
РАСПОРЕД НА ИСПИТИТЕ 
ПРИ КАТЕДРАТА ЗА РОМАНСКИ ЈАЗИЦИ И КНИЖЕВНОСТИ 

ИСПИТНА СЕСИЈА – АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА 

СТУДИСКА ГРУПА: ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 
  

I година 
 

 Професор Предмет Време Место 

I с
ем

ес
т

ар
 

виш лектор м-р Анита 
Кузманоска Современ француски јазик 

1(почетен и продолжителен) 

31.08.2020 г.  
10.00 ч. 

Zoom 
a_kuzmanoska@yahoo.fr 

лектор Севда 
Лазаревска 

31.08.2020 г.  
12.00 ч. 

Zoom 
slaz.5885@yahoo.fr 

проф. д-р Маргарита 
Велевска 

 
 

Граматика на францускиот 
јазик 1-Морфосинтакса 1 

 

03.09.2020 г. 
09.00-11.00 ч. 

онлајн/ П8 
(во зависност од 

условите) 

проф. д-р Елисавета 
Поповска 

Француска книжевност 1 

26.08.2020 г. 

онлајн-претходно 
професорката ќе 

контактира 
електронски со 

пријавените 
кандидати 

Француска култура и 
цивилизација 1 

Преглед на француската 
литература 



Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

II 
се

м
ес

т
ар

 
виш лектор Анита 

Кузманоска Современ француски јазик 
2(почетен и продолжителен) 

11.09.2020 ч. 
  10.00ч. 

Zoom 
a_kuzmanoska@yahoo.fr 

лектор Севда 
Лазаревска 

15.09.2020 ч. 
  10.00ч. 

Zoom 
slaz.5885@yahoo.fr 

проф. д-р Маргарита 
Велевска 

Граматика на францускиот 
јазик 2-Морфосинтакса 2 

17.09.2020 г. 
09.00-11.00 ч. 

онлајн/ П8 
(во зависност од 

условите) 

проф. д-р Елисавета 
Поповска 

Француска книжевност 2 
07.09.2020 г.  

 

онлајн-претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

Француска поезија од 19 и 20 
век 

проф. д-р Снежана 
Петрова 

 

Француска култура и 
цивилизација 2 

09.09.2020 г. 
09.00-12.00 ч. 

 

онлајн/ П8 
(во зависност од 

условите)  
Ако е онлајн претходно 

професорката ќе 
контактира електронски 

со пријавените 
кандидати 

 

  



Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

II година 
 

 Професор Предмет Време Место 

III
 с

ем
ес

т
ар

 

виш лектор Анита 
Кузманоска Современ француски јазик 3 

01.09.2020 г. 
10.00ч. 

Zoom 
a_kuzmanoska@yahoo.fr 

лектор Севда Лазаревска 03.09.2020 г. 
10.00ч. 

Zoom 
slaz.5885@yahoo.fr 

проф. д-р Мира Трајкова 
Фонетика на францускиот јазик  02.09.2020 г. 

17.00ч. на факултет во 
 П8 Граматика на францускиот јазик 

3-Фонетика и фонологија 
02.09.2020 г. 

17.00ч. 

проф. д-р Елисавета 
Поповска 

Француска книжевност на Среден 
век и Ренесанса 26.08.2020 г.  

онлајн-претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

Теорија на преведувањето и 
толкувањето 1 

25.08.2020 г. 
14.00ч. 

 

онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

 

проф. д-р Снежана 
Петрова 

 

Француска книжевност 3 - 
Класицизам 

07.09.2020 г. 
09.00-12.00 ч. 

онлајн/ П8 
(во зависност од 

условите) 
Ако е онлајн претходно 

професорката ќе 
контактира електронски 

со пријавените 
кандидати 



Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

проф. д-р Звонко 
Никодиновски 

Информатичка лингвистика за 
француски јазик 1 

24.08.2020 г. 
12.00 ч. ZOOM 

проф. д-р Мирјана 
Алексоска-Чкатроска 

Историја на францускиот јазик со 
историска граматика 1 

04.09.2020 г. 
11.00 ч. 

студентите треба 
претходно да ја  
контактираат 
професорката на 
маил ckatra@t.mk за да 
им го прати линкот од 
ZOOM 

 

IV
 с

ем
ес

т
ар

 

виш лектор м-р Анита 
Кузмановска Современ француски јазик 4 

11.09.2020 г.  
12.30ч. 

Zoom 
a_kuzmanoska@yahoo.fr 

 практикант Шарлен Жув 09.09.2020 г. 
11.00ч. онлајн 

проф. д-р Мира Трајкова Граматика на францускиот јазик 4 
-Фонетика 

18.09.2020 г. 
 17.00 ч. 

на факултет во 
 П8 

проф. д-р Мирјана 
Алексоска-Чкатроска 

Историја на францускиот јазик со 
историска граматика 2 (краток 

преглед) 
07.09.2020 г. 

 11.00 ч. 

студентите треба 
претходно да ја  
контактираат 
професорката на 
маил ckatra@t.mk за да 
им го прати линкот од 
ZOOM 

 

проф. д-р Снежана 
Петрова 

Француски класицизам (17 век) 07.09.2020 г. 
09.00-12.00 ч. 

онлајн/ П8 
(во зависност од 

условите)  
Ако е онлајн претходно 

професорката ќе 
контактира електронски 

со пријавените 
кандидати 

Француска книжевност 4- 
Просветителство и 
Предромантизам 

14.09.2020 г. 
09.00-12.00 ч. 

mailto:ckatra@t.mk
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Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

Теорија на преведувањето и 
толкувањето 2 

10.09.2020 г. 
14.00 ч. 

онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

 

проф. д-р Јоана Хаџи-
Лега Христоска 

Корективна фонетика на 
францускиот јазик 

10.09.2020 г.  
09.00ч. 

студентите ќе бидат 
контактирани пред 

испитот од страна на 
наставникот 

проф. д-р Звонко 
Никодиновски 

Информатичка лингвистика за 
француски јазик 2 

07.09.2020 г. 
09.00ч. ZOOM 

проф. д-р Звонко 
Никодиновски 

Стручна терминологија 1 
(Политички науки)  

16.09.2020 г. 
10.30ч. ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

III година 
 

 Професор Предмет Време Место 

V 
се

м
ес

т
ар

 

виш лектор м-р Анита 
Кузманоска 

 Француски јазик 5 
05.09.2020 г.  

10.00ч. 
Zoom 

a_kuzmanoska@yahoo.fr 

лектор Севда 
Лазаревска 

01.09.2020 г.  
10.00ч. 

Zoom 
slaz.5885@yahoo.fr 

проф. д-р Маргарита 
Велевска Синтакса на францускиот јазик 1 03.09.2020 г. 

09.00-11.00 ч. 
онлајн/ П8 

(во зависност од 
условите) 

проф. д-р Снежана 
Петрова 

Француска книжевност 5- Роман 
XIX век 

11.09.2020 г. 
09.00-12.00 ч. 

онлајн/ П8 
(во зависност од 

условите) 
Ако е онлајн претходно 

професорката ќе 
контактира електронски 

со пријавените 
кандидати 

Француска книжевност на 
Просветителството и 
Предромантизамот 

14.09.2020 г. 
09.00-12.00 ч. 

проф. д-р Звонко 
Никодиновски 

Информатичка лингвистика 
за француски јазик 1 

24.08.2020 г. 
12.00 ч. ZOOM 

проф. д-р Мира Трајкова Методика на наставата по 
француски јазик 1 

02.09.2020 г. 
 17.00 ч. 

на факултет во 
 П8 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

 

Преведување од француски на 
македонски јазик и обратно 1          

 

25.08.2020 г. 
09.00ч. 

 
 
 
 

онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

 



Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

лектор Севда 
Лазаревска 

04.09.2020 г. 
10.00ч. 

Zoom 
slaz.5885@yahoo.fr 

проф. д-р Мирјана 
Алексоска-Чкатроска 

Консекутивно толкување од 
француски на македонски јазик и 

обратно 1 
04.09.2020 г. 

09.00ч. 

студентите треба 
претходно да ја  
контактираат 
професорката на 
маил ckatra@t.mk за да 
им го прати линкот од 
ZOOM 

  

 
  

mailto:ckatra@t.mk


Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

 Професор Предмет Време Место 

VI
 с

ем
ес

т
ар

 

 
виш лектор м-р Анита 

Кузманоска  
Француски јазик 6 

 

15.09.2020 г. 
 10.00 ч. 

Zoom 
a_kuzmanoska@yahoo.fr 

 
лектор Севда 
Лазаревска  

10.09.2020 г. 
 10.00 ч. 

Zoom 
slaz.5885@yahoo.fr 

проф. д-р Маргарита 
Велевска Синтакса на францускиот јазик 2 17.09.2020 г. 

09.00-11.00 ч. 
онлајн/ П8 

(во зависност од 
условите) 

проф. д-р Снежана 
Петрова Француски роман 19 век 11.09.2020 г. 

09.00-12.00 ч. 

онлајн/ П8 
(во зависност од 

условите) 
Ако е онлајн претходно 

професорката ќе 
контактира електронски 

со пријавените 
кандидати 

проф. д-р Звонко 
Никодиновски 

Информатичка лингвистика за 
француски јазик 2 

07.09.2020 г. 
09.00ч. ZOOM 

проф. д-р Мира Трајкова Методика на наставата по 
француски јазик 2 

18.09.2020 г. 
 17.00 ч. 

на факултет во 
 П8 

проф. д-р Ирина 
Бабамова Преведување од француски на 

македонски јазик  
и обратно 2 

11.09.2020 г. 
09.00ч.  

онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

 

лектор Севда 
Лазаревска 

12.09.2020 г. 
10.00 ч. 

 
Zoom 

slaz.5885@yahoo.fr 



Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проф. д-р Мирјана 
Алексоска-Чкатроска 

Консекутивно толкување од 
француски на македонски јазик и 

обратно 2 
07.09.2020 г. 

 09.00ч. 

студентите треба 
претходно да ја  
контактираат 
професорката на 
маил ckatra@t.mk за да 
им го прати линкот од 
ZOOM 

 

проф. д-р Елисавета 
Поповска Франкофонски култури 08.09.2020 г.  

онлајн-претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

mailto:ckatra@t.mk


Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

IV година 
 

 Професор Предмет Време Место 

VI
I с

ем
ес

т
ар

 

 
виш лектор м-р Анита 

Кузманоска  
Француски јазик 7 

05.09.2020 г.  
12.00ч. 

Zoom 
a_kuzmanoska@yahoo.fr 

лектор Севда Лазаревска 07.09.2020 г.  
10.00ч. 

Zoom 
slaz.5885@yahoo.fr 

проф. д-р Звонко 
Никодиновски Семантика на францускиот јазик 24.08.2020 г. 

 09.00ч. ZOOM 

проф. д-р Елисавета 
Поповска Француски роман на 20 век 27.08.2020 г.  

онлајн-претходно 
професорката ќе 

контактира електронски 
со пријавените 

кандидати 

проф. д-р Мира Трајкова 
Методика: практична подготовка 
за наставата по француски јазик 

1 

по договор со 
професорот 

(студентот кој сака да 
полага треба да напише 
мејл до професорот, на 

10.09.2020) 

 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот 

јазик 1 

25.08.2020 г. 
13.00ч. 

 

онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

 

проф. д-р Јоана Хаџи-
Лега Христоска 

Споредбена граматика на 
романските јазици 

03.09.2020 г.  
09.00 ч. 

студентите ќе бидат 
контактирани пред 

испитот од страна на 
наставникот 



Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

проф. д-р Ирина 
Бабамова Преведување од француски на 

македонски јазик и обратно 3 

25.08.2020 г. 
11.00 ч. 

 

онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

 
виш лектор м-р Анита 

Кузманоска 
05.09.2020 г.  

08.00 ч. 
Zoom 

a_kuzmanoska@yahoo.fr 

проф. д-р Мирјана 
Алексоска-Чкатроска 

Симултано толкување од 
француски на македонски јазик и 

обратно 1 
04.09.2020 г. 

 09.00 ч. 

студентите треба 
претходно да ја  
контактираат 
професорката на 
маил ckatra@t.mk за да 
им го прати линкот од 
ZOOM 

 
  

mailto:ckatra@t.mk


Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

 Професор Предмет Време Место 

VI
II 

се
м

ес
т

ар
 

практикант Шарлен Жув 
Француски јазик 8 

10.09.2020 г. 
 11.00ч.  онлајн 

 
лектор Севда Лазаревска 

14.09.2020 г. 
10.00 ч. 

Zoom 
slaz.5885@yahoo.fr 

проф. д-р Звонко 
Никодиновски Прагматика на францускиот јазик 08.09.2020 г. 

09.00 ч. ZOOM 

проф. д-р Звонко 
Никодиновски Француска лексикографија  15.09.2020 г. 

10.30 ч. ZOOM 

проф. д-р Елисавета 
Поповска 

Француски театар 20 век 

04.09.2020 г. 
 

онлајн-претходно 
професорката ќе 

контактира електронски 
со пријавените 

кандидати 

проф. д-р Снежана 
Петрова 

09.09.2020 г. 
09.00-12.00 ч. 

 

онлајн/ П8 
(во зависност од 

условите)  
Ако е онлајн претходно 

професорката ќе 
контактира електронски 

со пријавените 
кандидати 

проф. д-р Мира Трајкова 

 
 

 
 

Методика: практична подготовка 
за наставата по француски јазик 

2 
 
 
 
 

писмениот дел ќе се 
полага на  18.09.2020 г. 

во 17.00ч. 
 

практичниот дел ќе се 
полага по договор со 

професорот 

на факултет во П8 
 
 
 
во училиште, доколку 
има услови 

 



Студиска група: Француски јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

 
 

Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот 

јазик 2 
 
 
 
 
 
 

11.09.2020 г. 
 13.30 ч. 

онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

 

проф. д-р Ирина 
Бабамова Преведување од француски на 

македонски јазик и обратно 4 

11.09.2020 г. 
11.00 ч. 

онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира електронски 
со пријавените 
кандидати 

 
виш лектор м-р Анита 

Кузманоска 
16.09.2020 г.  

10.00ч.  
Zoom 

a_kuzmanoska@yahoo.fr 

проф. д-р Мирјана 
Алексоска-Чкатроска 

Симултано толкување од 
француски на македонски јазик и 

обратно 2 
07.09.2020 г. 

 09.00 ч.  

студентите треба 
претходно да ја  
контактираат 
професорката на 
маил ckatra@t.mk за да 
им го прати линкот од 
ZOOM 

 

mailto:ckatra@t.mk

