РАСПОРЕД НА ИСПИТИ ЗА ЈУНСКА/ЈУЛСКА ИСПИТНАТА СЕСИЈА
2020 ГОДИНА
Катедра македонска книжевност и јужнословенски книжевности
Прва декада 15.06.2020 – 28.06.2020
Втора декада 29.06.2020 – 17.07.2020

15.06.2020 9:00 часот П2
проф. д-р Добрила Миловска
Средновековна книжевност 1
Македонска книжевност од 15-18 век
Агиологија 1
29.06.2020 во 9:00 часот П2
проф. д-р Добрила Миловска
Медиевистика 2
Средновековна книжевност 2
Агиологија 2
Македонска култура и цивилизација 2 (ПИТ)
(Термините за писмен испит во училница кај проф.д-р Добрила Миловска
со задолжително носење маска и ракавици)

20 и 21.06.2020 од 10:00 до 14:00 часот
проф. д-р Венко Андоновски
Светска книжевност 1
(Испитите се онлајн)
27, 28 и 29.06.2020 од 10:00 до 16:00 часот
проф. д-р Венко Андоновски
Светска книжевност 2
(Испитите се онлајн)

1.07.2020 од 14:30 часот
проф. д-р Венко Андоновски
Реализмот и модерната во хрватската книжевност
Нова хрватска книжевност
Македонска култура и цивилизација 4 (испитот ќе биде устен ако
дозволуваат условите со задолжително носење на маска и ракавици, а ако
не - ќе биде онлајн)

18.06.2020 во 9:00 часот
проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска
Македонска современа книжевност – реализам и модернизам/Современа
македонска книжевност 1
Книжевност за деца 1
(Термините за писмен испит во училница кај проф.д-р Весна МојсоваЧепишевска со задолжително носење маска и ракавици)
02.07.2020 во 9:00 часот
проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска
Македонска современа книжевност – модернизам и постмодернизам/
Современа македонска книжевност 2
Книжевност за деца 2
(Термините за писмен испит во училница кај проф.д-р Весна МојсоваЧепишевска со задолжително носење маска)

26.06.2020 во 13:00 часот
проф. д-р Јасна Котеска
Просветителство и романтизам во словенечката книжевност
Методика на наставата по книжевност 1(МК+МЈ)
(Испитите се онлајн)

15.07.2020 во 13.00 часот
проф. д-р Јасна Котеска
Реализмот и модерната во словенечката книжевност
Методика на наставата по книжевност 2 (МК+МЈ)
(Испитите се онлајн)

26.06.2020 година во 11:30 часот
проф.д-р Кристина Николовска
Теорија на книжевност 1
29.06.2020 година во 11:30 часот
проф. д-р Кристина Николовска
Теорија на книжевност 2
29.06.2020 година во 11:00 часот
проф. д-р Кристина Николовска
Реторика и стилистика
Реторика во односи со јавност
Херменевтика и семиологија
Семиологија во односи со јавност
(Испитите се онлајн)

16.06.2020 година во 10:00 часот
проф. д-р Ангелина Бановиќ-Марковска
Нова бугарска книжевност - МЈ
Јужнословенски книжевности од експресионизмот до посмодерната 1 МК
Вовед во имагологија (сликата на другиот)
Современи јужнословенски книжевности 1
(Испитите се онлајн)

30.06.2020 во 10:00 часот
проф. д-р Ангелина Бановиќ-Марковска

Јужнословенски книжевности од 15 до 18 век
Јужнословенски книжевности од експресионизмот до посмодерната 2 МК
Од хуманизам до барок во јужнословенските книжевности МК
Современи јужнословенски книжевности 2
Хибридни идентитети
Аспекти на другоста
(Испитите се онлајн)

19.06.2020 од 10:00 до 14:00 часот
вонр. проф. д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова
Книжевна генологија – македонска книжевност 19 век 1
Нова македонска книжевност 1
3.07.2020 од 10:00 до 16:00 часот
вонр. проф. д-р Искра Тасевска Хаџи-Бошкова
Книжевна генологија – македонска книжевност 19 век 2
Нова македонска книжевност 2
(Испитите се онлајн)
23.06.2020 во 11:00 часот
вонр. проф. д-р Tрајче Стамески
Просветителство и романтизам во српската книжевности
Просветителство и романтизам во бугарската книжевност
(Испитите се онлајн)
1.07.2020 во 11:00 часот
вонр. проф. д-р Tрајче Стамески
Реализмот и модерната во српската книжевност
Реализмот во бугарската книжевност МК
Нова српска книжевност
(Испитите се онлајн)
(Сите студенти што ќе го полагаат испитот претходно да се најават на
следната меил адреса: tstameski@gmail.com)

15.07.2020 година
проф. д-р Нина Анастасова Шкрињариќ
Народна македонска поезија
Народна книжевност 1 (МЈ)
Словенска митологија
Митопоетикa
15.07.2020 година
проф. д-р Нина Анастасова Шкрињариќ
Народна македонска проза
Народна книжевност 2 (MJ)
Психоаналитички концепти во фолклорот

