
ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ во СЕСИЈАТА ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2021 по 
предметите што ги држат професори од КАТЕДРАТА ЗА МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ 

доцент д-р ГОРДАНА АЛЕКСОВА 
 
Прва декада: 
 
21.01.2021 (четврток) во 10:00 ч. - за 
кандидатите што имаат положено МНМЈ1 
и ПНМЈ1 
 

Методика на наставата по македонски јазик 2 
Практика на наставата по македонски јазик 2 
 

22.01.2021 (петок) во 10:00 ч. 
 
 

Современ македонски јазик 8 - ПИТА 
Граматика на СМЈ 8 - ПИТА 
 

27.01.2021 (среда) во 10:00  
 
 
 

Практика на наставата по МЈ 1 
Теориски основи на методиката на наставата 
по МЈ 
 

27.01.2021 (среда) во 10:00 и 17:00 ч 
 
 

Методика на наставата по македонски јазик 1 
Вовед во методиката на наставата по МЈ 
 

28.01.2021 (четврток) во 10:00 ч. Современ македонски јазик 7 - ПИТА 
Граматика на СМЈ 7 - ПИТА 
 

Втора декада: 
 
2.02.2021 (вторник) во 10:00 ч. - за 
кандидатите што оваа сесија полагаат и 
МНМЈ1 и ПНМЈ1  
 

Методика на наставата по македонски јазик 2 
Практика на наставата по македонски јазик 2 
 

Забелешка: Сите испити ќе бидат усни (со посебни препораки за испитот по МНМЈ2) и 
ќе се полагаат онлајн на платформата Zoom.  
Списоците и распоредот на групите за полагање ќе бидат објавени дополнително. 
Кандидатите што ќе полагаат Методика на наставата по македонски јазик 2 и Практика на 
наставата по македонски јазик 2, треба да ги следат сите известувања за испитот. 
  

 
  
проф. д-р ЛИДИЈА АРИЗАНКОВСКА 

Прва декада:    

26.01.2021 во 11 ч. 
  Словенечки јазик (група предмети) 

Втора декада:   
04.02.2021 во 11 ч.   Словенечки јазик (група предмети) 

  
Во врска со испитите да ја контактирате проф. д-р Лидија Аризанковска 
(larizankovska@yahoo.com). 
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проф. д-р СЛАВИЦА ВЕЛЕВА 
 
Прва декада: 

20.01.2021 (среда) во 11.00 часот (зум 
платформа  

Зборообразување на СМЈ 
Морфологија на СМЈ 1 

20.01.2021 (среда) во 11.00 часот (зум 
платформа) 

Македонски јазик – култура на говор 

Втора декада: 

3.02.2021 (среда) во 11.00 часот (зум 
платформа) 

Морфологија на СМЈ 1 
Зборообразување на СМЈ 
Македонски јазик – култура на говор  

 
 
проф. д-р КАТЕРИНА ВЕЛЈАНОВСКА 
 
Прва декада: 
18.1. во 10 ч. 
 

Фразеологија на МЈ 
 

19.1. во 10 ч Лексикологија со фразеологија на МЈ 
27. 1. во 10 часот Лексикологија 

 
Заинтересираните кандидати, претходно да ја контактираат проф. на  е-
пошта k.veljanovska@gmail.com 
 
 
проф. д-р ТАТЈАНА ГОЧКОВА 
 
Прва декада: 
 
 
писмен: писмен: 20.1.2021 во 9.00 
 
 

Современ македонски јазик 2 
(Италијански, Француски, 
Шпански јазик); 
Граматика на македонскиот јазик 
4 (ПИТ-А) 
 
 

Втора декада: 
писмен: 3.2.2021 во 9.00 
 

Современ македонски јазик 1 
(Италијански, Француски, 
Шпански јазик); 
Граматика на македонскиот јазик 
3 (ПИТ-А); 
 

писмен: 3.2.2021 во 10.00 Психолингвистика  
Испитите ќе се полагаат со физичко присуство. За дополнителни прашања, 
студентите да се обратат на мејлот: tanjag@ukim.edu.mk  
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проф. д-р АНЕТА ДУЧЕВСКА 
 
Прва декада: 
Ќе биде дополнително објавено 
  

 

Втора декада: 
Ќе биде дополнително објавено 

 

 

проф. д-р ДИМИТАР ПАНДЕВ 

Прва декада: 
 
 

 

Втора декада: 
15. 2. 2021 
 

Историја на македонскиот писмен јазик 1 

 
 
проф. д-р ИСКРА ПАНОВСКА-ДИМКОВА 
 
Прва декада: 
 
 
писмен: 20.1.2021 во 10.00 
 

  
Фонологија на македонскиот јазик 2 
(МЈ) 
Правопис и правоговор (МК) 
Граматика на македонскиот јазик 2 
(ПИТ-А) 
 
  

Втора декада: 
писмен: 3.2.2021 во 10.00 

 Фонологија на македонскиот јазик 1 
(МЈ) 
Фонетика и фонологија (МК) 
Граматика на македонскиот јазик 1 
(ПИТ-А) 
 
 
  

Испитите ќе се полагаат ОНЛАЈН. Студентите да се обратат на мејлот: 
ipdimkova@gmail за инструкции за полагањето. 
 
 
доц. д-р МАРИЈА ПАУНОВА 
 
Прва декада: 
26.1.2021 во 12 часот  

 СМЈ 2 за турски јазик и книжевност (мајчин и 
немајчин) и за албански јазик и книжевност 
  

 26.1.2021 во 13 часот  СМЈ 5 за ПиТА и Вештини на правилно 
пишување (МК, ОКК генерација 2019/2020) 

Втора декада: 
3.2.2021 во 11 часот 
 

Вештини на правилно пишување (МК, 
ОКК генерација 2020/2021) 



4.2.2021 во 10 часот 
 
 

СМЈ 1 за турски јазик и книжевност (мајчин и 
немајчин) и за албански јазик и книжевност 

4.2.2021 во 12 часот 
 

СМЈ 5 за ПиТА 

Забелешка: Студентите што полагаат кај проф. д-р Марија Паунова да ја контактираат 
професорката на нејзината електронска адреса (maripaunova@gmail.com) 

 
 
проф. д-р СИМОН САЗДОВ 
 
Прва декада:  
 Ќе биде дополнително објавено 

  
сите предмети 

Втора декада:  
ќе биде дополнително објавено  
 

  
сите предмети 

 
 

проф. д-р СТАНИСЛАВА-СТАША ТОФОСКА  

Прва декада: 

18.1 2021 во 12 часот во П3 

 

Граматика на МЈ 6 (ПИТА) 

22.1.2021 во 12 часот (онлајн 

ЗУМ) 

Македонски јазик 2 (ПИТ) 

 

22.1.2021 во 14 часот (онлајн 
ЗУМ 

Правопис и правоговор на СМЈ 

Втора декада: 
1.2.2021 во 12 часот (онлајн 
ЗУМ) 

 

Граматика на МЈ 5 (ПИТА) 

2.2.2021 во 12 часот (онлајн 
ЗУМ) 

Македонски јазик 1 (ПИТ) 

 
  
 
проф. д-р EMИЛИЈА ЦРВЕНКОВСКА 
 
Прва декада:  

21 јануари (четврток) во 11.00 Старословенски јазик 2  

22 јануари (петок) во 11.00 Споредбена граматика 2 
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Втора декада:  

1 февруари (понеделник) во 11.00 Старословенски јазик  1 

2 февруари (вторник) во 11.00 Споредбена граматика 1 

Сите што ќе полагаат да ми пишат до 15 јануари на 
emilija@ukim.edu.mk за да направам 
распоред за полагање. 
Испитите ќе бидат на Зум со вклучена камера. 
 
 
проф. д-р ТОМИСЛАВ ТРЕНЕВСКИ 
 
Прва декада:   
29. 01. 2021 

 

Лингвостилистика 2  
МЈ за ПиТ 4 

Втора декада:   
 

10. 2. 2021 

 

МЈ за ПиТ 3 

15.2.2021 Лингвостилистика 1 
Лингвостилистика (мкм) 
 

 
 
ас. м-р БОЈАН ПЕТРЕВСКИ  
 
Прва декада: 
18.1.2021 во 12 часот (П1) 
 

Современ македонски јазик 2 (ПИТА) 
 

Втора декада: 
27. 1. 2021 во 12 часот (П1) 

Современ македонски јазик 2 (ПИТА) 
 

 

ас. м-р БОБАН КАРАПЕЈОВСКИ  

Прва декада: 
18.1.2021 во 12 часот 
 

СМЈ 3 за ПиТа 

29.1.2021 во 11 часот 
 

СМЈ 4 за ПиТа  
СМЈ 1 за албански наставна насока  

Втора декада: 
12 2 2021, 12 часот 

СМЈ 2 за албански наставна насока  

 
лектор  по хрватски јазик 
Морана Папучи 
  
Прва декада:  
Ќе биде дополнително објавено  Хрватски јазик Ц 



 
Втора декада:  
Ќе биде дополнително објавено 
 

 Хрватски јазик Ц   
 

  
 
лектор по српски јазик 
доц. д-р СТАНИСЛАВ СТАНКОВИЌ 

Прва декада: 
ќе биде дополнително објавено 

 
Српски јазик (парни предмети од 
студиските програми А, Б, Ц) 

Втора декада: 
ќе биде дополнително објавено 

 
Српски јазик (непарни предмети од 
студиските програми А, Б, Ц) 

 


