
РАСПОРЕД НА ИСПИТИТЕ 
ПРИ КАТЕДРАТА ЗА РОМАНСКИ ЈАЗИЦИ И КНИЖЕВНОСТИ 

ИСПИТНА СЕСИЈА – АВГУСТ/СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА 

СТУДИСКА ГРУПА: ШПАНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 
I ГОДИНА 

 Професор Предмет Време Место 

I с
ем

ес
т

ар
 

лектор Франсиско Х.И. 
Кастехон Шпански јазик 1  03.09.2020 г. 

 12.00ч.  Zoom (м-р Виолета Симоновска 
стручен соработник ) 
проф. д-р Маргарита 

Велевска 
(стручен соработник м-р 

Наташа Алексоска) 
 

Вовед во морфосинтаксата на 
шпанскиот јазик  
(стара програма) 

04.09.2020 г. 
09.00-11.00 ч. П8 

проф. д-р Лидија 
Капушевска-Дракулевска 

 
Вовед во шпанската 

книжевност 

студентите да 
исконтактираат 

со професорката 
 

II 
се

м
ес

т
ар

 

лектор Франсиско Х.И. 
Кастехон Шпански јазик 2 11.09.2020 г. 

 12.00ч. Zoom (м-р Виолета Симоновска 
стручен соработник ) 
проф. д-р Маргарита 

Велевска 
(стручен соработник м-р 

Наташа Алексоска) 
 

 
 

Морфосинтакса на шпанскиот 
јазик 

 

18.09.2020 г. 
09.00-11.00 ч. П8 

доц. д-р Елисавета 
Поповска 

 
Хиспаноамериканска 

книжевност 1-хронолошки 
преглед  

07.09.2020 г. 

11.00 ч. 

 

онлајн 

igorpp0711@gmail.com ( м-р Игор Поповски 
стручен соработник) 

mailto:igorpp0711@gmail.com


Студиска група: Шпански јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

II ГОДИНА 
 

 Професор Предмет Време Место 

III
 с

ем
ес

т
ар

 

лектор Франсиско Х.И. 
Кастехон Шпански јазик 3 03.09.2020 г. 

 12.00ч. Zoom 

доц. д-р Елисавета 
Поповска 

 
(м-р Игор Поповски,  
стручен соработник) 

Театарот во Златниот век 
на шпанската литература 04.09.2020 г. 

 

онлајн 

igorpp0711@gmail.com 

 
доц. д-р Елисавета 

Поповска 
 

(м-р Игор Поповски,  
стручен соработник) 

Шпанска книжевност 2 – 
ренесанса и барок 

26.08.2020 г. 

11:00 ч. 

 

онлајн 

igorpp0711@gmail.com 

 
проф. д-р Маргарита 

Велевска 
(стручен соработник м-р 

Наташа Алексоска) 
 

Граматика  на шпанскиот јазик 3 - 
Морфосинтакса 

04.09.2020 г. 
09.00-11.00 ч. П8 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

Теорија на преведувањето и 
толкувањето 1 

25.08.2020 г. 
14.00 ч. 

онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира 
електронски со 
пријавените 
кандидати 
 

mailto:igorpp0711@gmail.com
mailto:igorpp0711@gmail.com


Студиска група: Шпански јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

 
 Професор Предмет Време Место 

IV
  с

ем
ес

т
ар

 

лектор Франсиско Х.И. 
Кастехон Шпански јазик 4 11.09.2020 г. 

 12.00ч. Zoom (м-р Виолета Симоновска 
стручен соработник ) 

проф. д-р Маргарита 
Велевска 

(стручен соработник м-р 
Наташа Алексоска) 

 

Граматика на шпанскиот јазик 4- 
Морфосинтакса 

18.09.2020 г. 
09.00-11.00 ч. 

П8 
Вовед во синтаксата на 

шпанскиот јазик  
04.09.2020 г. 
09.00-11.00 ч. 

доц. д-р Снежана Петрова 
 

(м-р Игор Поповски,  
стручен соработник) 

Шпанска книжевност 3-
Книжевноста на XVIII и XIX век 

 

09.09.2020 г. 

11:00 ч. 

онлајн 

igorpp0711@gmail.com 

доц. д-р Снежана Петрова 
 

(м-р Игор Поповски,  
стручен соработник) 

Модернизам и генерацијата од ’98 18.09.2020 г. 
онлајн 

igorpp0711@gmail.com 

лектор Франсиско Х.И. 
Кастехон Шпанска култура и цивилизација 2 07.09.2020 г. 

 12.00ч. Zoom 

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 

  

mailto:igorpp0711@gmail.com
mailto:igorpp0711@gmail.com


Студиска група: Шпански јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

III ГОДИНА 
 

 Професор Предмет Време Место 

V 
се

м
ес

т
ар

 

лектор Франсиско Х.И. 
Кастехон Шпански јазик 5   03.09.2020 г. 

 12.00ч. Zoom 

проф. д-р Маргарита 
Велевска 

(стручен соработник м-р 
Наташа Алексоска) 

 

Синтакса на шпанскиот јазик 18.09.2020 г. 
09.00-11.00 ч. 

 
 

П8 

доц. д-р Елисавета 
Поповска 

 
(м-р Игор Поповски,  
стручен соработник) 

Литература на авангардата 
во Шпанија   04.09.2020 г.  

онлајн 

igorpp0711@gmail.com 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

(м-р Виолета Симоновска, 
стручен соработник) 

Испаноамериканска култура 
и цивилизација 1 

05.09.2020 г.  
17.00ч. 

онлајн - 

кандидатите ќе бидат 
електронски 
контактирани  

 

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

  02.09.2020 г. 
 17.00 ч. на факултет во П8 

 

 

 

 

 

mailto:igorpp0711@gmail.com


Студиска група: Шпански јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

 Професор Предмет Време Место 
VI

 с
ем

ес
т

ар
 

лектор Франсиско Х.И. 
Кастехон Шпански јазик 6 11.09.2020 г. 

 12.00ч. Zoom 

доц. д-р Снежана Петрова 
 

(м-р Игор Поповски,  
стручен соработник) 

Анализа и коментар на текстови 
од литературата на шпански јазик 

од    XX век 
18.09.2020 г. 

онлајн 

igorpp0711@gmail.com 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

(м-р Виолета Симоновска, 
стручен соработник) 

Испаноамериканска култура 
и цивилизација 2 

16.09.2020 г. 
17.00ч. 

онлајн - 

кандидатите ќе бидат 
електронски 
контактирани  

 

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

18.09.2020 г. 
 17.00 ч. на факултет во П8 

 

 

  

mailto:igorpp0711@gmail.com


Студиска група: Шпански јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

IV ГОДИНА 
 

 Професор Предмет Време Место 

VI
I  

се
м

ес
т

ар
 

проф. д-р Владимир 
Мартиновски Сервантес и неговото време 

студентите да 
исконтактираат со 

професорот 
 

проф. д-р Мирјана 
Алексоска- Чкатроска  Историја на шпанскиот јазик 04.09.2020 г. 

 11.00ч. 

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

 
доц. д-р Јоана Хаџи Лега 

Христоска 
Споредбена граматика на 

романските јазици 
03.09.2020 г.  

09.00 ч. Skype 

проф. д-р Мира Трајкова Методика: практична подготовка 
за наставата по шпански јазик 1 

по договор со 
професорот 

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

10.09.2020) 

 

  

mailto:ckatra@t.mk


Студиска група: Шпански јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

 Професор Предмет Време Место 
VI

II 
се

м
ес

т
ар

 

лектор Франсиско Х.И. 
Кастехон 

Шпанскиот јазик во Шпанија и 
шпанскиот јазик во Латинска 

Америка 
03.09.2020 г. 

 12.00ч. Zoom 

доц. д-р Снежана Петрова 
 

(м-р Игор Поповски,  
стручен соработник) 

Магичен реализам  
(Процутот на 

испаноамериканскиот роман) 
10.09.2020 г.  

онлајн 

igorpp0711@gmail.com 

проф. д-р Мира Трајкова  Методика: практична подготовка 
за наставата по шпански јазик 2 

по договор со 
професорот 

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

10.09.2020) 

 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

Преведување од шпански на 
македонски јазик и обратно 4 

 

12.09.2020 

11.00 ч. 

 

онлајн 

igorpp0711@gmail.com м-р Игор Поповски,  
стручен соработник 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

 Контрастивна граматика на 
шпанскиот и на македонскиот јазик 

2 

10.09.2020 г. 
 10.00ч. 

         онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира 
електронски со 
пријавените 
кандидати 

м-р Виолета Симоновска,  
стручен соработник 

10.09.2020 г. 
 17.00ч. 

онлајн - 

кандидатите ќе бидат 
електронски 
контактирани 

mailto:igorpp0711@gmail.com
mailto:igorpp0711@gmail.com


Студиска група: Шпански јазик и книжевност 

Септемвриска испитна сесија, 2020 

 

 

проф. д-р Ирина 
Бабамова 

 

Контрастивна анализа на текстови 
на шпански и македонски јазик 2 

10.09.2020 г. 
 12.00ч. 

         онлајн - 

претходно 
професорката ќе 
контактира 
електронски со  
пријавените 
кандидати 

 

м-р Виолета Симоновска, 
стручен соработник 

10.09.2020 г. 
 17.00ч. 

онлајн - 

кандидатите ќе бидат 
електронски 
контактирани 

 
 


