиски  5 
EN-3-9  Англиски јазик 1, 2, 3 и 4 (за нематични факултети) 30 30 Англиски  5 
EN-3-10 Американски расказ 1 30 0 Англиски  5 
EN-3-11 Англискиот роман од почетоците до 1900 год. 30 30 Англиски  5 
EN-3-12 Американски расказ 2 30 0 Англиски  5 
EN-3-13 Поезијата на романтизмот и викторијанската епоха 30 30 Англиски  5 
EN-3-14 Британската поезија на 20-от век 30 30 Англиски  5 
EN-3-15 Терминологија  30 0 Англиски  5 
EN-3-16 Модерен британски роман 30 30 Англиски  5 
EN-3-17 Американска книжевност 1 30 30 Англиски  5 
EN-3-18 Академско пишување 0 30 Англиски  5 
EN-3-19 Варијанти на англискиот јазик 30 30 Англиски  5 
EN-3-20 Шекспир и современата британска драма  30 30 Англиски  5 
EN-3-21 Креативно пишување  0 30 Англиски  5 
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	ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК СО МЕДИУМСКА ПОДДРШКА /TV5 Monde
	1. Студентот треба да умее да препознава основни зборови и изрази кои се во доменот на секојдневната комуникација и се однесуваат лично на него, на семејството, на непосредната околинина.
	2. Студентот треба да умее да учествува во едноставни разговори, доколку соговорникот зборува полека и јасно, да знае да поставува и да одговара на едноставни прашања од доменот на секојдевната комуникација.
	3. Студентот треба да умее да користи едноставни реченици и изрази за да го опише своето живеалиште и луѓето што ги познава, да умее да напише кратки разгледници и писма, да знае да пополни формулар со своите лични податоци.
	1. Студентот треба да умее да разбира текстови на теми од секојдневието, текстови во минато време, бајки, биографии итн.
	2. Да умее усно да се изразува на теми поврзани со неговите искуства, интереси, идни планови и желби и да учествува во разговор, доколку соговорникот зборува полека и јасно, 
	3. Студентот треба да умее да напише едноставен, кохерентен текст на познати теми и теми од личнот живот.
	1. Студентот треба да умее да го разбира соговорникот во голема мера доколку зборува за секојдневни теми ште се однесуваат на работата, училиштето, слободното време и главно да разбира радио и телевизиски програми на секојдневни теми.
	2. Да умее да учествува во едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот (семејство, хоби, работа, патувања, секојдневни случувања).
	1. Студентот треба да умее да разбира подолги говори и конференции на познати теми. Да разбира речиси во целост телевизиски програми, вести и филмови доколку се зборува на стандарден јазик. Да чита написи за современи проблеми и да разбира современи прозни дела.
	2. Да умее спонтано и флуентно да учествува во разговори, да остварува нормална комуникација со родени говорители, да зема учество во дебати во секојдневни ситуации и да може да го одбрани својот став.
	3. Да умее да напише јасен, богат со детали текст на теми поврзани со неговите интереси и да умее да ја искаже својата гледна точка и да може да поддржува или критикува други мислења и да преведува средно сложени текстови од и на шпански јазик.
	1. Студентот треба да умее да разбира подолги говори и конференции на познати теми. Да разбира речиси во целост телевизиски програми, вести и филмови доколку се зборува на стандарден јазик. Да чита написи за современи проблеми и да разбира современи прозни дела.
	2. Да умее спонтано и флуентно да учествува во разговори, да остварува нормална комуникација со родени говорители, да зема учество во дебати во секојдневни ситуации и да може да го одбрани својот став.
	3. Да умее да напише јасен, богат со детали текст на теми поврзани со неговите интереси и да ги преведе од и на шпански таквите состави и одредени литературни и други текстови и да умее да ја искаже својата гледна точка и да може да поддржува или критикува други мислења.
	1. Студентот треба да умее да разбира долги говори, дури и ако во него постојат имлицитни релации, да разбира без напор телевизиски програми и филмови, да разбира долги и посложени литературни текстови, специјализирани написи или подолги технички инструкции.
	2. Да се изразува флуентно и спонтано, да го користи јазикот флексибилно и ефикасно за социјални и професионални цели, прецизно да искажува мислења и вешто да влегува во интеракција со другите соговорници.
	3. Да умее да напише јасен, добро структуриран, богат со детали текст на посложени теми,  и да преведе сложени текстови од литература и други области.
	1. Студентот треба да умее да препознава основни зборови и изрази кои се во доменот на секојдневната комуникација и се однесуваат лично на него, на семејството, на непосредната околинина.
	2. Студентот треба да умее да учествува во едноставни разговори, доколку соговорникот зборува полека и јасно, да знае да поставува и да одговара на едноставни прашања од доменот на секојдевната комуникација.
	3. Студентот треба да умее да користи едноставни реченици и изрази за да го опише своето живеалиште и луѓето што ги познава, да умее да напише кратки разгледници и писма, да знае да пополни формулар со своите лични податоци.
	1. Студентот треба да умее да разбира текстови на теми од секојдневието, текстови во минато време, бајки, биографии итн.
	2. Да умее усно да се изразува на теми поврзани со неговите искуства, интереси, идни планови и желби и да учествува во разговор, доколку соговорникот зборува полека и јасно, 
	3. Студентот треба да умее да напише едноставен, кохерентен текст на познати теми и теми од личнот живот.
	1. Студентот треба да умее да го разбира соговорникот во голема мера доколку зборува за секојдневни теми ште се однесуваат на работата, училиштето, слободното време и главно да разбира радио и телевизиски програми на секојдневни теми.
	2. Да умее да учествува во едноставни комуникативни ситуации од секојдневниот живот (семејство, хоби, работа, патувања, секојдневни случувања).
	1. Студентот треба да умее да разбира подолги говори и конференции на познати теми. Да разбира речиси во целост телевизиски програми, вести и филмови доколку се зборува на стандарден јазик. Да чита написи за современи проблеми и да разбира современи прозни дела.
	2. Да умее спонтано и флуентно да учествува во разговори, да остварува нормална комуникација со родени говорители, да зема учество во дебати во секојдневни ситуации и да може да го одбрани својот став.
	3. Да умее да напише јасен, богат со детали текст на теми поврзани со неговите интереси и да умее да ја искаже својата гледна точка и да може да поддржува или критикува други мислења и да преведува средно сложени текстови од и на шпански јазик.
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