
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 

 

 
 

 
 
 

 

Е Л А Б О Р А Т 
 

ЗА (РЕ)АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА  
 

ТУРСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ - НАСТАВНА НАСОКА 
Прв циклус на студии 

Четиригодишни студии 
 
 
 
 
 
 

ИНСТИТУЦИЈА ПРЕДЛАГАЧ: 
 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ - СКОПЈЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СКОПЈЕ, 2022 ГОДИНА 
 

 
  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

2 
 

  Прва акредитација 
  Реакредитација 
   

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 
Назив на високообразовна установа 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ - СКОПЈЕ 
Адреса, седиште 
бул. Гоце Делчев 9а 
ЕМС  Матичен број 
  6462731 
Телефон  Факс 
3240-401  / 
Електронска пошта     Веб страница на установата 
dekanat@flf.ukim.edu.mk  flf.ukim.mk 

2.1ОСНОВАЊЕНА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА- ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
 

Назив на основачот Собрание на Република Северна Македонија 
 

Назив на актот за основање Закон на Универзитетот во Скопје 
 

Број и датум на актот за основање Бр. 4/1949 Службен весник наНародна 
Република Македонија 

 

Промени во оснивачки права 
(назив на првиот основач и правните следбеници 
на оснивачот) 

 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 
условите за почеток со работа и дејноста 
издадено од Министерството за образование и 
наука на РСМ 

 

Број и датум Решението за акредитација на 
високообразовната установа издадено од 
Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на РСМ. 

 

Број и датум на Решение за упис на 
високобразовната установа во Централниот 
регистар  

 

2.2ОСНОВАЊЕНА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА ЕДИНИЦАТА 
БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА 
 

Назив на основачот Влада на Народна Република Македонија 
 

Назив на актот за основање Заповед бр. 338 
 

Број и датум на актот за основање Бр. 338 од 18.6.1946 година 
 

Промени во оснивачки права 
(назив на првиот основач и правните следбеници 
на оснивачот) 

 

Промени во оснивачки права 
(назив на првиот основач и правните 
следбеници на оснивачот) 

 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 
условите за почеток со работа и дејноста 
издадено од Министерството за образование и 
наука на РСМ 
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Број и датум Решението за акредитација на 
високообразовната установа издадено од 
Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на РСМ. 

 

Број и датум на Решение за упис на 
високобразовната установа во Централниот 
регистар  

 

2.3ОСНОВАЊЕНА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА САМОСТОЈНА 
СТРУЧНА ШКОЛА 
 

Назив на основачот  
 

Назив на актот за основање  
 

Број и датум на актот за основање  
 

Промени во оснивачки права 
(назив на првиот основач и правните следбеници 
на оснивачот) 

 

Промени во оснивачки права 
(назив на првиот основач и правните 
следбеници на оснивачот) 

 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 
условите за почеток со работа и дејноста 
издадено од Министерството за образование и 
наука на РСМ 

 

Број и датум Решението за акредитација на 
високообразовната установа издадено од 
Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на РСМ. 

 

Број и датум на Решение за упис на 
високобразовната установа во Централниот 
регистар  

 

 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
X Државна  Приватна  Мешовита 
 

4. ДЕЈНОСТ НАВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

а) Научно подрачје – прво ниво Хуманистички науки 
 

б) Научнаполе - второ ниво Наука за јазик, Наука за книжевност 
 

в) Научна област 61200 Македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности во средниот век 
61201 Македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности  15-18 век 
61202 Македонска книжевност 14 и Македонска 
книжевност 20 век 
61203 Историја на јужнословенските книжевности 
61204 Нова хрватска, словенечка и српска книжевност 
61205 Современи јужнословенски книжевности 
61206 Народна книжевност 
61207 Теорија на книжевноста 
61208 Историја на албанската книжевност 
61209 Историја на турската книжевност 
61210 Историја на книжевностите на словенските народи 
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61211 Историја на книжевностите на словенските народи 
61212 Историја на книжевностите на германските народи 
61221 Историја на општата книжевност 
61224 Историја на книжевност на стариот исток 
61225 Методика на литературата 
61226 Друго  
64000 Македонистика 
64001 Албанологија 
64002 Туркологија 
64003 Славистика 
64004 Англистика 
64005 Германистика 
64006 Романистика 
64008 Ориентални и други филологии 
64009 Фонетика 
64010 Општа лингвистика 
64011 Применета лингвистика 
64012 Компаративна лингвистика 
64013 Фонетика  
64014 Фонологија 
64015 Социолингвистика 
64016 Психолингвистика 
64017 Невролингвистика 
64018 Граматика, семантика, семиотика, синтакса 
64019 лексикологија 
64020 Историја на јазикот 
64021 Учење на странски јазици 
64022 Преведување 
64023 Ономастика 
64024 Теорија на литературата 
64025 Општа и компаративна литература 
64026 Литературна критика 
64027 Дијалектологија 
64028 Методика на јазик 
64029 Друго 

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НАВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
Име и презиме, функција (Ректор, Декан, Директор) 
д-р Анета Дучевска, декан 
атум и акт на именување 
Одлука од Наставно-научниот совет на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ бр. 02-555/5 
од 26.8.2020 г., Одлука за потврдување од Универзитетскиот Сенат на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје бр. 02-726/8 од 4.9.2020 г. 
Контакт телефон  Е-маил 
071/297-452  aducevska@gmail.com 
Лице за контакт 
Име и презиме  телефон  Е-маил 
д-р Осман Емин, 
продекан за настава 

 078267121  osmanemin@flf.ukim.edu.mk 

      Овластено лице 
   Датум: _____________________      М.П ___________________________ 
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  Правна основа за подготвување на Елаборатот 

1 Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр.82/2018);   

2 

Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на 
високообразовна дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10); 
Класификација на научните подрачја, полиња и области според Мегународната 
фраскатиева класификација;  

3 

Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за 
акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања 
во врска со работата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 
(Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12); 

4 
Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми 
од првиот, вториот и третиот циклус на студии (Службен весник на Република Македонија, 
бр.25/11);  

5 
Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на 
високообразовите установи и на академскиот кадар во Република Македонија (Службен 
весник на Република Македонија, бр. 67/13); 
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1. Карта на високообразовната установа 
 
 

Назив на високообразовната 
установа 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ - СКОПЈЕ 

Седиште 
бул. Гоце Делчев бр. 9а 
1000 Скопје 
Република Северна Македонија   

WEB страница flf.ukim.mk 
Вид на високообразовната 
установа (јавна, приватна, 
приватно-јавна) 

ЈАВНА ВИСОКООБРАЗОВНА УСТАНОВА 
6462731 
85.42 – високо образование 

Податоци за последната 
акредитација 

Решенија за акредитации на прв циклус студии: 
 
- Решение бр.1409-144/2 од 05.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Македонски јазик и 
јужнословенски јазици-Македонски јазик 
- Решение бр.1409-143/4 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Словенечки јазик. 
- Решение бр. 1409-143/3 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Словенечки јазик. 
- Решение бр. 1409-143/3 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Словенечки јазик. 
- Решение бр. 1409-142/2 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Хрватски јазик. 
- Решение бр.1409-141/2 од 13.07.2018 година за 
акредитација на студиската програма Македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности. 
- Решение бр. 1409-140/4 од 19.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Албански јазик и 
книжевност. 
- Решение бр. 1409-140/5 од 19.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Преведување и толкување 
од македонски на албански јазик и обратно. 
- Решение бр. 1409-140/6 од 19.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Преведување и толкување 
од македонски на албански јазик и обратно. 
- Решение бр.1409-139/3 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Турски јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-139/2 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Турски јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-135/3 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Француски јазик и 
книжевност (романистика). 
- Решение бр.1409-135/4 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Француски јазик и 
книжевност (наставна насока). 
- Решение бр.1409-135/5 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Француски јазик и 
книжевност (преведување и толкување). 
- Решение бр.1409-133/2 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Шпански јазик и 
книжевност. 
- Решение бр.1409-133/3 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Шпански јазик и 
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книжевност. 
- Решение бр.1409-134/2 од 13.07.2018 година за 
акредитација на студиската програма Романски јазик и 
книжевност. 
- Решение бр.1409-138/2 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Руски јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-138/3 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Руски јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-138/4 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Руски јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-138/5 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Руски јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-137/5 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Полски јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-137/4 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Полски јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-137/3 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Полски јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-151/3 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Чешки јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-151/4 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Чешки јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-151/5 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Чешки јазик и книжевност. 
- Решение бр.1409-136/3 од 07.02.2018 година за 
акредитација на студиската програма Двојазични славистички 
студии.  
- Решение бр.1409-132/2 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Германски јазик и 
книжевност. 
- Решение бр.1409-132/3 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Германски јазик и 
книжевност. 
- Решение бр.1409-131/3 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Англиски јазик и 
книжевност. 
- Решение бр.1409-131/2 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Англиски јазик и 
книжевност. 
- Решение бр.1409-130/4 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Општа и компаративна 
книжевност. 
- Решение бр.1409-130/3 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Општа и компаративна 
книжевност. 
- Решение бр.1409-130/2 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Општа и компаративна 
книжевност. 
- Решение бр.1409-129/2 од 13.07.2018 година за 
акредитација на студиската програма Преведување и толкување. 
- Решение бр.1409-129/3 од 13.07.2018 година за 
акредитација на студиската програма Преведување и толкување. 
- Решение бр.1409-128/2 од 29.05.2018 година за 
акредитација на студиската програма Италијански јазик и 
книжевност (наставна насока). 
- Решение бр.1409-128/3 од 13.07.2018 година за 
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акредитација на студиската програма Италијански јазик и 
книжевност (преведување и толкување). 
 
Решенија за почеток со работа на прв циклус студии: 
 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Македонски јазик и јужнословенски 
јазици-Македонски јазик. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Словенечки јазик (дипломиран 
професор по јазик и книжевност на јазикот А/...). 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Хрватски јазик. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Албански јазик. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Преведување и толкување од 
македонски на албански јазик и обратно.  
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Турски јазик и книжевност. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Француски јазик и книжевност 
(наставна насока, преведување и толкување, романистика). 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Шпански јазик и книжевност. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Руски јазик и книжевност. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Полски јазик и книжевност. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Чешки јазик и книжевност. 
- Решение бр.УП1 бр.14-394 од 12.03.2019 година  за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Двојазични славистички студии. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Германски јазик и книжевност. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Англиски јазик и книжевност. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Општа и компаративна книжевност.  
- Решение бр.УП1 бр.14-1490 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
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четиригодишни студии по Италијански јазик и книжевност 
(наставна насока).  
- Решение бр.УП1 бр.14-1641 од 30.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од прв циклус 
четиригодишни студии по Македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности, Преведување и толкување, 
Италијански јазик и книжевност (преведување и толкување), 
Романски јазик и книжевност и Руски книжевност.  
 
Решенија за акредитација на втор циклус студии: 
 
- Решение бр. 1409-260/2 од 26.07.2018 година за 
акредитација на студиската програма Македонски јазик-втор 
циклус студии.  
- Решение бр.1409-262/2 од 13.07.2018 година за 
акредитација на студиската програма Македонска книжевност-
втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-263/3 од 12.06.2019 година за 
акредитација на студиската програма Наука за јазик-албански 
јазик-втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-263/3 од 13.07.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за јазик-турски јазик-
втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-263/5 од 13.07.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за јазик-славистика-
втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-263/2 од 13.07.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за јазик-англиски 
јазик-втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-263/4 од 13.07.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за јазик-германски 
јазик-втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-261/4 од 29.10.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за книжевност и 
културолошки студии- Албанска книжевност и културолошки 
студии-втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-261/10 од 29.10.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за книжевност и 
културолошки студии- Турска книжевност и културолошки 
студии-втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-261/9 од 29.10.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за книжевност и 
културолошки студии- Славистика и културолошки студии-втор 
циклус студии. 
- Решение бр.1409-261/8 од 29.10.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за книжевност и 
културолошки студии- Романистика и културолошки студии-втор 
циклус студии. 
- Решение бр.1409-261/6 од 29.10.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за книжевност и 
културолошки студии- Германска книжевност  и културолошки 
студии-втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-261/5 од 29.10.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за книжевност и 
културолошки студии- Англиска книжевност  и културолошки 
студии-втор циклус студии. 
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- Решение бр.1409-261/7 од 29.10.2018 година за 
акредитација на студиската програма Наука за книжевност и 
културолошки студии- Општа и компаративна книжевност  и 
културолошки студии-втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-259/2 од 18.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Конференциско толкување-
втор циклус студии. 
- Решение бр.1409-238/3 од 12.06.2019 година за 
акредитација на студиската програма Дидактика и методика на 
наставата по германски јазик-втор циклус студии. 
 
Решенија за почеток со работа на втор циклус студии: 
 
- Решение бр.УП1 бр.14-1970 од 10.08.2019 година за 
почеток со работа на студиската програма од втор циклус студии 
по Македонски јазик. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1640 од 10.08.2019 година за 
почеток со работа на студиската програма од втор циклус 
едногодишни студии по Македонска книжевност, Наука за јазик-
романистика, Наука за јазик-славистика, Наука за јазик-
германски јазик, Наука за јазик-турски јазик и Наука за јазик-
англиски јазик.  
- Решение бр. УП1 бр.14-1478 од 06.08.2019 година за 
почеток со работа на студиската програма од втор циклус 
едногодишни студии Наука за јазик-Албански јазик.  
- Решение бр.УП1 бр.14-3056 од 12.03.2019 година за 
почеток со работа на студиската програма од втор циклус 
едногодишни студии по Наука за книжевност и културолошки 
студии- Албанска книжевност и културолошки студии, Наука за 
книжевност и културолошки студии- Турска книжевност и 
културолошки студии, Наука за книжевност и културолошки 
студии-Романистика и културолошки студии, Наука за 
книжевност и културолошки студии-Германска книжевност и 
културолошки студии, Наука за книжевност и културолошки 
студии-Англиска книжевност и културолошки студии, Наука за 
книжевност и културолошки студии-Општа и компаративна 
книжевност и културолошки студии. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1488 од 23.08.2018 година за 
почеток со работа на студиската програма од втор циклус 
едногодишни студии по Конференциско толкување. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1474 од 19.07.2019 година за 
почеток со работа на студиската програма од втор циклус 
едногодишни студии по Дидактика и методика на наставата по 
германски јазик.  
 
Решенија за акредитација на трет циклус студии: 
 
- Решение бр.1409-415/2 од 13.03.2019 година за 
акредитација на студиската програма Македонистика-Македонска 
книжевност и јужнословенски книжевности-трет циклус студии. 
- Решение бр.1409-415/8 од 13.03.2019 година за 
акредитација на студиската програма Македонистика-
Македонски јазик и лингвистика-трет циклус студии. 
- Решение бр.1409-415/9 од 13.03.2019 година за 
акредитација на студиската програма Македонистика-Применета 
лингвистика и македонистика-трет циклус студии. 
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- Решение бр.1409-415/10 од 13.03.2019 година за 
акредитација на студиската програма Македонистика-Македонска 
книжевност-трет циклус студии. 
- Решение бр.1409-414/3 од 12.06.2019 година за 
акредитација на студиската програма Наука за јазик-трет циклус 
студии. 
- Решение бр.1409-414/2 од 18.01.2019 година за 
акредитација на студиската програма Наука за книжевност-трет 
циклус студии. 
 
Решенија за почеток со работа на трет циклус студии поседуваат: 
 
- Решение бр.УП1 бр.14-3590 од 03.05.2019 година за 
почеток со работа на студиската програма од трет циклус 
тригодишни студии по Македонистика- Македонска книжевност 
и јужнословенски книжевности; Македонистика-Македонски 
јазик и лингвистика; Македонистика-Применета лингвистика и 
македонистика и Македонистика-Македонска книжевност. 
- Решение бр.УП1 бр.14-1486 од 11.08.2019 година за 
почеток со работа на студиската програма од трет циклус 
тригодишни студии по Наука за јазик. 
- Решение бр.УП1 бр. 14-393 од 12.08.2019 година за 
почеток со работа на студиската програма од трет циклус 
тригодишни студии по Наука за книжевност. 

Студиски и научно-
истражувачки подрачја за кои е 
добиена акредитација 

- Подрачје 
6.00 Хуманистички науки 
- Полиња и области 
604 Наука за јазикот (лингвистика) 
612 Наука за книжевноста 
61200 Македонска книжевност и јужнословенски книжевности во 
средниот век 
61201 Македонска книжевност и јужнословенски книжевности  
15-18 век 
61202 Македонска книжевност 14 и Македонска книжевност 20 
век 
61203 Историја на јужнословенските книжевности 
61204 Нова хрватска, словенечка и српска книжевност 
61205 Современи јужнословенски книжевности 
61206 Народна книжевност 
61207 Теорија на книжевноста 
61208 Историја на албанската книжевност 
61209 Историја на турската книжевност 
61210 Историја на книжевностите на словенските народи 
61211 Историја на книжевностите на словенските народи 
61212 Историја на книжевностите на германските народи 
61221 Историја на општата книжевност 
61224 Историја на книжевност на стариот исток 
61225 Методика на литературата 
61226 Друго  
64000 Македонистика 
64001 Албанологија 
64002 Туркологија 
64003 Славистика 
64004 Англистика 
64005 Германистика 
64006 Романистика 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

14 
 

64008 Ориентални и други филологии 
64009 Фонетика 
64010 Општа лингвистика 
64011 Применета лингвистика 
64012 Компаративна лингвистика 
64013 Фонетика  
64014 Фонологија 
64015 Социолингвистика 
64016 Психолингвистика 
64017 Невролингвистика 
64018 Граматика, семантика, семиотика, синтакса 
64019 лексикологија 
64020 Историја на јазикот 
64021 Учење на странски јазици 
64022 Преведување 
64023 Ономастика 
64024 Теорија на литературата 
64025 Општа и компаративна литература 
64026 Литературна критика 
64027 Дијалектологија 
64028 Методика на јазик 
64029 Друго 

Податоци за меѓународна 
соработка на планот на 
наставата, истражувањето и 
мобилноста на студентите 

Структурата на студиите  е во потполност приспособена кон 
стандардите и духот на мобилноста на студентите како во 
рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, така и во 
рамките на универзитетите во Републиката, и на универзитетите 
во светот.  
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ има склучено повеќе 
договори за соработка со повеќе универзитети од странство преку 
кои се остварува соработка на планот на наставата, 
истражувањето и мобилноста на студентите 
Мобилноста на студентите најмногу се одвива преку програмите  
ERASMUS+ и CEEPUS. 
Но, студентите остваруваат мобилност и преку повици од страна 
на самите универзитети од странство како и други домашни и 
меѓународни институции. 

Податоци за просторот наменет 
за изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

1.  Вкупна површина (бруто простор) (простор за изведување настава и 
дворна површина 18.557,32m2. 
2.  Вкупна површина на просторот за изведување настава (нето простор)  
3.237,00m2. 
3.  Број на амфитеатри 3 со вкупен број на седишта 519. 
4.  Број на предавални 25со вкупен број на седишта 1015 (наставата се 
изведува во2смени). 
 

Р. 
бр. 

Видови 
дидактичкипростор  

Број на 
простории 

Површина 
во м2 

Вкупен 
капацитет 
на 
седишта 

  Амфитеатри 3 510 519 
1 А1 1 110 113 
2 А2 1 115 113 
3 А3 Голем 

амфитеатар 
1 285 293 

  Предавални 25 1242 1015 
1 П1 1 59 48 
2 П2 1 58 48 
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3 П3 1 73 59 
4 П4 1 103 83 
5 П5 1 46 38 
6 П6 1 42 35 
7 П7 1 76 61 
8 П8 1 39 32 
9 П9 1 58 47 
10 П10 1 61 50 
11 П11 1 58 47 
12 П12 1 28 25 
13 П13 Цетис Мак Ф 1 29 25 
14 П14 Ф1 1 22 17 
15 П15 Ф2 1 22 17 
16 П16 Ф3 1 22 17 
17 П17 ТИКА1 1 70 58 
18 П18 ТИКА2 1 70 58 
19 П19 ММЦ 1 95 80 
20 П20 ММЦ С 1 63 35 
21 П21 ОКК 1 25 25 
22 П22 ОКК 1 25 25 
23 П23 ОКК 1 25 25 
24 П24 1 12 10 
25 П25 ПИТ 1 61 50 

 

Податоци за опремата за 
изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

  
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ има солидни техничко-
информатички услови за работа, односно сите кабинети, библиотеки и 
други служби се поврзани со Интернет-приклучок, поврзани се во 
интерна и универзитетска мрежа, како и со неопходните персонални 
сметачи, печатари и друг вид на потребна опрема. Инсталирана е и 
соодветна опрема во шест преведувачки лаборатории  за изведување на 
вежби. Единаесетте библиотеки со кои располагаат катедрите на 
Факултетот се опремени со богат фонд на домашна и странска 
литература (над 500.000 наслови). 
Број на библиотеки: 11;со вкупен број наседишта 337. 

Р. 
бр. 

Видови 
дидактички 
простор  

Број на 
простории 

Површина 
во м2 

Вкупен 
капацитет 
на седишта 

  Библиотеки 11 1060 337 
1 Б МЈ 1 130 50 
2 Б МК 1 130 50 
3 Б АЛБ 1 60 30 
4 Б ТУР 1 53 20 
5 Б СЛАВ 1 127 20 
6 Б РОМ 1 163 40 
7 Б ГЕР 1 113 20 
8 Б АНГ 1 196 50 
9 Б ОКК 1 18 5 
10 Б ПИТ 1 27 7 
11 Б ИТАЛ 1 43 45 

Број на лаборатории за изведување практична настава: 9 со вкупен број 
наседишта 300. 

Р. Видови Број на Површина Вкупен 
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бр. лабораториски 
простор  

простории во м2 капацитет 
на седишта 

  Лаборатории 9 425 300 
1 Лаб УСАИД 1 21 19 
2 Лаб МОН1 

Албански 
1 30 27 

3 Л1 1 37 32 
4 Л2 1 44 39 
5 Л3 МОН2 1 47 38 
6 Л4 МОН2 1 53 44 
7 КЛ МОН2 1 77 36 
8 СТ МОН1 1 88 40 
9 Темпус Цетис 

Мак 
1 28 25 

 

Вкупен број на студенти за кои 
е добиена акредитација 

2024 

Број на студенти (прв пат 
запишани) 

Вкупно запишани студенти на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ 
- Скопје во учебната 2021/2022 год.: 
-  на прв циклус на студии: 1460 
 -   на втор циклус на судии: 27 

Планиран број на студенти кои 
ќе се запишат на студиската 
програма 

редовни студенти во државна квота: 25; 
редовни студенти со кофинансирање: 10; 
вонредни студенти: 10. 

Број на лица во наставно-
научни, научни и наставни 
звања 

106 

Број на лица во соработнички 
звања 

2 

Однос наставник: студенти 
(број на студенти на еден 
наставник)  

34 

Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитетот на студиите 

За проценка на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност, 
на управувањето, финансирањето, академските и другите активности 
Факултетот врш самоевалуација.  
Самоевалуацијата ја спроведува комисија за самоевалуација на 
Факултетот составена од 7 члена, од кои 5члена од редот на 
наставниците и 2 члена од редот на студентите, како и поткомисии на 
студиските програми составени од 3 члена, 2 од редот на наставниците и 
1 студент. 
Сегментите кои се опфаќаат со самоевалуацијата се наведени во 
членовите 356 и 357 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје. 
Последната самоевалуација е извршена во 2021 година за периодот 
2018/2019 -2020/2021 
Претходни самоевалуации се извршени во 2010 година, 2014 година и 
2018 година. 
Линк до Извештајот за самоевалуација: 
- https://flf.ukim.mk/wp-content/uploads/2021/11 

Фреквенција на 
самоевалуциониот процес 
(секоја година, на две години, 
на три години) 

на три години 

Податоци за последната 
спроведена надворешна 
евалуација на установата 

Тргнувајќи од потребата за надворешна, објективна оцена и 
обезбедување континуиран развој и квалитет во сите области на 
дејствување, Универзитетскиот сенат, на 7. седница одржана на 
31.1.2017 година, донесе Одлука за избор на членови на Комисијата за 
евалуација за наредниот четиригодишен мандатен период, во следниов 
состав: проф. д-р Влатко Стоилков од Факултетот за електротехника и 
информациски технологии, претседател, и членови: проф. д-р Димитар 
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Ташковски од Факултетот за електротехника и информациски 
технологии, проф. д-р Митко Младенов од Природно-математичкиот 
факултет, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу од Факултетот за 
ветеринарна медицина, проф. д-р Диана Бошковска од Економскиот 
институт, проф. м-р Горан Трпчевски од Факултетот за драмски 
уметности, Ивона Петрушевска, студент на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“, Виктор Блажевски, студент на Економскиот 
факултет и Стефан Јованов, студент на Медицинскиот факултет. 
 
  Во рамките на исполнувањето на обврските кои произлегуваат од 
Законот за високото образование (ЗВО) на Р Македонија, Комисијата за 
самоевалуација на УКИМ беше задолжена за спроведување процес за 
самоевалуација и изработка на Извештај за самоевалуација на УКИМ, за 
периодот 2013/2014 – 2015/2016. Процесот на самоевалуација е изведен 
во согласност со структурата и содржината утврдени во насоките на 
ЕУА за институционална последователна евалуација. 
 
  Координатори на целокупниот процес на евалуација се ректорот, проф. 
д-р Никола Јанкуловски, четирите проректори: проф. д-р Вујица 
Живковиќ, за ресорот настава, проф. д-р Владимир Петрушевски, за 
ресорот наука, проф. д-р Билјана Ангелова, за ресорот финансии и 
проф. д-р Гордана Јосифова Неделковска, за ресорот меѓународна 
соработка, како и проф. д-р Велимир Стојковски, поранешен ректор на 
Универзитетот во мандатните периоди 2008 – 2012 и 2012 – 2016. 
 
  Евалуациониот процес на Универзитетот е спроведен во целосна 
соработка со единиците на УКИМ. За таа цел, за самоевалуацијата и за 
надворешната евалуација навреме беше информирана целокупната 
универзитетска заедница – наставниот кадар, административните 
служби и студентите. Како резултат на успешната и квалитетната 
подготовка, во периодот од 16 до 19 октомври 2017 година успешно 
заврши петтата надворешна евалуација од страна на експертски тим 
номиниран од Европската асоцијација на универзитети, во Брисел, во 
состав: Johanna Maria Liljeroos, Tampere, Finland, Borje Lennart Olausson, 
Asa, Sweden, Georg Schulz, Salzburg, Austria, Andree Sursock, N/A и Janis 
Vetra, Latvia. 
http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1 
https://flf.ukim.mk/dokumenti/info-javen/ 

Други податоци кои Установата 
сака да ги наведе како аргумент 
за нејзината успешност 

На Факултетот се реализираат следните меѓународни проекти преку 
Еразмус + програмата: 
-2020-1-FR01-KA203-080673, Развивање на програма за додипломски и 
последипломски студии по применети јазици; 
202-1-PL01—KA203-081976, Модерни славистички студии; 
-2021-1-IT02-KA220-HED-000027501 Романски јазици за студенти – 
словенски говорители; 
-2021-2AT01-KA220-HED-00048753, Интеракција со толкувачи во 
транзитни зони за бегалци: градење на капацитети и подигнување на 
свеста во контекст на високото образование. 

 
 

  

http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1
https://flf.ukim.mk/dokumenti/info-javen/
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2. Основни податоци за студиската програма за која се бара (ре)акредитација 
 

1  Назив на студиската програма  Турски јазик и книжевност – наставна насока 

2 Единица на универзитетот  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

3 Научно подрачје (Фраскатиева 
класификација) 

Хуманистички науки 

4 
Научно поле и научна, стручна 
или уметничка област 
(Фраскатиева класификација) 

61200 Македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности во средниот век 
61201 Македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности  15-18 век 
61202 Македонска книжевност 14 и Македонска 
книжевност 20 век 
61203 Историја на јужнословенските 
книжевности 
61204 Нова хрватска, словенечка и српска 
книжевност 
61205 Современи јужнословенски книжевности 
61206 Народна книжевност 
61207 Теорија на книжевноста 
61208 Историја на албанската книжевност 
61209 Историја на турската книжевност 
61210 Историја на книжевностите на словенските 
народи 
61211 Историја на книжевностите на словенските 
народи 
61212 Историја на книжевностите на германските 
народи 
61221 Историја на општата книжевност 
61224 Историја на книжевност на стариот исток 
61225 Методика на литературата 
61226 Друго  
64000 Македонистика 
64001 Албанологија 
64002 Туркологија 
64003 Славистика 
64004 Англистика 
64005 Германистика 
64006 Романистика 
64008 Ориентални и други филологии 
64009 Фонетика 
64010 Општа лингвистика 
64011 Применета лингвистика 
64012 Компаративна лингвистика 
64013 Фонетика  
64014 Фонологија 
64015 Социолингвистика 
64016 Психолингвистика 
64017 Невролингвистика 
64018 Граматика, семантика, семиотика, синтакса 
64019 лексикологија 
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64020 Историја на јазикот 
64021 Учење на странски јазици 
64022 Преведување 
64023 Ономастика 
64024 Теорија на литературата 
64025 Општа и компаративна литература 
64026 Литературна критика 
64027 Дијалектологија 
64028 Методика на јазик 
64029 Друго 

5 Вид на студии  Академски студии – четиригодишни студии 

6 
Оптовареност на 
студискатапрограма изразена 
воЕКТС кредити  

Академски студии со 240 ЕКТС 

7 

Степен или ниво на 
квалификација што се стекнува 
со завршување на студиите 
според НРК 

VI/VIА 

8 

Академски или стручен назив 
со кој што студентот се 
стекнува по завршувањето на 
студиската програма 

 

9 

Академски или стручен назив 
на англиски јазик што 
студентот го добива по 
завршувањето на студиската 
програма 

 

10 Времетраење на студиите (во 
години)  

Академски четиригодишни студии со 240 ЕКТС 

11 
Учебна година во којашто ќе 
започне реализацијата на 
студиската програма  

2023/2024 

12 
Број на студенти што се 
планира да се запишат на 
студиската програма 

редовни студенти во државна квота: 25; 
редовни студенти со кофинансирање: 10; 
вонредни студенти: 10. 

13 Јазик на којшто ќе се изведува 
наставата  

турски јазик (за предмети од Катедрата); 
македонски јазик (за предмети од други катедри). 

14 
Дали студиската програма се 
поднесува за акредитација или 
за повторна акредитација  

(Ре)Акредитација на постојна студиска програма 

15 
Начин на финансирање на 
предложената студиска 
програма 

Студиските програми на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“се финансираат од уплатите на 
студентите кои се запишуваат на Факултетот во 
рамките на предвидените квоти за упис на 
студенти на УКИМ. 
Износот на партиципацијата/школарината на 
студиите во зависност од статусот изнесува: 
- 200 евра во денарска противвредност за 
студенти во државна квота и  
- 400 евра во денарска противвредност за 
студенти во квота со кофинансирање 
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16 

Услови за запишување на 
студиската програма посебно за 
редовни, вонредни и странски 
студенти 

- право на запишување  имаат кандидати кои 
положиле државна или меѓународна матура. 
- право на запишување имаат и кандидати кои се 
стекнале со диплома за завршено средно 
образование во траење од четири години во 
учебната 2019/2020 година, согласно Уредбата со 
законска сила за примена на Законот за средното 
образование за време на вонредна состојба. 
- право на запишување имаат и кандидати со 
завршено четиригодишно средно образование 
според прописите кои важеле пред воведувањето 
на државната матура (пред учебната 2007/2008 
година). 
- право на запишување имаат и кандидати што 
имаат завршено високо или вишо образование на 
сродни факултети и виши школи. 

17 Информација за продолжување 
на образованието 

Со завршувањето на студиите од прв циклус и со 
стекнување на 240 кредити, студентот може да ги 
продолжи студиите на втор циклус студии на 
универзитетите во државата и во странство. 
Структурата на студиите и EКTС-бодовите 
создаваат услови за мобилност на студентите во 
текот на студиите како во рамките на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, така и во 
рамките на универзитетите во Републиката, а и на 
универзитетите во светот. 

 

1. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 
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2.   Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за дадениот 
профил на кадри 
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3а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 
240 ЕКТС, студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока, на 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, согласно со уредбата за националната рамка на високообразовните 
квалификации 

 
Ниво во Националната 
рамка на 
високообразовните 
квалификации 

 
Високо образование 

Ниво во Европската 
рамка на 
високообразовни 
квалификации 

VI   6 VIA I циклус на студии 240 кредити 
 

Квалификации кои означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии (240 
ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите: 
 
4а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 
240 ЕКТС, студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока,  на 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на 
високообразовнитеквалификации 
 

Тип на дескриптор Опис  

Знаење и  разбирање Покажува знаење и разбирање во научните полиња и области 
Лингвистика, Книжевност, Методика, Преведување и толкување, 
Усвојување втор/странски јазик, Културологија, Теорија на литература, 
кое се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и 
познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, 
компаративни и критички перспективи во соодветното научно поле. 
Разбира и познава тековни прашања од понови научни истражувања. 

 

Примена на знаењето 
и разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето преку професионален 
пристап во работата или професијата. 
Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 
проблеми во предметните научни области. 
Покажува способност за аргументирана поткрепа на понудените 
решенија. 

 

Способност за 
проценка 

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање 
информации, идеи, концепти од релевантни податоци. 
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, 
општествените, научните и етичките аспекти. 
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 
објаснување за причините и да избере соодветно решение. 

 

Комуникациски 
вештини 

Способност да комуницира и да дискутира на стручни, како и на општи 
теми, да пренесува информации, идеи, проблеми и решенија во 
препознатлив и јасно дефиниран контекст. 
Способност за независно учество со професионален пристап во 
специфични, научни и интердисциплинарни дискусии. 

 

Вештини на учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 
натамошно знаење и учење со висок степен на независност. 
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3б. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни 
студии со 240 ЕКТС, студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока, 
наФилолошки факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на 
високообразовните квалификации 
 

Тип на дескриптор 
 

Опис 

Знаење и разбирање - ја познава структурата на јазикот и ги разбира сите јазични 
рамништа; 
- ја познава и ја разбира фонетско-фонолошката и граматичката 
структура на турскиот јазик, како и неговите лексички и стилски 
особености; 
- ги познава особеностите на турскиот јазик во историски и во 
културолошки контекст; 
- ја познава турската литература на дијахрониски и на синхрониски 
план; 
- ги знае основните и специфичните методи за изведување настава по 
турски јазик во основните и во средните училишта. 

Примена на знаењето 
и разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето преку професионален 
пристап во работата или професијата. 
Покажува компетенции за пренесување на стекнатото знаење кон 
учениците за потребите на наставниот предмет. 
Покажува способност за аргументирана поткрепа на понудените 
решенија во наставниот процес. 

Способност за 
проценка 

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање 
информации, идеи, концепти од релевантни податоци. 
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, 
општествените, научните и етичките аспекти. 
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 
објаснување за причините и да избере соодветно решение. 

Комуникациски 
вештини 

Способност да комуницира и да дискутира на стручни, како и на 
општи теми, да пренесува информации, идеи, проблеми и решенија во 
препознатлив и јасно дефиниран контекст. 
Способност за јасна, прецизна, недвосмислена комуникација со 
учениците во и вон наставниот процес. 

Вештини на учење 
 

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 
натамошно знаење и учење со висок степен на независност. 

 
 

4. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 
задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и 
дефиниран начин на избор на предметите. 

Соодносот помеѓу задолжителните и изборните предмети е во согласност со важечкиот 
Закон за високото образование: 
- 90% задолжителни предмети 
- 10% изборни предмети  
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СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА – Турски јазик и книжевност - наставна 
насока 

 
Табела 4.1. Распоред на предмети по семестри и години на студии за академски студии 

(АС) 
 

Реден број Код на 
предметот 

Назив на 
наставниот 

предмет 
Семестар 

Неделен 
фонд на 
часови 

ЕКТС 
 

    П В   

ПРВА ГОДИНА 

1.  
Фонетика на 
турскиот 
јазик 1 

прв 2 2 6 
 

2.  
Стара турска 
книжевност 
1 

прв 2 2 6 
 

3.  
Усна турска 
народна 
книжевност 

прв 2 2 6 
 

4.  
Современ 
македонски 
јазик 1 

прв 2 2 4 
 

5.   
Книжевни 
поими и 
теории 1 

прв 2 2 4 
 

6.   

Историја на 
турската 
култура и 
цивилизација 
1 

прв 2 2 4 

 

7.  
Фонетика на 
турскиот 
јазик 2 

втор 2 2 6 
 

8.  
Старатурска 
книжевност 
2 

втор 2 2 6 
 

9.  

Писмена 
турска 
народна 
книжевност 

втор 2 2 6 

 

10.  
Современ 
македонски 
јазик 2 

втор 2 2 4 
 

11.  
Книжевни 
поими и 
теории 2 

втор 2 2 4 
 

12.  

Историја на 
турската 
култура и 
цивилизација 
2 

втор 2 2 4 

 

Вкупно часови 
(предавања/вежби) 

и ЕКТС за година 
24 24 60 
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Реден 
број 

Код на 
предметот Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови ЕКТС 

П В 

ВТОРА ГОДИНА 

1.  Морфологија на турскиот јазик 1 трет 2 2 6 

2.  Класична турска книжевност 1 трет 2 2 6 

3.  Османско- турски јазик 1 трет 2 2 6 

4.  Педагогија трет 2 2 4 

5.  Изборен наставен предмет од Листа 1 трет 2 2 4 

6.  Изборен наставен предмет од Листа 2 трет 2 2 4 

7.  Морфологија на турскиот јазик 2 четврти 2 2 6 

8.  Класична турска книжевност 2 четврти 2 2 6 

9.  Османско - турски јазик 2 четврти 2 2 6 

10.  Психологија четврти 2 2 4 

11.  Изборен наставен предмет од Листа 1 четврти 2 2 4 

12.  Изборен наставен предмет од Листа 2 четврти 2 2 4 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 24 24 60 

 

Реден 
број 

Код на 
предметот Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови ЕКТС 

П В 

ТРЕТА ГОДИНА 

1.  Морфологија на турскиот јазик 3 петти 2 2 6 

2.  Нова турска книжевност 1 петти 2 2 6 

3.  Историја на турскиот јазик 1 петти 2 2 6 

4.  Методика на наставата по турски јазик 1 петти 2 2 4 

5.  Изборен наставен предмет од Листа 1 петти 2 2 4 

6.  Изборен наставен предмет од Листа 2 петти 2 2 4 

7.   Морфологија на турскиот јазик 4 шести 2 2 6 

8.  Нова турска книжевност 2 шести 2 2 6 

9.  Историја на турскиот јазик 2 шести 2 2 6 

10.  Методика на наставата по турски јазик 2 шести 2 2 4 

11.  Изборен наставен предмет од Листа 1 шести 2 2 4 

12  Изборен наставен предмет од Листа 2 шести 2 2 4 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 24 24 60 

 

Реден 
број 

Код на 
предметот Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови ЕКТС 

П В 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

1.  Синтакса на турскиот јазик 1 седми 2 2 6 

2.  Современа турска книжевност 1 седми 2 2 6 

3.  Дијалектологија на турскиот јазик седми 2 2 6 
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4.  Методика на наставата по турска книжевност 1 седми 2 2 4 

5.   Изборен наставен предмет од Листа 1 седми 2 2 4 

6.  Изборен наставен предмет од Листа 2 седми 2 2 4 

7.  Синтакса на турскиот јазик 2 осми 2 2 5 

8.  Современа турска книжевност 2 осми 2 2 5 

9.  Турските говори во Р. С. Македонија осми 2 2 5 

10.  Методика на наставата по турска книжевност 2 осми 2 2 4 

11.  Дипломски труд осми 0 0 3 

12.  Изборен наставен предмет од Листа 1 осми 2 2 4 

13.  Изборен наставен предмет од Листа 2 осми 2 2 4 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 24 24 60 

 
 

Табела 4.2. Изборни наставни предмети на студиската програма 
 

Вид на изборен наставен предмет Број  
Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 12 
Изборни наставни предмети  коиединицата ги ги обезбедува од Универзитетска листа на 
изборни предмети / 

 
 

Реден 
број Код 

Назив на предметот 
од Листа 1 

Семестар 
Неделен фонд на 

часови ЕКТС Единица 
П В 

1.  Правопис и правоговор на 
современиот турски јазик 1 

трет 2 0 4 ФЛФ 

2.  Писмено и усно изразување 1 трет 2 0 4 ФЛФ 

3.  Правопис и правоговор на 
современиот турски јазик 2 

четврти 2 0 4 ФЛФ 

4.  Писмено и усно изразување 2 четврти 2 0 4 ФЛФ 

5.  Лекторски вежби 1 петти 2 0 4 ФЛФ 

6.  Креативно пишување петти 2 0 4 ФЛФ 

7.  Лекторски вежби 2 шести 2 0 4 ФЛФ 

8.  Академско пишување шести 2 0 4 ФЛФ 

9.  Турска книжевност за деца 1 седми 2 0 4 ФЛФ 

10.  Турска книжевност за деца во РСМ 1 седми 2 0 4 ФЛФ 

11.  Турска книжевност за деца 2 осми 2 0 4 ФЛФ 

12.  Турска книжевност за деца во РСМ 2 осми 2 0 4 ФЛФ 

13.  Спорт и здравје осми   4 ФФК 

Вкупно: 24 24 60  

 

Реден 
број Код 

Назив на предметот 
од Листа 2 

Семестар 
Неделен фонд на 

часови ЕКТС Единица 
П В 

1.  Корејски јазик 1 трет 2 1 4 ФЛФ 

2.  Кинески јазик 1 трет 2 1 4 ФЛФ 
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3.  Јапонски јазик 1 трет 2 1 4 ФЛФ 

  Текстуалност, сексуалност, култура трет 2 1 4 ФЛФ 

  Книжевна фантастика трет 2 1 4 ФЛФ 

  Глобалниот Среден век трет 2 1 4 ФЛФ 

4.  Култура на говорот трет 2 1 4 ФЛФ 

5.  Вештини на пишување трет 2 1 4 ФЛФ 

6.  Митопоетика трет 2 1 4 ФЛФ 

7.  Албански јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

9.  Германски јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

10.  Англиски јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

11.  Француски јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

12.  Шпански јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

13.  Португалски јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

14.  Романски јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

15.   Руски јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

16.  Полски јазик 1 трет 2 1 4 ФЛФ 

17.  Чешки јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

18.  Словенечки јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

19.  Хрватски јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

20.  Српски јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

21.  Италијански јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

23.  Унгарски јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

24.  Деловна англиска комуникација трет 2 0 4 ФЛФ 

25.  Утопии и дистопии трет 2 0 4 ФЛФ 

26.  Полска цивилизација 1 трет 2 0 4 ФЛФ 

  Уснокнижевни транспозиции во 
македонската книжевност и култура 

трет 2 0 4 ФЛФ 

27.  Корејски јазик 2 четврти 2 1 4 ФЛФ 

28.  Кинески јазик 2 четврти 2 1 4 ФЛФ 

29.  Јапонски јазик 2 четврти 2 1 4 ФЛФ 

  Креативно пишување четврти 2 1 4 ФЛФ 

  Поетика на ориенталните 
книжевности 

четврти 2 1 4 ФЛФ 

  Медиумска писменост / критичко 
читање 

четврти 2 1 4 ФЛФ 

  Книжевност, филм и култура четврти 2 1 4 ФЛФ 

30.  Фразеологија на македонскиот јазик четврти 2 2 4 ФЛФ 

31.  Медиумска писменост четврти 2 2 4 ФЛФ 

32.  Словенска митологија четврти 2 2 4 ФЛФ 

33.  Вовед во имагологија четврти 2 2 4 ФЛФ 

34.  Албански јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

36.  Германски јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

37.  Англиски јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

28 
 

38.  Француски јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

39.  Шпански јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

40.  Португалски јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

41.  Романски јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

42.  Италијански јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

43.  Руски јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

44.  Полски јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

45.  Чешки јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

46.  Словенечки јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

47.  Хрватски јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

48.  Српски јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

50.  Унгарски јазик 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

51.  Полска цивилизација 2 четврти 2 2 4 ФЛФ 

52.  Лингвистичка анализа четврти 2 1 4 ФЛФ 

53.  Историја на англискиот јазик четврти 2 0 4 ФЛФ 

54.  Корејски јазик 3 петти 2 1 4 ФЛФ 

55.  Кинески јазик 3 петти 2 1 4 ФЛФ 

56.  Јапонски јазик 3 петти 2 1 4 ФЛФ 

  
Меморија и носталгија во 
фотографија и книжевност 

петти 2 1 4 ФЛФ 

  Книжевност и музика петти 2 1 4 ФЛФ 

  Теории на идентитет и транс-
национална книжевност 

петти 2 1 4 ФЛФ 

57.  Македонскиот јазик во балкански 
контекст 

петти 2 2 4 ФЛФ 

58.  Социолингвистика петти 2 2 4 ФЛФ 

59.  Книжевност за деца 1 петти 2 2 4 ФЛФ 

  Македонската културна традиција во 
европски контекст 

петти 2 2 4 ФЛФ 

60.  Албански јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

62.  Германски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

63.  Англиски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

64.  Француски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

65.  Шпански јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

66.  Португалски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

67.  Романски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

68.  Италијански јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

69.  Руски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

70.  Полски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

71.  Чешки јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

72.  Словенечки јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

73.  Хрватски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

74.  Српски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

76.  Унгарски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 
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77.  Полска цивилизација 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

78.  Интеркултурна комуникација петти 2 0 4 ФЛФ 

79.  Есејот во англофонската книжевност петти 2 0 4 ФЛФ 

80.  Корејски јазик 4 шести 2 1 4 ФЛФ 

81.  Кинески јазик 4 шести 2 1 4 ФЛФ 

82.  Јапонски јазик 4 шести 2 1 4 ФЛФ 

  Романтизам и реализам: 
преиспитување на границите 

шести 2 1 4 ФЛФ 

  Книжевна антропологија шести 2 1 4 ФЛФ 

  Компаративни читања шести 2 1 4 ФЛФ 

  Законот како книжевност и култура шести 2 1 4 ФЛФ 

83.  Прагматика шести 2 2 4 ФЛФ 

84.  Македонскиот јазик во 
јужнословенски контекст 

шести 2 2 4 ФЛФ 

85.  Книжевност за деца 2 шести 2 2 4 ФЛФ 

86.  Културолошки, филозофски и 
социолошки проучувања 

шести 2 2 4 ФЛФ 

87.  Албански јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

89.  Германски јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

90.  Англиски јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

91.  Француски јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

92.  Шпански јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

93.  Португалски јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

94.  Романски јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

95.  Италијански јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

96.  Руски јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

97.  Полски јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

98.  Чешки јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

99.  Словенечки јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

100.  Хрватски јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

101.  Српски јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

103.  Унгарски јазик 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

104.  Полска цивилизација 4 шести 2 2 4 ФЛФ 

105.  Семантика шести 2 0 4 ФЛФ 

106.  Дискурзивна анализа во наставата шести 2 0 4 ФЛФ 

107.  Корејски јазик 5 седми 2 1 4 ФЛФ 

108.  Кинески јазик 5 седми 2 1 4 ФЛФ 

109.  Јапонски јазик 5 седми 2 1 4 ФЛФ 

  
Поетика на егзил и 
(не)вдоменост 

седми 2 1 4 ФЛФ 

  
Книжевност и 
политички теории на тоталитаризмот 

седми 2 1 4 ФЛФ 

110.  Психолингвистика седми 2 2 4 ФЛФ 

111.  Граматичка семантика седми 2 2 4 ФЛФ 
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  Односи со јавноста седми 2 2 4 ФЛФ 

  Приказната и спектаклот седми 2 2 4 ФЛФ 

112.  Албански јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

114.  Германски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

115.  Англиски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

116.  Француски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

117.  Шпански јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

118.  Португалски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

119.  Романски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

120.  Италијански јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

121.  Италијанскиот роман и филм седми 2 2 4 ФЛФ 

122.  Руски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

123.  Полски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

124.  Чешки јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

125.  Словенечки јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

126.  Хрватски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

127.  Српски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

129.  Унгарски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

130.  Полска цивилизација 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

131.  Социолингвистика  седми 2 0 4 ФЛФ 

132.  Стратегии на учење  седми 2 0 4 ФЛФ 

133.  Корејски јазик 6 осми 2 1 4 ФЛФ 

134.  Кинески јазик 6 осми 2 1 4 ФЛФ 

135  Јапонски јазик 6 осми 2 1 4 ФЛФ 

  Психоанализа и книжевност осми 2 1 4 ФЛФ 

  Историографска метафикција осми 2 1 4 ФЛФ 

  Сценариото како уметност на 
нарацијата 

осми 2 1 4 ФЛФ 

136.  Прагматика на дискурсот осми 2 2 4 ФЛФ 

137.  Визуелните медиуми и книжевниот 
знак во македонската култура 

осми 2 2 4 ФЛФ 

138.  Херменвтика и семиологија осми 2 2 4 ФЛФ 

139.  Албански јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

141.  Германски јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

142.  Англиски јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

143.  Француски јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

144.  Шпански јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

145.  Португалски јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

146.  Романски јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

147.  Италијански јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

148.  
Италијанизмите 

во македонскиот јазик 
осми 2 2 4 ФЛФ 

149.  Руски јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 
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150.  Полски јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

151.  Чешки јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

152.  Словенечки јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

153.  Хрватски јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

154.  Српски јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

156.  Унгарски јазик 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

157.  Полска цивилизација 6 осми 2 2 4 ФЛФ 

158.  Прагматика  осми 2 1 4 ФЛФ 

159.  Следење и оценување  осми 2 0 4 ФЛФ 

Вкупно:     

 
 

Табела 4.3. Преглед на застапеност на задолжителните предмети  и 
 изборните предмети на студиската програма. 

 
Година Број на 

задолжителни 
предмети 

Број на изборни 
предмети  

Вкупно 
предмети 

I 12 0 12 
II 8 4 12 
III 8 4 12 
IV 9 4 13 

Вкупно 37 12 49 
% застапеност 75% 25% 100% 

 
 

Табела 4.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети и 
 изборните  предмети. 

 
Ред 
бр 

Траење на 
студиите 
(години)/ 
вкупен 
број на 
ЕКТС на 
студиската 
програма 

Вкупна оптовареност 
изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за задолжителни 
предмети изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за изборни 
предмети изразена преку 

ЕКТС 
А 

Вкупен 
број на 
ЕКТС од 
наставните 
предмети  

А1 
Процентуална 
застапеност 
на ЕКТС од 
наставните 
предмети на 
студиската 
програма 

Б 
/ Вкупен број 
на ЕКТС од 
задолжителните 
наставни 
предмети  

Б1 
Процентуална 
застапеност на 
ЕКТС од 
задолжителните 
наставни 
предмети во 
однос на 
вкупниот број на 
ЕКТС на 
студиската 
програма 

В 
Вкупен 
број на 
ЕКТС од 
изборни 
наставни 
предмети 

В1 
Процентуална 
застапеност на 
ЕКТС од 
изборните 
наставни 
предмети во 
однос на 
вкупниот број на 
ЕКТС на 
студиската 
програма 

1. 4 години 
240 

240 

 
100% 

192 
(Б/А)*100=80% 

48 
(В/А)*100=20% 

 

5. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 (Прилог бр.4) од 
Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските 
програми од ПРВИОТ,вториот  и третиотциклус на студии (“Службен весник на 
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Република Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011)  и член 61 став 3 од Закон за високо 
образование (“Службен весник на Република Македонија”, бр.82/2018) 
 

 
Табела 5.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен 

работен однос со полно работно време на  единицата каде што  се реализира студиската програма 
 Име и презиме 

на 
наставникот 

да се наведе Предмети што ги 
предава 
наставникот 

Вкупен број 
на предмети  звањето во кое 

е избран и во 
која научна 

област 

Областа во 
која што е 
докториран 

институцијата 
кадеработи во 
редовен 
работен однос зимски летен 

1 Октај Ахмед Туркологија Јазик УКИМ Морфологија на 
турскиот јазик 
1,2,3,4; 
Синтакса на 
турскиот јазик 
1,2. 

8 8 

2 Осман Емин Методика 
на турски 
јазик и 
книжевност 

Методика УКИМ Методика на 
турскиот јазик 
1,2; Методика 
на турската 
книжевност 1,2; 
Нова турска 
книжевност 1,2; 
Современа 
турска 
книжевност 1,2; 
Турска 
книжевност за 
деца 1,2. 

10 10 

3 Назим Ибрахим Туркологија Јазик УКИМ Фонетика на 
турскиот јазик 
1,2; 
Дијалектологија 
на турскиот 
јазик 1,2; 
Историја на 
турскиот јазик 
1,2; Османски-
турски јазик 
1,2,3,4; 
Лексикологија 
и фразеологија 
на турскиот 
јазик. 

14 12 

4 Фатима Хоџин Туркологија Јазик УКИМ Современ 
турски јазик 
1,2,3,4,5,6,7,8; 
Писмено и усно 
изразување 1,2; 
Основи на 
правопис и 
правоговор 1,2. 

12 12 

5        
6        
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Табела 5.2. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен 

работен однос со полно работно време од други единици на високообразовната установа 
ангажирани на единицата каде што се реализира студиската програма 

 
 Име и презиме на 

наставникот 
да се наведе Предмети што 

ги предава 
наставникот 

Вкупен број 
на предмети  звањето 

вокое е 
избран и во 
која научна 

област 

Областа во 
која што е 
докториран 

институцијата 
кадеработи во 
редовен 
работен однос зимски летен 

        
        
        
        
        
        

 
Табела 5.3. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во работен однос 

во друга високообразовната установа или интитуција ангажирани на единицата каде што се 
реализира студиската програма 

 Име и презиме 
на наставникот 

да се наведе Предмети што 
ги предава 
наставникот 

Вкупен број 
на предмети  

Работен 
однос звањето 

вокое е 
избран и во 
која научна 

област 

Областа во 
која што е 
докториран 

институцијата 
кадеработи во 
редовен 
работен однос зимски летен  

         
         
         
         

6. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма Турски 
јазик и книжевност - наставна насока, организирана наФилолошки факултет „Блаже 
Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
 

 
Табела 6.1Список на простории со површина во високообразовната установа  што ќе се 
користатза реализација на студиската програма 
 

Р. бр. Вид и намена на простор Број Број на места Површина m2 

  Амфитеатри 3 519 510 
1.  А1 1 113 110 
2.  А2 1 113 115 
3.  А3 Голем амфитеатар 1 293 285 
  Предавални 25 1015 1242 
4.  П1 1 48 59 
5.  П2 1 48 58 
6.  П3 1 59 73 
7.  П4 1 83 103 
8.  П5 1 38 46 
9.  П6 1 35 42 
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10.  П7 1 61 76 
11.  П8 1 32 39 
12.  П9 1 47 58 
13.  П10 1 50 61 
14.  П11 1 47 58 
15.  П12 1 25 28 
16.  П13 Цетис Мак Ф 1 25 29 
17.  П14 Ф1 1 17 22 
18.  П15 Ф2 1 17 22 
19.  П16 Ф3 1 17 22 
20.  П17 ТИКА1 1 58 70 
21.  П18 ТИКА2 1 58 70 
22.  П19 ММЦ 1 80 95 
23.  П20 ММЦ С 1 35 63 
24.  П21 ОКК 1 25 25 
25.  П22 ОКК 1 25 25 
26.  П23 ОКК 1 25 25 
27.  П24 1 10 12 
28.  П25 ПИТ 1 50 61 
  Библиотеки 11 337 1060 
29.  Б МЈ 1 50 130 
30.  Б МК 1 50 130 
31.  Б АЛБ 1 30 60 
32.  Б ТУР 1 20 53 
33.  Б СЛАВ 1 20 127 
34.  Б РОМ 1 40 163 
35.  Б ГЕР 1 20 113 
36.  Б АНГ 1 50 196 
37.  Б ОКК 1 5 18 
38.  Б ПИТ 1 7 27 
39.  Б ИТАЛ 1 45 43 
  Лаборатории 9 300 425 
40.  Лаб УСАИД 1 19 21 
41.  Лаб МОН1 Албански 1 27 30 
42.  Л1 1 32 37 
43.  Л2 1 39 44 
44.  Л3 МОН2 1 38 47 
45.  Л4 МОН2 1 44 53 
46.  КЛ МОН2 1 36 77 
47.  СТ МОН1 1 40 88 
48.  Темпус Цетис Мак 1 25 28 
   Вкупно: 3237 
 

7. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Турски јазик и 
книжевност - наставна насока, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 
 

 
Табела 7.1 Список на опрема и наставни средства (по вид, број и намена) за вршење на 

дејноста што одговараат на нормативите и стандардите за вршење високобразовна дејност 
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Ред.Бр. Опрема и наставни 
средства Вид Намена Број 

1. кабини за превод   17 
2. смарт табли   7 
3. смарт телевизори   2 
4. проектори   15 
5. компјутери   101 
6.     

 

8.  Информација за бројот студенти (прв пат запишани) на студиската програма во 
периодот од последната акредитација 

 
Табела 8. Преглед на бројот на студенти кои се запишани (по прв пат) на 
студиската програма во периодот на последната акредитација и бројот на 
студенти за кои се бара акредитација 

ТУР-М 
 

Академска година Број на студенти 
запишани во прва година 

1. 2022/2023 0 
2. 2021/2022 7 
3. 2020/2021 8 
4. 2019/2020 4 
5. 2018/2019 12 
Вкупно запишани студенти 31 
Бројот на студенти за кои е добиена акредитација  
Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација  

 
ТУР-НМ 
 

Академска година Број на студенти 
запишани во прва година 

1. 2022/2023 0 
2. 2021/2022 7 
3. 2020/2021 6 
4. 2019/2020 15 
5. 2018/2019 8 
Вкупно запишани студенти 36 
Бројот на студенти за кои е добиена акредитација  
Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација  

 

9. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 
За целите на наставата обезбедена е задолжителна и дополнителна литература од домашни автори, 
преводна литература и оригинална литература од странски експерти. 
Факултетот располага со 11 библиотеки со богат библиотечен фонд од научни книги, научни 
списанија, сопствени изданија и сопствен архив. Факултетот настојува да го збогатува својот фонд 
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со релевантна домашна и странска научна литература од областите  кои се застапени во 
предметните програми. Задолжителната и дополнителната литература наведена во формуларот на 
предметните програми е обезбедена во библиотеката или од страна на предметните наставници и 
истата им е на располагање на студентите. 

10. Информација за веб страница 
flf.ukim.mk 

 

11. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 
наставата 
Развивањето и одржувањето на квалитетот и контрола на наставата се спроведува преку евалуација 
согласно ЗВО, и тоа: 
Надворешна евалуација, самоевалуација, за оценување на квалитетот на наставниот кадар што ја 
врши Агенцијата за акредитација и евалуација на високото образование на РМ, за што поднесува 
соодветни извештаи. 
Самоевалуација ја врши Комисијата за самоевалуација на Факултетот, на интервали од најмногу 3 
години, за што поднесува соодветни извештаи. Во постапката за самоевалуација вклучени се 
следните активности и механизми: 
- Анализа и оцена на студиските програми и наставните содржини; 
- Анализа и оцена на реализацијата на наставниот процес;  
- Преглед на наставно-научниот и соработничкиот кадар што учествува во изведувањето на 
наставниот процес; 
- Анализа на научно-истражувачката дејност; 
- Анализа на оценувањето на студентите; 
- Анализа на студентската анкета со што се оценува квалитетот на наставата и квалитетот на 
студиската програма; 
- Преглед на расположивите просторни и материјални ресурси; 
- Опременост на факултетот (библиотечен фонд, компјутерска опрема, лаборатории); 
- Влијание на научно-истражувачката работа врз квалитетот на насатавата и студирањето; 
Врз основа на спроведените активности изработена се SWOT анализи за сите наведени сегменти 
посебно. 

 

12. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за единствените 
основи на евалуацијата и евалуационите постапки на универзитетите донесено од 
агенција за евалуација на високото образование во Република Македонија и од 
Интеруниверзитетска конференција на Република Македонија (Скопје -Битола, 
септември 2002). 
https://flf.ukim.mk/dokumenti/info-javen/ 
 

 
 
 
 
 
 
 

13. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците 
кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно профилот и 
квалификацијата на наставно-научниот кадар. 
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Табела 13.1 Збирен преглед на бројот на наставници по области 
ангажирани за изведување на студиската програма 

 

Ред.Бр. Научна 
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О
ст
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Вкупно 

1 Туркологија    1    2    3 

2 

Методика 
на турски 

јазик и 
книжевност 

    

 

1      1 

3              

4              

.              

.              

Вкупно             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.   Соодветноста на структурата и содржината на циклусот на студии со општите и 
специфичните дескриптори 
 

Општи дескриптори Предмети преку кои се 
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Специфичен 
дескриптор 

Опис  обезбедува постигнување на 
општите дескриптори 

Знаење и 
разбирање 

  

Примена на 
знаење и 
разбирање 

  

Способност за 
проценка 

  

Комуникациски 
вештини 

  

Вештини на  
учење 

  

 
Специфични дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува постигнување на 
специфичните дескриптори 

Специфичен 
дескриптор 

Опис  

Знаење и 
разбирање 

  

Примена на 
знаење и 
разбирање 

  

Способност за 
проценка 

  

Комуникациски 
вештини 

  

Вештини на  
учење 

  

 
 

15.   Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската 
програма 
 
 
 
 

16.  Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 
образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции 
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ДОКУМЕНТИ 
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1. Одлука за усвојување на студиската програма од  Наставно-научниот совет 
на факултетот, наставничкиот совет на високата стручна школа или научниот 
совет на научниот институтчлен 110 и член 145 од Законот за високо 
образование (Службен весник на РМ, бр.82/2018) 

Примерок 
Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Службен весник на РСМ 
бр.82/18), член __ од Статутот на __________________, врз основа на Одлуката за 
именување на членови на Комисија за подготвување на Елаборат за Студиска програма 
__________________ (бр. ___ од ________ година) како и врз основа на поднесениот 
предлог Елаборат за акредитација на Студиска програма од прв циклус на 
академски/стручни студии __________________од страна на Комисијата за подготвување 
на Елаборатот, Наставно- научниот совет на Факултетот (За институтите- Научен совет, за 
високи стручни школи-Наставнички совет)________________ на седницата одржана на 
_________ година, ја донесе следната: 

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на студиска програма за прв циклус студии по________________ 

___________________________________________ 
 

Член 1 
Се усвојува елаборатот на студиската програма 

__________________________________ од прв циклус на академски/стручни студии во 
рамките на Факултетот __________________. 

 
Член 2 

Наставата, од Студиската програма ________________________________ ќе започне 
да се изведува по добивањето согласност од Одборот за акредитација на 
високообразовните установи и по добивањето на согласност за исполнетост на условите за 
почеток со работа на студиската програма од страна на Агенцијата за квалитет на 
Република Северна Македонија. 
 

Член 3 
Одлуката да се достави до Ректорска управа/ Универзитетскиот Сенат на 

_________________________ за усвојување на студиската програма 
_________________________. 

 
Член 4 

Составен дел на оваа одлука е Елаборатот на Студиската програма 
_______________. 

 
Член 5 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 
 
 

место/датум               Декан, 
         _______________________ 
Доставено до      Проф. Д-р ------------------ 

- Архивот на ---- 
- Ректорска управа/Универзитетскиот сенат --- 
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2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат, 
односно  Советот на научната установа; член 94 и член 145 од Законот за 
високото образование (Службен весник на РМ, бр.82/2018) 

Примерок 
Врз основа на член 93 од Законот за високото образование (Службен весник на РСМ бр.82/18), 
член -- од Статутот на _______________________, на предлог на Наставно- научниот совет на 
Факултет (За институтите- Научен совет, за високи стручни школи-Наставнички совет) 
____________________ за усвојување на студиската програма од прв циклус на 
академски/стручни студии____________________________бр.____ од ____.2020, Ректорска 
Управа/УниверзитетскиотСенат на седницата одржана на --. --. 2020 година, ја донесе 
следната: 

 
 

О Д Л У К А 
за усвојување на Студиска програма за прв циклус студии на студии по 

________________________во рамките на Факултетот _________________ 
 
 

Член 1 
Се усвојува елаборатот на студиска програма _______________________ од прв 

циклус на академски/стручни студии во рамките на Факултетот (Институтот или висока 
стручна школа)_______________________. 

 
 

Член 2 
Наставата, од Студиската програма ________________________________ ќе започне 

да се изведува по добивањето согласност од Одборот за акредитација на 
високообразовните установи и по добивањето на согласност за исполнетост на условите за 
почеток со работа на студиската програма од страна на Агенцијата за квалитет на 
Република Северна Македонија 

Член 3 
Одлуката да се достави до Факултетот __________________________ како и до 

Одборот за акредитација на високото образование. 
 

 
Член 4 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 
 

 
 
 

Скопје, --. --. 2020       Претседател на Универзитетскиот сенат , 
                                                                                                ________________________ 
        Проф. Д-р ---------------- 
Доставено до 

- Архивот на --------- 
- Факултетот --------------- 

 
 
 
 
 
 

3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 
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Врз основа на член 122 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ 
бр.82/18), Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот ________________ 
при Универзитетот __________________, на својата седница одржана на ден --.--.2020 
година го донесе следново: 

 
 
 
 

М И С Л Е Њ Е 
 

Се дава позитивно/негативно мислење за Елаборатот за Студиската програма __________ 
на прв циклус на академски/стручни студии на Факултетот __________ 

 
 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот ___________________го 
разгледа Елаборатот на Студиската програма ____________________ и донесе заклучок 
дека предложената Студиска програма __________________ за 
акредитација.................................................... 
 
Поради сето тоа Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот ____________ 
го даде своето позитивно/негативно мислење. 
 
 
 
 
 
    
 
Скопје, --.--.2020        Одбор за соработка со јавноста 
        Претседател 
 
Доставено до      _______________________________ 

- Архивот на---- 
- Ректорска управа на ------ 
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4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава по 
одредени предмети од студиската програма 

 
 

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен 
весник на Република Македонија, бр.82/2018) ја давам следната 

 
 

И З Ј А В А 
за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени предмети 

од студиската програма на прв циклус студии по ___________________ 
 
 

 
Јас ____________________, избран во звање ______________ и вработен на 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
во Скопје давам согласност за учество во изведување настава од студиската 
програма________________наФилолошкиот факултет „Блаже Конески“, по 
наставните предмети: 
 

1. _________________________ 
2. _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје, --.--.2022      Подносител на изјавата 
 
             ________________________ 
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5.Согласност на Универзитетскиот сенат, односно  Советот на научната 
установа  за учество на наставникот во реализација на студиската програма во 
друга високообразовна установа (член 179 од Законот за високо образование, 
Службен весник на Република  Македонија, бр.82/2018) 

 
Врз основа на член 93 и член 179 од Законот за високото образование (Службен 
весник на РМ бр.82/18)Сенатот на Универзитетот ___________________ на 
сседницата одржана на ___________________ година, ја донесе следната: 

 
 

 
ОДЛУКА (1) 

За согласност за учество во реализација на студиската програма 
___________________на Факултетот ___________________при  Универзитетот 

___________________ 
 

Член 1 
Врз основа на доставеното барање на Факултетот _____________при Универзитетот 
_________________ Сенатот на Универзитетот __________________донесе одлука 
за определување на наставен кадар што ќе учествува во изведување на наставата 
на прв циклус студии на студиската програма _______________ на 
Факултетот___________________ 
 

Член 2 
Наставен кадар вработен на единиците на Универзитетот ___________________што 
ќе учествува во  изведување  на настава на прв циклус академски/стручни студии 
на студиската програма ___________________се: 

1. Проф. Д-р ------------ 
2. Проф. Д-р ------------ 

 
 

Член 3 
Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување 

 
 

Скопје, --.--.2020      Претседател на Сенат 
       ___________________ 
       Проф. Д-р ---------------- 
Доставено до: 

- Архивот на 
- Факултетот ___________________ 
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6.Согласност на Наставно-научниот совет, односно  Научниот советот или 
Наставничкиот совет за учество на наставникот во реализација на студиската 
програма на друга единица на Универзитетот (член 179 од Законот за високо 
образование, Службен весник на Република  Македонија, бр.82/2018 

 
Врз основа на член 110/112/113 и член 179 од Законот за високото образование 
(Службен весник на РМ бр.82/18) Наставно-научниот совет на Факултетот 
___________________ , при Универзитетот ___________________/ Научниот совет 
при Институот___________________/Наставничкиот совет при стручната 
школа___________________,на седница одржана на ___________________ година, 
ја донесе следната: 

 
 

 
ОДЛУКА (2) 

За согласност за учество во реализација на студиска програма 
___________________на Факултетот ___________________при  Универзитетот 

___________________ 
 

Член 1 
Наставно-научниот совет/Научниот совет/Наставничкиот совет донесе одлука за 
определување на наставен кадар што ќе изведува настава на прв циклус на студии 
на студиската програма ___________________ на Факултетот___________________ 
при Универзитетот ___________________. 

 
 

Член 1 
Наставен кадаршто ќе биде ангажиран за изведување настава на прв циклус 
академски/стручни студии на студиската програма ___________________ е: 

3. Проф. Д-р ------------ 
4. Проф. Д-р ------------ 

Член 3 
Одлуката стапува на сила со денот на нејзиното донесување. 

 
 

Скопје, --.--.2020     ___________________ 
       ___________________ 
       Декан ---------------- 
Доставено до: 

- Архивот на 
- Факултетот ___________________ 
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ПРИЛОГ БР. 3 
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1. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за 
задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од 
вториот циклус на студии (“Службен весник на Република Македонија”, бр.25/2011 и 
бр.154/2011) 
 

ПРВА ГОДИНА 
 

I семестар 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ФОНЕТИКА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Прва година /  
прв семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник Проф. д-р Назим Ибрахим 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Оваа дисциплина има за цел да ги запознае студентите 
со фонетските карактеристики на турскиот јазик кои се неопходни за следење на другите предмети од 
областа на граматиката на турскиот јазик. Способност за препознавање и правилен изговор на 
вокалите и консонантите на турскиот јазик. Запознавање со вокалната и консонантската хармонија и со 
различните фонетски и фонолошки појави и промени на турскиот јазик. 

11. Содржина на предметната програма: Јазикот во поширока и потесна смисла на зборот. Јазикот со 
апстрактна и материјална димензија. Јазични семејства и класификација на јазиците. Местото на 
турскиот јазик во светското лингвистичко семејство. Теорија на алтајските јазици. Вовед во турската 
фонетика и врската со другите дисциплини. Говорни органи и нивните функции. Образување на 
гласовите. Гласовниот систем на турскиот јазик. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 
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17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

25 

17.3. Активност и учество 25 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muharrem Ergin Türk Dil Bilgisi Bayrak, İstanbul 2002 

2. Haydar Ediskun Türk Dilbilgisi 
(Sesbilgisi - 
Biçimbilgisi - 
Cümlebilgisi) 

Remzi Kitabevi, 
İstanbul 

1992 

3. Tahsin 
Banguoğlu 

Тürkçenin Grameri TDK Yayınları: 
528, Ankara    

1990 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Volkan 
Coşkun 

Türkçenin Ses 
Bilgisi 

IQ Kültür Sanat 
Yayıncılık: 331, 
İstanbul 

2008 

2. Osman Göker Uygulamalı Türkçe 
Bilgileri 1 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Yayınları: 3051, 
Ankara 

2001 

3. Ömer Demircan Türkçenin Ses 
Dizimi 

Der Yayınları, 
İstanbul 

2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет СТАРА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 1  
 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за турски јазик и книжевност  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус  

6. Академска година /семестар Прва година / 
прв семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со основните и со поединечните карактеристики на турската книжевност од предисламскиот период. 
Главна поделба на турската книжевност.  
Студентот да превзема одговорност за сопствените резултати и воедно да стекне поделена одговорност за 
колективните резултати. 

11. Содржина на предметната програма:  
Карактеристики на турската книжевност од првиот предисламски период. Периодизација на турската книжевност. 
Турски епови и нивна поделба. Првите книжевни дела во Средна Азија. Развој на ујгурското писмо и на 
книжевноста создадена на ујгурски јазик. Развој на ѓоќтуркското писмо и книжевност. Значење и карактеристики 
на Орхонските натписи. Карактеристики на првите пронајдени пишувани споменици на турската книжевност.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часови  

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови  

16.2. Самостојни задачи 30 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 30 часови  

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 бодови  

17.2. Индивидуална работа/проект 
(презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 30 бодови  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Editörler Türk Edebiyatı Tarihi 
I 

T.C. Kültür 
Bakanlığı 
Yayınları, 
Ankara  

2007 

2. Prof. Dr. 
Bahaeddin Ögel  

Türk Mitolojisi I-II  Türk Tarih 
Kurumu Basım 
Evi, Ankara  

1971 

3. Prof. Dr. Fahir İz  Eski Türk 
Edebiyatında Nazım, 
C. I-II.  

Akçağ Y. – 
Ankara  

1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Nihat Sami 
Banarlı  

Resimli Türk 
Edebiyatı Tarihi C.I-
II.  

MEB – İstanbul  1998 

2. Agah Sırrı 
Levend  

Türk Edebiyatı Tarihi 
C. I.  

Türk Tarih 
Kurumu 
Basımevi, 
Ankara  

1964 

3. Vasfi Mahir 
Kocatürk  

Türk Edebiyatı Tarihi  Edebiyat Y. 
Ankara  

1984 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет УСНА ТУРСКА НАРОДНА КНИЖЕВНОСТ 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Прва година / 
прв семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник  

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Способност за покажувањена знаење, разбирање и независно 
учество со професионален пристап во спесифични научни и интердициплинирани студии. Студентот да превзема 
одговорност за сопствените резултати и воедно да стекне поделена одговорност за колективните резултати. 
Способност да прибира, анализира, оценува и да умее од критички аспект да презентира информации идеи и 
концепти во научното поле според соодветната методологија. 

11. 

Содржина на предметната програма: Запознавање со основните и поединечните карактеристики на усната турска 
народна литература. Поделбата на турската народна литература преку историскиот развој. Стекнување основни 
знаења за поимот фолкор. Поврзаноста на народната наука со другите научни дисциплини. Основни 
карактеристики на усната турска народна литература. Значањето и важноста на митовите , еповите и легендите во 
турската народна литература. Народни приказни и карактеристики на турските народни приказни. Народни 
раскази и расказите на Деде Коркут. Анегдоти и анегдотите за Насреддин Хоџа. Значањето и важноста на 
поговорките и идиомите во усната турска народна литература. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 60 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+0 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 10 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 5 часови 

17. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Boratav, Petev Naili. 
100 Soruda Türk Halk 
Edebiyatı 

Gerçek Yayınevi İstanbul, 
1969 

2. Elçin, Dr. Şükrü Türk Halk Edebiyatına Giriş 
Kültür eserleri 
dizisi: 52 

Ankara, 
1986 

3. Ekici, Metin 
Hak Bilgisi (Folklor) 
Derleme ve İnceleme 
Yöntemleri 

Geleneksel 
Yayıncılık 

Ankara 
2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ahmet, Özdemir Bütün Yönleriyle Türk Halk 
Edebiyatı Bilgileri 

Bordo Siyah Klasik 
Yayınları 

İstanbul 
2007 

2. Propp Vladimir Masal Biçimbilimi – Olağan 
Üstü Masalların Biçimbilim BFS Yayınları 1993 

3. Sakaoğlu, Saim Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları; 2003 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

СОВРЕМЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Прва година /  
прв семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник проф. д-р Марија Паунова 

9. Предуслови за 
запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
-запознавање со гласовниот систем на македонскиот во споредба со турскиот јазик 
-оспособување за коректно писмено изразување според правописните правила на македонскиот 
стандарден јазик 
-оспособување за коректно усно изразување од аспект на течен и на правилен изговор, точна 
артикулација, правилно акцентирање и соодветна интонација 
- утврдување на карактеристиките на гласовно рамниште на македонскиот јазик, како и почестите 
типови грешки 

11. Содржина на предметната програма:  
Преглед на гласовите во современиот македонски стандарден јазик во споредба со турскиот јазик. 
Правоговор и правопис на одделните гласови во македонскиот стандарден јазик.  
Гласовни промени. Едначење по звучност. Употреба на голема буква. Слеано и разделено пишување. 
Скратеници. 
Транскрипција на туѓите имиња (лични и географски) на македонски, со задржување на правилно 
пренесување на имињата од турскиот јазик.  
Предавање на македонските имиња со латинично писмо. 
Основни карактеристики на акцентот во македонскиот јазик. 
Правописни и интерпункциски знаци.  
Вежби: Правописните правила ќе се усвојуваат и преку нивна примена при создавање/продукција 
кратки текстови од различен тип. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

150 часа 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

  1.6.2. Самостојни задачи 20 часови 
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  1.6.3. Домашно учење - задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. гр. автори Правопис на македонскиот 
јазик 

ИМЈ 2015 

2. Симон 
Саздов 

Современ македонски јазик 1 Табернкул 2012 

3. S. M. Gass, 
L. Selinker 

Second Language Acquisition: 
An Introductory Course 

Routlegde 2008 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Искра, 
Пановска-
Димкова 

Практикум по правопис со 
правоговор 

Филолошки 
факултет 
Блаже 
Конески 

2010 

2.  Материјали подготвени од 
наставникот, вежби за 
соодветната наставна тема и 
сл., (полу)автентични или 
наменски составени текстови 
за слушање/читање/анализа 

  

3. Кирил 
Конески  

Правописен речник на 
македонскиот јазик 

Просветно 
дело 

1999 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет КНИЖЕВНИ ПОИМИ И ТЕОРИИ 1  

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за турски јазик и книжевност  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус  

6. Академска година /семестар Прва година /  
прв семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентот да може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува коректен пристап во работата 
како и во сфаќањето на нештата од дадената област. Исто така да стекне способност да прибира, анализира 
оценува и презентира информации идеи и концепти од соодветни податоци.  

11. Содржина на предметната програма:  
Запознавање со основните и со посебните карактеристики на формите, фигурите и мотивите употребени во 
диванската поезија.  
Книжевни форми и фигури во ориенталните (Арапски и Персиски) книжвености. Диванската поетска форма Газел: 
Основни и посебни карактеристики како и начин и пример на употреба. Касиде: Основни и посебни 
карактеристики како и начин и пример на употреба. Рубаи и Мурабба: Основни и посебни карактеристики како и 
начин и пример на употреба. Теркиб-и Бент и Терџи-и Бент: Основни и посебни карактеристики како и начин и 
пример на употреба. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часови  

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 бодови  

17.2. Индивидуална работа/проект 
(презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 30 бодови  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Prof. Dr. Muhsin 
Macit  

Edebiyat Bilgi ve 
Teorileri  

Grafiker 
Yayınları, Ankara  

2004 

2. Prof. Dr. Kaya 
Bilgegil  

Edebiyat Bilgi ve 
Teorileri (Belagat)  

Enderun Kitabevi, 
İstanbul  

1989 

3. M.A. Yekta Saraç  Klasik Edebiyat 
Bilgisi Belagat  

Bilimevi Y. 
İstanbul  

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ahmet T.Onay  Eski Türk 
Edebiyatında 
Mazmunlar  

TDV – Ankara  1993 

2. Seyit Kemal 
Karaalioğlu  

Türk Şiir Sanatı  Edirne  1998 

3. Hasan Aktaş  Klasik Türk şiirinde 
Edebi Sanatlar  

İnkilap ve Aka 
Kitabevleri, 
İstanbul  

2005 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет ИСТОРИЈА НА ТУРСКАТА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Четврта година / 
седми семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник Странски лектор од Турција 

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Нема 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Да покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање 
кое се надградува врз претходните знаења вклучувајки и познавање во доменот на теоретски, концептуални, 
компаративни и критички перспективи по научното поле според соодвениот предмет и дисциплина. 

11. 

Содржина на предметната програма: Запознавање на изворите и проучување на историјата и на историскиот 
развој на турската култура и цивилизација од предисламскиот период. Турски и странски извори (сумерски, 
кинески, византиски и др.) за историскиот развој на турската култура и цивилизаџија. Прататковина на турците. 
Миграции на турските племиња. Општествениот живот во средна Азија. Хуните и нивната култура. Бумин Каган 
и основањето на ѓоќтурк царството. Билге Каган, Ќул Тигин и Јоллук Тигин во Орхонските натписи. Ујгурското 
писмо и делата на ујгурски јазик. Преселбата на турските племиња на север и за запад. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 60 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+0 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 10 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 5 часови 

17. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Prof. Dr. Bahaeddin Ögel  
İslamiyetten Önce Türk 
Kültür Tarihi 

Türk Tarih Kurumu 
Basım Evi, Ankara 1991 

2. Laslo Rasony Tarihte Türklük Akçağ Y. Ankara 1977 

3. Ziya Gökalp Türk Medeniyeti Tarihi Ziya Gökalp Y. 
İstanbul 1976 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Carter Vaughn Findley The Turks İn World History Oxford Univ. Press, 
New York 

2001 

2. Atilla Bulut Türklerin Etnik Kökenleri Kalipso Y. İstanbul 2003 

3. Emel Esin Türk Kozmolojisine Giriş Kabalcı Y. İstanbul 2001 
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II семестар 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ФОНЕТИКА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Прва година / 
втор семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник Проф. д-р Назим Ибрахим 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Фонетика на турскиот јазик 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Оваа дисциплина има за цел да ги запознае студентите со 
фонетските карактеристики на турскиот јазик кои се неопходни за следење на другите предмети од 
областа на граматиката на турскиот јазик. Способност за препознавање и правилен изговор на 
вокалите и консонантите на турскиот јазик. Запознавање со вокалната и консонантската хармонија и со 
различните фонетски и фонолошки појави и промени на турскиот јазик. 

11. Содржина на предметната програма: Фонема наспрема глас, фонема наспрема графема, глас наспрема 
графема, глас наспрема алофон. Вокали, консонанти, нивните особини и класификација. Вокални, 
консонантски и вокално-консонантски хармонии. Регресивна асимилација.  Фонетски појави. 
Фонетски особини. Слогови, видови слогови и структура на слогот. Акцент, видови акцент и правила 
за акцентирање. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

25 

17.3. Активност и учество 25 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, 
во целост исполнети обврски во рамките на 
предметот и положен испит по предметот Фонетика 
на турскиот јазик 1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muharrem Ergin Türk Dil Bilgisi Bayrak, İstanbul 2002 

2. Haydar Ediskun Türk Dilbilgisi 
(Sesbilgisi - 
Biçimbilgisi - 
Cümlebilgisi) 

Remzi Kitabevi, 
İstanbul 

1992 

3. Tahsin 
Banguoğlu 

Тürkçenin Grameri TDK Yayınları: 
528, Ankara    

1990 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Volkan 
Coşkun 

Türkçenin Ses 
Bilgisi 

IQ Kültür Sanat 
Yayıncılık: 331, 
İstanbul 

2008 

2. Osman Göker Uygulamalı Türkçe 
Bilgileri 1 

Milli Eğitim 
Bakanlığı 
Yayınları: 3051, 
Ankara 

2001 

3. Ömer Demircan Türkçenin Ses 
Dizimi 

Der Yayınları, 
İstanbul 

2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет СТАРА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 2  

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за турски јазик и книжевност  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус  

6. Академска година /семестар Прва година / 
втор семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Стара турска книжевност 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за независно учество со прфесионален пристап во спесифични научни и интердисциплинарни студии. 
Студентот да превзема одговорност за сопствените резултати и воедно да стекне поделена одговорност за 
колективните резултати. Способност да прибира, анализира оценува и презентира информации идеи и концепти од 
соодветни податоци и подрачја.  

11. Содржина на предметната програма:  
Запознавање со основните и со поединечните карактеристики на турската книжевност од вториот - исламски 
период. Запознавање со основните карактеристики на ориенталната: Арапска и Персиска книжевност.  
Карактеристики на турската книжевност од вториот исламски период. Првите пишувани дела од овој период. 
Диван-и Лугат-ит Турк и Кашѓарли Махмуд, Кутадгу Билиг и Баласагунлу Јусуф Хас Хаџиб, Едип Ахмед и 
Мухакемет-ул Лугатејн, Низами и Хамси. Појавата и ширењето на суфизмот. Појавата на првите турски суфиски 
школи. Ахмет Јесеви и Хикмет, Мевлана Џ. Руми и Месневи, Јунус Емре. Развој на текиската книжевност во 
Балканот и во Македонија. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часови  

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 бодови  

17.2. Индивидуална работа/проект 
(презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 30 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Стара турска книжевност 
1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ahmet Atilla 
Şentürk – Ahmet 
Kartal  

Üniversiteler İçin 
Eski Türk Edebiyatı 
Tarihi  

Dergah Y. – 
İstanbul  

2004 

2. Prof. M. Fuad 
Köprülü  

Türk Edebiyatı Tarihi  Ötüken Y. 
İstanbul  

1980 

3. Hasan Celal 
Güzel  

Türk Edebiyatı Tarihi 
I  

T.C. Kültür 
Bakanlığı 
Yayınları, 
Ankara  

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ahmet T.Onay  Eski Türk 
Edebiyatında 
Mazmunlar  

TDV – Ankara  1993 

2. Reynold 
Nicholson  

The Mystics of İslam 
(İslam Sufileri)  

DİB Yayınları – 
Ankara  

1978 

3. Prof. Dr. Cavit 
Sunar  

Ana Hatlarıyla İslam 
Tasavvufu Tarihi  

DİB Yayınları – 
Ankara  

1978 

 
  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

63 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет ПИСМЕНА ТУРСКА НАРОДНА КНИЖЕВНОСТ 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

прва година / 
втор семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник  

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Усна турска народна книжевност 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): Знаење и разбирање: Покажува знаење и разбирање за разни 
теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување како и разбирање на одредена област и 
познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаење;  
Вештини: Способност да прибира, анализира, оценува и презентира информации, идеи и концепти од соодветни 
податоци; Компетенции: Донесува соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и 
етичките аспекти. 

11. 

Содржина на предметната програма: Запознавање со основните и поединечните карактеристики на писмената 
турска народна литература пред се со таканаречена ашичка литература. Основни карактеристики и поделбата на 
ашичката литература. Поетските видови и форми на ашичката литература. Преставници на Ашичката литература: 
Кајгусуз Абдал, Пир Султан Абдал, Короглу, Ашик Омер, Гевхери, Ерзурумлу Емрах, Дертли, Сејрани, Ашик 
Вејсел и др. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 60 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+0 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 10 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 5 часови 

17. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Усна турска народна 
книжевност. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Köprülü, Prof. Dr. Fuat Türk Saz Şairleri I-V Güven Basımevi Ankara, 
1962 

2. Nüzhet Ergün, Saadettin Halk edebiyatı Antolojisi Devlet Basımevi İstanbul, 
1938 

3. Güney Eflatün, Cem Halk şiiri Antolojisi Varlık Yayınları 1947 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ahmet, Özdemir Bütün Yönleriyle Türk Halk 
Edebiyatı Bilgileri 

Bordo Siyah Klasik 
Yayınları 

İstanbul 
2007 

2. Özdemir, Fuat 
Fuat Köprülü’nün Türk Saz 
Şairleri Üzerindeki 
Çalışmaları 

Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları 

Ankara, 
1999 

3. Öztelli, Cahit Köroğlu ve Dadaloğlu Varlık Yayınları İstanbul, 
2007 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

СОВРЕМЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  
- институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Прва година /  
втор семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник проф. д-р Марија Паунова 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Современ македонски јазик 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
-запознавање со карактеристиките на морфолошко рамниште на македонскиот во споредба со турскиот 
јазик 
-оспособување за коректна употреба на основните граматички форми при писмено / усно изразување  
-користење на стекнатите знаења за превод на поедноставни и покуси текстови 
-утврдување на карактеристиките на морфолошко рамниште на македонскиот јазик, како и најчестите 
типови грешки 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефинирање на основните поими во морфологијата (морфема, аломорфа, збор, зборовна група, 
граматика категорија и сл.). 
Преглед на основни особености на граматичката структура на македонскиот јазик со акцент на 
разликите и сличностите кај одделните зборовни групи и нивните граматички карактеристики и форми 
во македонскиот и во турскиот јазик.  
Именска морфологија. Поделба на именките, граматички категории кај именките (род, број, 
определеност), исклучоци од правилата и двојни форми. Поделба на придавките, категории на 
придавките (род, број, определност, степен). Заменки, поделба на заменките. Броеви, определена и 
приближна бројност. 
Неменливи зборови (прилози, предлози, сврзници и сврзувачки зборови, честици, извици, модални 
зборови). 
Глаголска морфологија. Глаголи: категории, класификација, глаголски форми (прости и сложени), 
можен и заповеден начин, нелични глаголски форми, сум-конструкции, има-конструкции 
Вежби: Морофолошките знаења ќе се усвојуваат  преку морфолошка анализа на кратки текстови од 
различен тип. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 
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16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен 
испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Современ македонски јазик 
1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Блаже Конески Граматика на македонскиот 
литературен јазик 

Детска 
радост 

1998 

2. Симон Саздов, Современ македонски јазик 2 Табернакул 2008 

3. S. M. Gass, L. 
Selinker 

Second Language Acquisition: 
An Introductory Course 

Routledge 2008 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Татјана 
Гочкова-
Стојановска, 

Практикум по морфологија 
на македонски литературен 
јазик 

 2010 

2.  Материјали подготвени од 
наставникот, вежби за 
соодветната наставна тема и 
сл., (полу)автентични или 
наменски составени текстови 
за слушање/читање/анализа 

  

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет КНИЖЕВНИ ПОИМИ И ТЕОРИИ 2  

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за турски јазик и книжевност  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус  

6. Академска година /семестар Прва година /  
втор семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Книжевни поими и теории 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Да покажува способност за идентификација, анализа и за решавање на дадените проблеми од потесната област. 
Исто така да стекне способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за причините и 
да избере со осветни решенија.  

11. Содржина на предметната програма:  
Запознавање со основните и со посебните карактеристики на мотивите и на разновидните стиловите употребени во 
диванската поезија.  
Книжевни мотиви и уметнички стилови употребени во ориенталните (Арапски и Персиски) книжвености. 
Книжевните школи во диванската поезија. Компарацијата, метафората, метонимијата, антитезата, 
хиперболизацијата, екстенцијата, персонификацијата, епифонемијата, анафората, градацијата, и др. уметнички 
форми и мотиви употребени во турската диванска поезија. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часови  

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 20часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 бодови  

17.2. Индивидуална работа/проект 
(презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 30 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
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положен испит по предметот Книжевни поими и теории 
1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Prof. Dr. Muhsin 
Macit  

Edebiyat Bilgi ve 
Teorileri  

Grafiker Yayınları, 
Ankara  

2004 

2. Prof. Dr. Kaya 
Bilgegil  

Edebiyat Bilgi ve 
Teorileri (Belagat)  

Enderun Kitabevi, 
İstanbul  

1989 

3. M.A. Yekta Saraç  Klasik Edebiyat 
Bilgisi Belagat  

Bilimevi Y. 
İstanbul  

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ahmet T.Onay  Eski Türk 
Edebiyatında 
Mazmunlar  

TDV – Ankara  1993 

2. Seyit Kemal 
Karaalioğlu  

Türk Şiir Sanatı  İnkilap ve Aka 
Kitabevleri, 
İstanbul  

1998 

3. Hasan Aktaş  Klasik Türk şiirinde 
Edebi Sanatlar  

Edirne  2005 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет ИСТОРИЈА НА ТУРСКАТА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Четврта година / 
осми семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник Странски лектор од Турција 

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Историја на турската култура и цивилизација 1 

10. 
Цели на предметната програма (компетенции): Да стекне способност да општи и расправа за информации, идеи, 
проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани како со 
стручна така и со нестручна квалификација на дадената материја од анализираната област. 

11. 

Содржина на предметната програма: Запознавање на изворите и проучување на историјата и на историскиот 
развој на турската култура и цивилизација од исламскиот период. Прифаќањето на Исламот како вера и култура. 
Влијанието на арапската и на персиската култура. Првите турско - исламски дела напишани со арапско писмо. 
Основањето и развојот на Селџучкото царство. Уметноста и архитектурата во Селџучкиот период. Основањето и 
развојот на Османското царство. Уметноста и архитектурата во Османскиот период. Основањето и развојот на 
Бабуровото царство. Уметноста и архитектурата во Бабуровиот период. Основањето на Република Турција. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 60 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+0 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 10 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 5 часови 

17. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
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положен испит по предметот Историја на турската култура 
и цивилизација 1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. W.Barthold - 
M.F.Köprülü 

İslam Medeniyeti Tarihi Ankara 1949 

2. Cengiz Özakıncı Türk Kültürü Otopsi Y. İstanbul 2009 

3. Prof. Dr. Tuncer 
Baykara 

İslamda Bilimin Yükselişi 
ve Çöküşü 

IQ Kültüt Sanat 
Yayıncılık, İstanbul 2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Metin Özkan Türk Devletleri Kalipso Y. İstanbul 2004 

2. M. Orhan Bayrak Türk İmparatorlukları Tarihi Bilge Karınca Y. 
İstanbul 2006 

3. Ord. Prof. Dr. İ.Hakkı 
Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi, C. I – VI Türk Tarih Kurumu 

Y. Ankara 1980 
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ВТОРА ГОДИНА 
 

III семестар 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет МОРФОЛОГИЈА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Втора година /  
трет семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник проф. д-р Октај Ахмед 

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Фонетика на турскиот јазик 2 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување. 
ВЕШТИНИ 
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или 
професијата;  
Покажува способност за идентификација, анализа и решавање проблеми. 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии; 
Способност за поделба на зборовите на морфеми; 
Способност за одредување на морфосинтаксичките функции на морфемите; 
Способност за употреба на наставките, преку изведување на нови зборови и формирање на привремени врски на 
синтаксичко ниво. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Дефиниција на морфологијата и врската со другите дисциплини. Зборови и нивнатаструктура. Врската меѓу 
гласот и значењето на зборовите. Надворешна и внатрешнаструктура на зборовите. Поим за морфема. 
Морфемската структура на зборовите.Видови морфеми. Полнозначни морфеми. Корени и видови корени. Поим за 
основа ивидови морфолошки основи. Службени морфеми. Теорија на аломорфност(варијантност на наставките). 
Наставки и видови наставки. Вовед во морфолошка иморфосинтаксичка анализа. Инфлексивни наставки. 
Наставки за деклинација.Наставки за конјугација. Деривативни наставки. Деноминативни наставки 
заноминализација. Деноминативни наставки за вербализација. Девербални наставки заноминализација. 
Девербални наставки за вербализација. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  
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16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит 
Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Фонетика на турскиот јазик 2. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Korkmaz, Zeynep  Türkiye Türkçesi Grameri 
(Şekil Bilgisi) TDK, Ankara 2009 

2. Ахмед, Октај  Вовед во морфологија на 
турскиот јазик 

Филолошки 
факултет 
„Блаже Конески“, 
Скопје 

2008 

3. Korkmaz, Zeynep 
Türkçede Eklerin Kullanılış 
Şekilleri ve Ek Kalıplaşması 
Olayları 

TDK, Ankara 1994 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Čaušević, Ekrem  Gramatika suvremenoga 
turskog jezika 

Hrvatska 
sveučilišna 
naklada, 
Zagreb 

1996 

2. Ergin, Muharrem  Türk Dil Bilgisi Bayrak, İstanbul 2009 
 

3. Leontiç, Mariya  Temel Türkçe Dilbilgisi Autoprint, Üsküp 2014 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет КЛАСИЧНА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 1  

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус  

6. Академска година /семестар Втора година /  
трет семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Стара турска книжевност 2 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со основните карактеристики на ориенталните книжевни форми како и со римата и метриката. 
Разбирање на научната област – класична книжевност и познавање на тековните прашања во врска со научните 
истражувања и новите извори на знаење. Да донесува соодветна проценка земајки ги предвид личните, 
општествените научните и етичките аспекти на книжевниот развој.  

11. Содржина на предметната програма:  
Запознавање со основните и со поединечните карактеристики на турската книжевност од османскиот период. 
Арузна метрика, поделба и карактеристики. Османското општество во XVI век. Книжевните творештва и дела на: 
Ахмет Паша, Неџати Бег, Шејхи, Али Шир Неваи, Фузули, Баки, Шах Бабур, Вејси Ускуби, Нергиси, Шејх-ул 
Ислам Јахја. Османското општество во XVII век. Книжевните творештва и дела на: Наби, Наили Кадим, Месихи, 
Нефи. Поетската школа Себки Хинди (Себки Бабури).  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови  

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 бодови  

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 30 бодови  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
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положен испит по предметот Стара турска книжевност 
2. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ahmet A.Şentürk  Anadolu Sahası 
Mesnevilerinde Edebi 
Tasvirler  

KİTABEVİ – 
İstanbul  

2002 

2. E.J.W.Vilkinson Gibb  Divan Edebiyatı  London  1910 

3. Agah Sırrı Levend  A Histori of Ottoman 
Poetry I,II  

Enderun 
Kitabevi – 
İstanbul  

1972 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Halil Çeltik – Ömer 
Ferit Kam  

Divan Şiirinin 
Dünyasina Giriş  

MEB, Ankara  2003 

2. Hüsein Güfta  Divan Şiirinde İlim  Ankara – Akçağ 
Y.  

2004 

3. Doç. Dr. Fadıl Hoca  Veysi "Üskübi" 
Divanı'nın Tahlili  

Balkan Vakfı 
Yayınları, 
Ankara  

2012 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ОСМАНСКО-ТУРСКИ ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година /  
пети семестар 

 
 

Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник Проф. д-р Назим Ибрахим 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Наставната дисциплина има за цел да ги запознае 
студентите со основните карактеристики на арапското писмо и неговата примена во турскиот јазик 
цели 10 столетиа односно од крајот на 9. век до првата половина на 20. век. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во османско турскиот јазик, арапските букви, арапските 
броеви,спојување на арапските букви (елиф-х), (дал-з), (ајн-кеф), (лам-лам елиф), знакови (шедде-
васла), вокалите во османско турскиот јазик. 

12. Методи на учење:предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

25 

17.3. Активност и учество 25 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muharrem Ergin Osmanlıca Dersleri 15. Baskı, 
Boğaziçi 
Yayınları A.Ş., 
Yazı Ofset, 
İstanbul 

1993 

2. Mehmet 
Hengirmen-
Nurettin Koç 

Türkçe 
Öğreniyoruz 

Ankara 1998 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muharrem Ergin Türk Dil Bilgisi Bayrak, 
İstanbul 

2002 

2.     

3.     
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ПСИХОЛОГИЈА  
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IVсеместар 
 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет МОРФОЛОГИЈА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Втора година /  
четврти семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник проф. д-р Октај Ахмед 

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Морфологија на турскиот јазик 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување. 
ВЕШТИНИ 
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или 
професијата;  
Покажува способност за идентификација, анализа и решавање проблеми. 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии; 
Способност за одредување на морфосинтаксичките функции на морфемите; 
Способност за употреба на наставките, преку изведување на нови зборови иформирање на привремени врски на 
синтаксичко ниво; 
Способност за пронаоѓање на функциите на зборовите од именско потекло (именки,придавки, заменки и прилози). 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Видови зборови. Полнозначни зборови. Зборови од именско потекло. Именки. Класификација на именките. 
Граматички категории на именките.Деминутив. Род. Број. Инфлексија наименките. Придавки. Класификација на 
придавките. Степенување на придавките. Интензивирање на придавките. Заменки. Класификација назаменките. 
Прилози. Класификација на прилозите. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      
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17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Морфологија на турскиот 
јазик 1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Korkmaz, Zeynep  Türkiye Türkçesi Grameri 
(Şekil Bilgisi) TDK, Ankara 2009 

2. Ахмед, Октај  Вовед во морфологија на 
турскиот јазик 

Филолошки 
факултет 
„Блаже Конески“, 
Скопје 

2008 

3. Yılmaz, Engin Türkiye Türkçesinde 
Niteleme Sıfatları 

Değişim Yayınları, 
İstanbul 2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Čaušević, Ekrem  Gramatika suvremenoga 
turskog jezika 

Hrvatska 
sveučilišna 
naklada, 
Zagreb 

1996 

2. Grönbech, K. Türkçenin Yapısı (Çev: 
Mehmet Akalın) TDK, Ankara 1995 

3. Leontiç, Mariya  Temel Türkçe Dilbilgisi Autoprint, Üsküp 2014 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет КЛАСИЧНА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 2  

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за турски јазик и книжевност  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус  

6. Академска година /семестар Втора година /  
четврти семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Класична турска книжевност 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност да општи и да расправа за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување 
и обемот на задачата се јасно дефинирани како со стручна така и со нестручна јавност. Исто така да превземе 
одговорност за сопсвените резултати и поделена одговорност за колективните резултати.  

11. Содржина на предметната програма:  
Запознавање со основните, со поединечните, како и со карактеристиките на турската книжевност од османскиот 
период (вклучително и на локалистичката школа) XVIII и XIX век.  
Карактеристики на Османското општество во XVIII век. Карактеристики на периодот на лалињата. Книжевните 
творештва и дела на: Недим, Ужичели Сабит, Шејх Галиб, Ташлиџали Јахја Ендерунлу Васиф, Ќечеџизаде Иззет 
Молла. Карактеристики на Османското општество во XIX век. Јенишехирли Авни, Лескофчали Галиб, Херсекли 
Ариф Хикмет. Жени поети во Диванската поезија. Фитнат Ханим, Лејла Ханим, Шереф Ханим. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови  

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 бодови  

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 30 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар, во целост исполнети обврски во рамките 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

81 
 

на предметот и положен испит по предметот 
Класична турска книжевност 1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ömer Ferit Kam  Divan Şiirinin 
Dünyasına Giriş  

MEB – 
Ankara  

2003 

2. Özgen Öztekin  Divanlardan 
Yansıyan 
Görüntüler  

Ankara – 
Akçağ Y.  

2003 

3. E.J.W.Vilkinson Gibb  A Histori of 
Ottoman Poetry 
III,IV,V  

London  1910 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Prof. Dr. Muhammet Nur 
Doğan  

Şeyh Galib – Hüsn-
ü Aşk  

Ötüken Y. 
İstanbul  

2002 

2. Necmettin Halil Onan  İzahlı Divan Şiiri 
Antolojisi  

MEB Y. 
İstanbul  

1981 

3. Muallim Naci  Osmanlı Şairleri  MEB, İstanbul  1995 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ОСМАНСКО-ТУРСКИ ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година /  
шести семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник Проф. д-р Назим Ибрахим 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Османско-турски јазик 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Наставната дисциплина има за цел да ги запознае 
студентите со основните карактеристики на арапското писмо и неговата примена во турскиот јазик 
цели 10 столетиа односно од крајот на 9. век до првата половина на 20. век. 

11. Содржина на предметната програма: Правописот на турските зборови, именски форми, глаголски форми, 
показни заменки, падежни форми, заменки, правописот на наставките за време и начин, партиципи и 
герундски наставки, правописот на некои партикули. 

12. Методи на учење:предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

25 

17.3. Активност и учество 25 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот 
семестар, во целост исполнети обврски во 
рамките на предметот и положен испит по 
предметот  Османско-турски јазик 1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 
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21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muharrem Ergin Osmanlıca Dersleri 15. Baskı, 
Boğaziçi 
Yayınları A.Ş., 
Yazı Ofset, 
İstanbul 

1993 

2. Mehmet 
Hengirmen-
Nurettin Koç 

Türkçe 
Öğreniyoruz 

Ankara 1998 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muharrem Ergin Türk Dil Bilgisi Bayrak, 
İstanbul 

2002 

2.     

3.     
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ТРЕТА ГОДИНА 
 

V семестар 
 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет МОРФОЛОГИЈА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 3 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Треа година /  
пети семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник проф. д-р Октај Ахмед 

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Морфологија на турскиот јазик 2 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување. 
ВЕШТИНИ 
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или 
професијата;  
Покажува способност за идентификација, анализа и решавање проблеми. 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии; 
Способност за одредување на морфосинтаксичките функции на морфемите; 
Способност за правилна употреба на глаголите и нивните сложени конјугациски парадигми; 
Способност за пронаоѓање на функциите на зборовите од глаголско потекло. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Зборови од глаголско потекло. Глаголи. Класификација на глаголите. Граматички категории на глаголите. Залог. 
Наставки за лице. Финитност. Финитни глаголски форми. Темпоралност и модалност кај глаголите. Копулативен 
глагол. Глаголски парадигми на копулативниот глагол. Глаголи со сложена конјугација. Инфинитни глаголски 
форми. Инфинитиви. Партиципи. Герунди. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. 
Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 
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17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Морфологија на турскиот 
јазик 2. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Korkmaz, Zeynep  Türkiye Türkçesi Grameri 
(Şekil Bilgisi) TDK, Ankara 2009 

2. Ахмед, Октај  Вовед во морфологија на 
турскиот јазик 

Филолошки 
факултет 
„Блаже Конески“, 
Скопје 

2008 

3. Leontiç, Mariya  Temel Türkçe Dilbilgisi Autoprint, Üsküp 2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Čaušević, Ekrem  Gramatika suvremenoga 
turskog jezika 

Hrvatska 
sveučilišna 
naklada, 
Zagreb 

1996 

2. Ergin, Muharrem  Türk Dil Bilgisi Bayrak, İstanbul 2009 
 

3. Banguoğlu, Tahsin  Türkçenin Grameri TDK, Ankara 1990 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет НОВА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година  /  
петти  семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Класишна турска книжевност 2 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување знаења за новата турска книжевност и нејзините почетоци.  
Запознавање и проучување на турската книжевност од Танзиматска до Серветифунунска книжевност. 
Стекнување знаења за нејзините главни претставници.  
Западното влијание во турската литература. 
Запознавање на реформите кои се засновале на успешните европски практики како и под силно влијание на 
кодексот на Наполеон. Промените вклучувале универзална регрутација, образование, институционални и правни 
реформи и систематски обиди. 
Запознавање со основните карактеристики и жанрови од танзиматска книжевност. 
Развивање вештини за синтетично-аналитичко и критичко-творечко мислење преку работата врз конкретни 
текстови на танзиматска книжевност.  
Поврзување на знаењата од другите литературни дисциплини преку употреба на усвоената книжевно-теоретска 
терминологија со што се развива и поттикнува вештината за изучување и проследување на турската книжевност од 
овој период во контекст на светската книжевност.  

11. Содржина на предметната програма: Вовед во нова турска книжевност т.е танзиматска книжевност. Прва и втора 
генерација на пистели во танзиматската книжевност. Танзиматска книжевност роман, драма и поезија. Односот 
помеѓу светската и турската книжевност. Танзиматска книжевност, Француската револуција, модернизација во 
полето на учење и образование, новоформираните училишта со Западен стил, весници и списанија, книги 
преведени од Западна литература, придонесот во процесот на развивање на новата турска книжевност. 
Танзиматската книжевност и преставниците: Ибрахим Шинаси, Намик Кемал, Зија Паша, Ахмет Митхад Ефенди, 
Шемсеттин Сами, Ахмет Вефик Паша, Реџаизаде Махмут Екрем, Абдулхак Хамит Тархан и др. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 
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18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Класична турска книжевност 
2. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација, интерактивна настава. 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ahmet 
Kabaklı 

Türk Edebiyatı I 
(Hikaye ve Roman)  

Türk Edebiyat 
Vakfı 

1994 

2. Ramazan 
Korkmaz 

Yeni Türk Kitabı El 
Kitabı 

Grafiker 2014 

3. Serdar Aygün Yeni Türk Edebiyatı 
Konu Anlatımı 

Edebiyat Tv 
Yayınları 

2020 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Nurullah Çetin  Tanzimat Dönemi Türk 
Edebiyatı 

Nobel Akademik 
Yayıncılık 

2017 

2. Cengiz 
Yıldırım 

Tanzimattan Bugüne 
Türk Edebiyatının 
Gelişim Süreci ve 
Öncüleri 

Gece Kitaplığı 2019 

3. Zeynep 
Kerman 

Yeni Türk Edebiyatı 
İncelemeleri 

Dergah Yayınları 2009 

 
  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

89 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

ИСТОРИЈА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  
- институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година /  
пети семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник Проф. д-р Назим Ибрахим 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со историскиот развој на 
турскиот јазик. Стекнување знаења во врска со развојните етапи на турскиот јазик од најстариот 
(алтајскиот) период до денес. 

11. Содржина на предметната програма: Историски развој на турскиот јазик. Класификација на светските 
јазици и јазичните семејства. Теоријата на Урало-Алтајските јазици. Теоријата на Алтајското јазично 
семејство. Местото на турскиот јазик во Алтајската група. Туркологија како научна гранка и првите 
турколози. Периодизација на турскиот јазик. Историските периоди на турскиот јазик; Алтајски, 
најстариот (прото турски) и првиот период на турскиот јазик (Хуни, Авари, Бугари, Сабири и Хазари).   
Старотурски период (Ѓоктурци, Ујгури и нивниот јазик). 

12. Методи на учење:предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

25 

17.3. Активност и учество 25 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ali Akar  Türk Dili 
Tarihi(Dönem-Eser-
Bibliyografya) 

Ötüken Neşriyat 
A.Ş., Yayın Nu: 
597, İstanbul 

2006 

2. Ahmet Caferoğlu Türk DiliTarihi I-II Enderun 
Yayınları: 17, 3. 
Baskı,İstanbul, 

1984 

3. Ahmet Bican 
Ercilasun 

(Başlangıçtan 
Yirminci Yüzyıla) 
Türk Dili Tarihi 

Akçağ  Yayınları: 
603, 4. Baskı, 
Ankara 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ali Fehmi 
Karamanlıoğlu 

Türk Dili (Eğitim 
Dizisi) 

Dergâh Yayınları, 
P.K.1240-İstanbul 

1. Baskı, 
1972 

2. Fuat Bozkurt Türklerin Dili Ankara 2002 

3.  Türk Dünyası El 
Kitabı 

İstanbul 1972 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА НА НАСТАВА ПО ТУРСКИ ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година  /  
пети семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување способност и вештини за изведување на настава од соодветната област во основно и средното 
образование како и нивната примена во практиката со користење на современите методи а воедно да ги развиваат 
и комуникативните способности. 
Запознавање со проблематиката од областа на наставата по турски јазик во основното и средното образование, со 
историскиот развој на воспитно-образовниот процес по овој предмет и со основите на предметот Методика на 
наставата по турски јазик.  
Запознавање со теориските основи на методиката на наставата по мајчин јазик, со принципите и со методите во 
наставата и со наставната единица – часот. 
Зпознавање на различните концепти во основното и средното образование како и модели за инклузивно 
образование.  
Развивање на свест за компетенциите на наставникот и за потребата од нивно збогатување. Поврзува теоретски 
(стручни и професионални) знаења со конкретни примери од наставната активност. 

11. Содржина на предметната програма:  
Карактеристики на методиката на наставата по турски јазик.Врската на методиката на турскиот јазик со другите 
науки.Методологија, методика и дидактика. Методи, форми и техники на наставата по турски јазик.Користење на 
нагледни средства како метод на работа на часовите по турски јазик и книжевност.Форми на организацијата на 
наставната работа по турски јазик. Поим на методиката на мајчиниот јазик и нејзината научна заснованост. 
Интердициплинарното застапеност на методиката. Наставниот план и програм, тематската структура на 
наставните планови и програми. Организацијата на наставата. Наставниот час и типови на наставните часови. 
Mетодите и формите и наставните средства и помагала. 
Комуникативна компетенција. Заедничката европска рамка на јазиците и наставата на мајчин јазик.  
Турскиот јазик како образовно-воспитен предмет. Цели и задачи на наставата по турски јазик како мајчин. 
Содржина на наставниот предмет. Наставните програми и планови. Преглед на развитокот на турскиот јазик во 
РСМ како наставен предмет. Јазикот во училиштето како фактор за општиот развиток и за логичкото мислење.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит), дискусија, техники на кооперативно учење, самостојно учење, изработка на индивидуална 
работа, употреба на електронско учење во наставата. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 20 часови  

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 
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17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација, интерактивна настава. 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Osman Emin  Daha Etkili Öğretim İçin Yeni Balkan 
Yayınları  

2021 

2. Özan Demirel 
Zeki Kaya 

Eğitim Bilimine Giriş  Pegem Akademik 
Yayıncılık  

2017 

3. Ahmet Akçay  
Mehmet Nuri 
Kardaş 

Türkçe Dersi Öğretim 
Programı  

Edebiyat Tv 
Yayınları 

2019 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Filiz Mete Türkçe Öğretimi Anlama 
Becerilerinin 
Geliştirilmesinde 
Etkinlikler Ve Oyunlar 

Sonçağ Akademi  2020 

2. Nezir Temur 
Murat Şengül 

Türkçe Öğretim 
Programları 

Pegem Akademi 
Yayıncılık  

2020 

3. İsmet Çetin  Dil ve Edebiyat Öğretim 
Yöntemleri 

Nobel Akademik 
Yayıncılık  

2020 
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VI семестар 
 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет МОРФОЛОГИЈА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 4 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Трета година /  
шести семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник проф. д-р Октај Ахмед 

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Морфологија на турскиот јазик 3 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување. 
ВЕШТИНИ 
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или 
професијата;  
Покажува способност за идентификација, анализа и решавање проблеми. 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии; 
Способност за одредување на морфосинтаксичките функции на морфемите; 
Способност за одредување на функциите на службените и полнозначно-службените зборови (партикули, 
сврзници, извици); 
Способност за двостепена морфолошка анализа. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Службени зборови. Партикули. Класификација на партикулите. Сврзници. Класификација на сврзниците. 
Полнозначно-функционални зборови. Извици. Класификација на извиците. Двостепена морфолошка анализа на 
дела од познати книжевници. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 
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17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Морфологија на турскиот 
јазик 3. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Korkmaz, Zeynep  Türkiye Türkçesi Grameri 
(Şekil Bilgisi) TDK, Ankara 2009 

2. Ахмед, Октај  Вовед во морфологија на 
турскиот јазик 

Филолошки 
факултет 
„Блаже Конески“, 
Скопје 

2008 

3. Leontiç, Mariya  Temel Türkçe Dilbilgisi Autoprint, Üsküp 2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Čaušević, Ekrem  Gramatika suvremenoga 
turskog jezika 

Hrvatska 
sveučilišna 
naklada, 
Zagreb 

1996 

2. Ergin, Muharrem  Türk Dil Bilgisi Bayrak, İstanbul 2009 
 

3. Banguoğlu, Tahsin  Türkçenin Grameri TDK, Ankara 1990 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет НОВА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност– наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година  /  
шести семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нова турска книжевност 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување знаења за новата турска книжевност и нејзините почетоци.  
Запознавање со основните карактеристики и жанрови од нова турска книжевност т.е посттанзиматски период. 
Запознавање и проучување на турската книжевност од Серветифунунска книжевност. 
Стекнување знаења за нејзините главни претставници.  
Западното влијание во турската литература. 
Запознавање и проучување на турската книжевност од периодот „Феџриати“ до книжевноста на Р. Турција 
Запознавање на реформите кои се засновале на успешните европски практики. Промените вклучувале универзална 
регрутација, образование, институционални и правни реформи и систематски обиди. 
Развивање вештини за синтетично-аналитичко и критичко-творечко мислење преку работата врз конкретни 
текстови на серветифунунска и феџри атска книжевност.  
Поврзување на знаењата од другите литературни дисциплини преку употреба на усвоената книжевно-теоретска 
терминологија со што се развива и поттикнува вештината за изучување и проследување на турската книжевност од 
овој период во контекст на светската книжевност.  

11. Содржина на предметната програма: Вовед во нова турска книжевност т.е посттанзиматски период и развој на 
феџри ати и серветифунунска книжевност. Серветифунун и феџри атска книжевност - роман, драма и поезија. 
Односот помеѓу светската и турската книжевност. Струите во нова турска книжевност т.е постанзиматски период. 
Идеолошката основа на застапниците на петтиот слог, развојот на литературни правци во Серветифунун и Феџри 
Ати периодот, класицизам, романтизам, реализам, натурализам, симболизам, дадаизам, надреализам, 
егзистенцијализам, футуризам, гарипчиите, прва нова, втора нова, постмодернизам, национална книжевност, 
општествен реализам. 
Карактеристики на правецот Серветифунун, животот и делата на претстваниците: Тевфик Фикрет, Халит Зија 
Ушаклигил, Џенап Шехабеттин, Мехмет Рауф, Хусеин Џахит Јалчин, Али Екрем Болаир, Исмаил Сафа 
итн.Карактеристики на литературното движење Феџри ати како и неговите претставници: Ахмет Хашим, Џелал 
Сахир, Емин Булент, Јакуп Кадри Караосманоглу, Хамдулах Супхи, итн.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

96 
 

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Нова турска книжевност 
1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација, интерактивна настава. 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ahmet Kabaklı Türk Edebiyatı I 
(Hikaye ve 
Roman)  

Türk Edebiyat 
Vakfı 

1994 

2. Ramazan Korkmaz Yeni Türk Kitabı 
El Kitabı 

Grafiker 2014 

3. Serdar Aygün Yeni Türk 
Edebiyatı Konu 
Anlatımı 

Edebiyat Tv 
Yayınları 

2020 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ali İhsan Kolcu   Servet-i  Fünun 
Edebiyatı 

İnkilap Yayınları 2014 

2. Ülkü Eliuz  
Gülşah Şişman 
Burak Armağan  

Servet-i Fünun 
Dönemi – Roman 
Okumaları 

Kesit Yayınları 2020 

3. Cafer Şen Fecr-i Ati 
Edebiyatı Tespit 
Tahlil Tenkit 

Gazi Kitabevi 2006 

 
  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

97 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

ИСТОРИЈА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  
- институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година /  
шести семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник Проф. д-р Назим Ибрахим 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Историја на турскиот јазик 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со историскиот развој на 
турскиот јазик. Стекнување знаења во врска со развојните етапи на турскиот јазик од најстариот 
(алтајскиот) период до денес. 

11. Содржина на предметната програма: Среден Турски период (Исламизација на турците и промени во 
јазикот). Кашгарли Махмуд. Азиски турци и дел од средниот период (Кутадгу Билиг, Атабетул 
Хакаик). Чагатајски турски јазик. Новотурскиот период (Османско-турскиот јазик и неговата 
карактеристика) Особености на современиот турски јазик. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

25 

17.3. Активност и учество 25 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, 
во целост исполнети обврски во рамките на 
предметот и положен испит по предметот Историја 
на турскиот јазик 1. 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ali Akar  Türk Dili 
Tarihi(Dönem-Eser-
Bibliyografya) 

Ötüken Neşriyat 
A.Ş., Yayın Nu: 
597, İstanbul 

2006 

2. Ahmet Caferoğlu Türk DiliTarihi I-II Enderun 
Yayınları: 17, 3. 
Baskı,İstanbul, 

1984 

3. Ahmet Bican 
Ercilasun 

(Başlangıçtan 
Yirminci Yüzyıla) 
Türk Dili Tarihi 

Akçağ  Yayınları: 
603, 4. Baskı, 
Ankara 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ali Fehmi 
Karamanlıoğlu 

Türk Dili (Eğitim 
Dizisi) 

Dergâh Yayınları, 
P.K.1240-İstanbul 

1. Baskı, 
1972 

2. Fuat Bozkurt Türklerin Dili Ankara 2002 

3.  Türk Dünyası El 
Kitabı 

İstanbul 1972 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА НА НАСТАВА ПО ТУРСКИ ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година  /  
шести семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Методика на настава по турски јазик 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со проблематиката од областа на наставата по турски јазик во основното и средното образование, со 
историскиот развој на воспитно-образовниот процес по овој предмет и со основите на предметот Методика на 
наставата по турски јазик.  
Запознавање со теориските основи на методиката на наставата по мајчин јазик, со принципите и со методите во 
наставата и со наставната единица – часот. 
Зпознавање на различните концепти во основното и средното образование како и модели за инклузивно 
образование.  
Развивање на свест за компетенциите на наставникот и за потребата од нивно збогатување.  
Запознавање со формите на организација на наставната работа по предметот турски јазик, како и со начините на 
организирање на часот.  
Запознавање со проблемите на наставата по предметот турски јазик како мајчин во основното и во средното 
образование, преку вежби и симулирани часови во факултетски услови и стекнување знаења и способности за 
практична реализација на наставните содржини.  
Оспособување на студентите (идните наставници) за изведување настава на турски јазик и книжевност во основно 
и средното образование. 
Усовршување на лингвистичките компетенции (лексички, граматички и стилски), неопходни за усната и 
писмената практика на современиот турски јазик.Развивање јазична комуникациска способност на современ 
турски јазик.Стекнување и усовршување академска писменост на современ турски јазик. 
Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на студентите со 
нивна практична работа во различни организации со дејност од областа на студиската програма, и реализација. 

11. Содржина на предметната програма:  
Карактеристики на методиката на наставата по турски јазик.Врската на методиката на турскиот јазик со другите 
науки.Методологија, методика и дидактика. Методи, техники и форми на наставата по турски јазик.Користење на 
нагледни средства како метод на работа на часовите по турски јазик и книжевност.Форми на организацијата на 
наставната работа по турски јазик. Поим на методиката на мајчиниот јазик и нејзината научна заснованост. 
Интердициплинарното застапеност на методиката. Наставниот план и програм, тематската структура на 
наставните планови и програми. Организацијата на наставата. Наставниот час и типови на наставните часови. 
Mетодите и формите и наставните средства и помагала.Комуникативна компетенција. Заедничката европска рамка 
на јазиците и наставата на мајчин јазик.  
Организирање на наставната единица - часот. Методика на одделните подрачја по турски  јазик - практична 
примена: Фонетика, фонологија, морфологија, синтакса, лексикологија, правопис, историја на јазикот, 
дијалектологија.Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 30 
дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 3 часа на ден. Во текот на практичната работа студентите 
добиваат одредени конкретни работни задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од 
менторите на практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од организациите и на тој 
начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. Во текот на реализацијата на 
практичната настава студентот е должен да води дневник за секојдневните активности и портофолио.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит), дискусија, техники на кооперативно учење, самостојно учење, изработка на индивидуална 
работа, употреба на електронско учење во наставата. Практична работа; консултации со менторите за пракса; 
водење дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса поврзана со 
изработениот портфолио. 
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13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во целост 
исполнети обврски во рамките на предметот и положен 
испит по предметот Методика на настава по турски јазик 1. 
Услов за добивање потпис и за стекнување на 4 ЕКТС е 
реализација на практичната настава, изработен портфолио, 
предаден дневник со евиденција за секојдневните 
активности потпишан од интерен ментор (од факултетот) и 
од екстерниот ментор, од организацијата каде студентот ја 
изведувал практичната настава. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Osman Emin  Daha Etkili Öğretim İçin Yeni Balkan 
Yayınları  

2021 

2. Hikmet 
Asutay 
 

Dil Öğretiminde Yeni 
Teknik ve Yöntemler 
 

Paradigma 
Akademi 
Yayınları  

2021 

3. Ahmet Akçay  
Mehmet Nuri 
Kardaş 

Türkçe Dersi Öğretim 
Programı  

Edebiyat Tv 
Yayınları 

2019 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Filiz Mete Türkçe Öğretimi Anlama 
Becerilerinin 
Geliştirilmesinde 
Etkinlikler Ve Oyunlar 

Sonçağ Akademi  2020 

2. Nezir Temur Türkçe Öğretim Pegem Akademi 2020 
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Murat Şengül Programları Yayıncılık  

3. İsmet Çetin  Dil ve Edebiyat Öğretim 
Yöntemleri 

Nobel Akademik 
Yayıncılık  

2020 
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ЧЕТВРТА ГОДИНА 

 
VII семестар 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет СИНТАКСА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Четврта година /  
седми семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник проф. д-р Октај Ахмед 

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Морфологија на турскиот јазик 4 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување. 
ВЕШТИНИ 
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или 
професијата;  
Покажува способност за идентификација, анализа и решавање проблеми. 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии; 
Способност за одредување на зборовните групи во реченицата; 
Способност за формирање на зборовни групи од други зборовни групи вореченицата. 

11. 

 Содржина на предметната програма: 
Дефинирање на синтаксата и врската со другите дисциплини. Теорија на зборовните групи. Именска група. 
Атрибутивна група. Нумеричка група. Личноименска група. Титуларна група. Глаголска група. Инфинитивна 
група. Партиципна група. Герундска група. Скратени групи. Редупликации. Постпозитивна група. Конективна 
група. Екскламативна група. Теорија на синтаксичка анализа на зборовните групи. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

103 
 

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит 

Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Морфологија на турскиот 
јазик 4. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ahmed, Oktay Türkçede Kelime Grupları: 
Teori ve Analiz 

Blaje Koneski 
Filoloji Fakültesi, 
Üsküp 

2021 

2. Karahan, Leylâ  Türkçede Söz Dizimi: Cümle 
Tahlilleri 

Akçağ Yayınları, 
Ankara 2012 

3. Doğan, Enfel Türkçe Cümle Bilgisi - I 
Anadolu 
Üniversitesi Yayını 
No. 2461 

2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Yelten, Muhammet & 
Açıkgöz, Halil Kelime Grupları Doğu Kütüphanesi, 

İstanbul 2008 

2. Dizdaroğlu, Hikmet  Tümcebilgisi TDK, Ankara 1976 

3. Hatiboğlu, Vecihe  Türkçenin Sözdizimi TDK, Ankara 1972 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕНА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година  / 
седми семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нова турска книжевност 2 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување знаења за современата турска книжевност и нејзините почетоци.  
Стекнување знаења за општи карактеристики на национална и републиканската книжевност - движења - поети – 
писатели и нејзините главни претставници. Книжевни движења од републиканскиот период 
Запознавање на реформите кои се засновале на успешните европски практики како и под силно влијание на 
националното движење. Промените вклучувале универзална регрутација, образование, институционални и правни 
реформи и систематски обиди. 
Запознавање со основните карактеристики и жанрови од националната и републиканската книжевност. 
Развивање вештини за синтетично-аналитичко и критичко-творечко мислење преку работата врз конкретни 
текстови на современа турска книжевност.  
Поврзување на знаењата од другите литературни дисциплини преку употреба на усвоената книжевно-теоретска 
терминологија со што се развива и поттикнува вештината за изучување и проследување на турската книжевност од 
овој период во контекст на светската книжевност.  

11. Содржина на предметната програма: Вовед во современа турска книжевност т.е национална и републиканска 
книжевност. Роман, драма и поезија во современа турска книжевност. Карактеристики на Национлната 
книжевност во Р. Турција и нејзините претставници: Али Џанип Јонтем, Омер Сејфетин, Зија Гокалп,Мехмет 
Емин Јурдакол, Халиde Едип Адивар, Јакуп Кадри Караосманоглу, Решат Нури Ѓунтекин, Јахја Ќемал Бејатли, 
Фарук Нафис Чанлибел, Ариф Нихат Асја, Нџип Фазил К'саќурек.. „Генч Калемлер“ или во превод „Млади пера“ 
турско литературно списание и националното движење.  
Општи карактеристики на републиканската литература - движења - поети – писатели. Движењето Беш Хеџеџилер 
(пет слоги), Мавиџилер, Гарип и неговите претставници: Орхан Вели Каник, Мели Џевдет Андај, Октај Рифат. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

105 
 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Нова турска книжевност 2. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Osman Gündüz, 
Tacettin Şimşek, 

Yeni Türk Edebiyatı 
Cumhuriyet Dönemi 
Türk Edebiyatı 

Grafiker 2018 

2. Mehmet Yılmaz Milli Edebiyat Asos Yayınevi 2019 

3. Serdar Aygün Yeni Türk Edebiyatı 
Konu Anlatımı 

Edebiyat Tv 
Yayınları 

2020 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ülkü Eliuz  
Sabit Bayram 
Fatih Uyar   

Miili Edebiyat 
Dönemi Roman 
Okumaları  

Kesit Yayınları 2019 

2. Alim Gür, 
Ertan Engin 

Cumhuriyet Dönemi 
Türk Edebiyatı 

Akçağ Yayınları 2016 

3. Zeynep Kerman Yeni Türk Edebiyatı 
İncelemeleri 

Dergah Yayınları 2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  
- институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет  „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година /  
седми семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник Проф. д-р Назим  Ибрахим 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Оваа дисциплина има за цел да ги запознае студентите 
со дијалектичката поделба и основните карактеристики на турскиот јазик со исторскиот развој на 
истиот. Запознавање на студентите со дијалектите, поддијалектите и говорите на турскиот јазик. 

11. Содржина на предметната програма: Дијалектологијата како научна дисциплина. Турската 
дијалектологија (дијалект, подијалект, говор). Историските периоди на турскиот јазик. Првиот период 
на турскиот јазик и неговата поделба на дијалекти.  Денешните дијалекти и подијалекти на турскиот 
јазик. Класификација на дијалектите и подијалектите на турскиот јазик според Решит Рахмети Арат. 
Историскиот развој на турските дијалекти. Ѓоктурци и нивниот јазик. Орхунските натписи (Тонјукук) 
(Ќул Тигин) (Билге Каган), Ујгурите и нивниот јазик. Видови на азбуки и книги употребени од страна 
на ујгурите. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

25 

17.3. Активност и учество 25 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Saadet Çağatay Türk Dili 
Diyalektleri I-II 

Ankara 1978 

2. Ahmet Caferoğlu Türk DiliTarihi I-II Enderun 
Yayınları: 17, 3. 
Baskı,İstanbul, 

1984 

3.  Karşılaştırmalı Türk 
Lehçeleri Sözlüğü I 

Kültür Bakanlığı 
Yayınları 1371, 
Kültür Bakanlığı, 
Ankara 

1991 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ali Fehmi 
Karamanlıoğlu 

Türk Dili (Eğitim 
Dizisi) 

Dergâh Yayınları, 
P.K.1240-İstanbul 

1. Baskı, 
1972 

2. Fuat Bozkurt Türklerin Dili Ankara 2002 

3. Talât Tekin Orhon Yazıtları Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara 

2008 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА НА НАСТАВА ПО ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година  /  
седми семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Методика на настава по турски јазик 2 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување способност и вештини за изведување на настава од соодветната област во основно и средното 
образование како и нивната примена во практиката со користење на современите методи а воедно да ги развиваат 
и комуникативните способности. 
Запознавање со проблематиката од областа на наставата по турска книжевност во основното и средното 
образование, со историскиот развој на воспитно-образовниот процес по овој предмет и со основите на предметот 
Карактеристики на методиката на наставата по турски книжевност. 
Запознавање со теориските основи на методиката на наставата по книжевност како интердисциплинарна наука.  
Методи, форми и техники на наставата по турска книжевност.Запознавање со основните методи за индивидуална, 
тимска и групна работа.  
Анализа на книжевните дела од аспект на методичките средства.  
Оспособување на студентите за практична работа и примена на современите наставни методи во училницата.  
Запознавање со план и програма на мајчин јазик и со тематската структура на наставните планови и програми. 
Организацијата на наставата. Наставниот час и типови на наставните часови. Mетодите и формите и наставните 
средства и помагала. 

11. Содржина на предметната програма: Врската на методиката на турската книжевност со другите науки.Поим на 
методиката на мајчиниот јазик и нејзината научна заснованост. Интердициплинарното застапеност на методиката. 
Турскиот јазик како образовно-воспитен предмет.Вовед во наставата по книжевност. Вовед во методиката на 
наставата по книжевност. 
Методологија, методика и дидактика. Книжевноста како наставен предмет. Дефинирање на наставен час по 
книжевност. Наставен час, наставна програма и наставна единица.Форми, методи и средства за следење, 
проверување и оценување на постигањата на учениците.Користење на нагледни средства како метод на работа на 
часовите по турски јазик и книжевност. Форми на организацијата на наставната работа по турска кнужевност. 
Цели и задачи на наставата по турски јазик и книжевност. Содржина на наставниот предмет. Наставните програми 
и планови. Преглед на развитокот на турскиот јазик во РСМ како наставен предмет.  
Подготовка за наставниот час по книжевност. План на часот по книжевност.Наставната методологија на часовите 
по книжевност. Читање, помнење и учење.  
Интеркултурна училница. Интеркултурни воспитно-образовни пристапи.Предизвици на интеркултурното 
образование. Надминување на стеротипи и предрасуди во училница. Инклузивна училница.Работа со мешани 
паралелки. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит), дискусија, техники на кооперативно учење, самостојно учење, изработка на индивидуална 
работа, употреба на електронско учење во наставата.  

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 
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17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Методика на настава по 
турски јазик 2. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација, интерактивна настава. 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Osman Emin  Daha Etkili Öğretim İçin Yeni Balkan 
Yayınları  

2021 

2. Canan Aslan Türkçe – Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretimi 

Anı Yayıncılık  2017 

3. Mustafa 
Cemiloğlu  

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretimi  

Alfa Aktüel 
Yayınları  

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Filiz Mete Türkçe Öğretimi Anlama 
Becerilerinin 
Geliştirilmesinde 
Etkinlikler Ve Oyunlar 

Sonçağ Akademi  2020 

2. Hulusi Geçgel 
Fatih Kanma  

Türkçe Öğretiminde Edebi 
Metinlerin Kullanımı  

Paradigma 
Akdemi 
Yayıncılık  

2020 

3. İsmet Çetin  Dil ve Edebiyat Öğretim 
Yöntemleri 

Nobel Akademik 
Yayıncılık  

2020 
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VIII семестар 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет СИНТАКСА НА ТУРСКИОТ ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Четврта година /  
осми семестар 

 
 

Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник проф. д-р Октај Ахмед 

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Синтакса на турскиот јазик 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување. 
ВЕШТИНИ 
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или 
професијата;  
Покажува способност за идентификација, анализа и решавање проблеми. 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии; 
Способност за одредување на елементите на реченицата; 
Способност за одредување на додатоците во реченицата; 
Способност за целосна синтаксичка анализа на речениците во турскиот јазик. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Реченица. Дискусија околу дефинирањето на реченицата од страна на познатите турски лингвисти. Елементи на 
реченицата. Предикат. Субјект. Објект. Додаток за место.Прилошки додаток. Вонреченични елементи. Реченици 
според својот состав. Реченици според видот на предикатот. Реченици според местото напредикатот во 
реченицата. Реченици според значењето. Сложување наелементите на реченицата. Двостепена синтаксичка 
анализа на речениците во турскиот јазик. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. 
Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 
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17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит 
Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Синтакса на турскиот јазик 1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Karahan, Leylâ  Türkçede Söz Dizimi: Cümle 
Tahlilleri 

Akçağ Yayınları, 
Ankara 2012 

2. Özkan, Mustafa Türkçe Cümle Bilgisi - II 
Anadolu 
Üniversitesi Yayını 
No. 2916 

2013 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Dizdaroğlu, Hikmet  Tümcebilgisi TDK, Ankara 1976 

2. Hatiboğlu, Vecihe  Türkçenin Sözdizimi TDK, Ankara 1972 

3. Leontiç, Mariya  Temel Türkçe Dilbilgisi Autoprint, Üsküp 2014 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕНА ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година  /  
осми семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Современа турска книжевност 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување знаења за современата турска книжевност и нејзините почетоци.  
Запознавање со основните карактеристики и жанрови од современата турска книжевност1940 година. 
Стекнување знаења за општи карактеристики на современа турска книжевност - движења - поети –писатели и 
нејзините главни претставници.  
Топлумсал герчекчилер или социјалните реалисти во романот и приказната во современата турската книжевност 
по 1940 година. 
Развивање вештини за синтетично-аналитичко и критичко-творечко мислење преку работата врз конкретни 
текстови на современа турска книжевност и извори на социјалистички реализам/движење за социјалистички 
реализам. 
Запознавање со основните карактеристики на модернизам и постподернизам во современата турска книжевност по 
1940 година. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во современа турска книжевност т.е пострепубликанска книжевност. 
Роман, драма и поезија во современа турска книжевност по 1940 година. Топлумсал герчекчилер или социјалните 
реалисти.Извори на социјалистички реализам/движење за социјалистички реализам. Кои се карактеристиките на 
социјалистичка реалистичка книжевност? карактеристики на модернизам и постподернизам во современата 
турска книжевност по 1940 година. Карактеристики на современта турска книжевност и нејзините претставници: 
Кемал Тахир, Орхан Кемал, Јашар Кемал, Сабахаттин Али, Назим Хикмет,Ахмет Хамди Танпинар, Ахмет Мухип 
Дранас, Тарик Бугра, Џахит Стки Таранџи, Саит Фаик Абасијаник, Огуз Атај, Орхан Памук итн. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
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51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Современа турска 
книжевност 1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Oktay Yivli Modern Türk 
Edebiyatı 

Günce Yayınları 2019 

2. Vahap 
Kabahasanoğlu 

Çağdaş Türk 
Edebiyatı 

Toker Yayınevi 2002 

3. Serdar Aygün Yeni Türk Edebiyatı 
Konu Anlatımı 

Edebiyat Tv 
Yayınları 

2020 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Nüket Esen   Modern Türk 
Edebiyatı Üzerine 
Okumlar  

İletişim 2006 

2. İbrahim Kıbrıs Cumhuriyet Dönemi 
Çağdaş Türk 
Edebiyatı  

Eğiten Kitap 2019 

3. Zeynep Kerman Yeni Türk Edebiyatı 
İncelemeleri 

Dergah 
Yayınları 

2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

ТУРСКИТЕ ГОВОРИ ВО Р.С.МАКЕДОНИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  
- институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет  „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година /  
осми семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник Проф. д-р Назим Ибрахим 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Дијалектологија на турскиот јазик 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Оваа дисциплина има за цел да ги запознае студентите 
со турските говори во Р.С.Македонија. Основните карактеристики и до сега направените истражувања 
врз турските говори во Р.С.Македонија.    
 поделба и основните карактеристики на турскиот јазик со исторскиот развој на истиот. Запознавање 
на студентите со турските говори на турскиот јазик. 

11. Содржина на предметната програма: Исторскиот развој и карактеристиките на турските говори во 
Р.С.Македонија. Поделбата и класификацијата на турските говори . Разликите, сличностите  и 
денешната состојба на турските говори во Р.С.Македонија 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 50 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

25 

17.3. Активност и учество 25 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар и 
во целост исполнети обврски во рамките на 
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предметот Дијалектологија на турскиот јазик. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Saadet Çağatay Türk Dili 
Diyalektleri I-II 

Ankara 1978 

2. Ahmet Caferoğlu Türk DiliTarihi I-II Enderun 
Yayınları: 17, 3. 
Baskı,İstanbul, 

1984 

3.  Karşılaştırmalı Türk 
Lehçeleri Sözlüğü I 

Kültür Bakanlığı 
Yayınları 1371, 
Kültür Bakanlığı, 
Ankara 

1991 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ali Fehmi 
Karamanlıoğlu 

Türk Dili (Eğitim 
Dizisi) 

Dergâh Yayınları, 
P.K.1240-İstanbul 

1. Baskı, 
1972 

2. Fuat Bozkurt Türklerin Dili Ankara 2002 

3. Talât Tekin Orhon Yazıtları Türk Dil Kurumu 
Yayınları, Ankara 

2008 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА НА НАСТАВА ПО ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за урски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година  /  
осми семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Методика на настава по турска книжевност 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување способност и вештини за изведување на настава од соодветната област во основно и средното 
образование како и нивната примена во практиката со користење на современите методи а воедно да ги развиваат 
и комуникативните способности. 
Запознавање со проблематиката од областа на наставата по турска книжевност во основното и средното 
образование, со историскиот развој на воспитно-образовниот процес по овој предмет и со основите на предметот 
Карактеристики на методиката на наставата по турски книжевност. 
Запознавање со теориските основи на методиката на наставата по книжевност како интердисциплинарна наука.  
Методи, форми и техники на наставата по турска книжевност.Запознавање со основните методи за индивидуална, 
тимска и групна работа.  
Анализа на книжевните дела од аспект на методичките средства.  
Оспособување на студентите за практична работа и примена на современите наставни методи во училницата.  
Запознавање со план и програма на мајчин јазик и со тематската структура на наставните планови и програми. 
Организацијата на наставата. Наставниот час и типови на наставните часови. Mетодите и формите и наставните 
средства и помагала. 

11. Содржина на предметната програма: Врската на методиката на турската книжевност со другите науки.Поим на 
методиката на мајчиниот јазик и нејзината научна заснованост. Интердициплинарното застапеност на методиката. 
Турскиот јазик како образовно-воспитен предмет. Вовед во методиката на наставата по книжевност. Подготовка за 
работа со одделни етапи од часот (мотивацијата, најавата на часот, изразно читање, психолошка пауза, изнесување 
естетски впечатоци, анализа, синтеза.). Методички основи за интерпретација на романот и драмата. Методички 
основи за предавање на наставните единици од областа на теоријата на книжевноста.  
Методологија, методика и дидактика. Книжевноста како наставен предмет. Дефинирање на наставен час по 
книжевност. Наставен час, наставна програма и наставна единица.Форми, методи и средства за следење, 
проверување и оценување на постигањата на учениците.Користење на нагледни средства како метод на работа на 
часовите по турски јазик и книжевност. Форми на организацијата на наставната работа по турска кнужевност. 
Цели и задачи на наставата по турски јазик и книжевност. Содржина на наставниот предмет. Наставните програми 
и планови. Подготовка за наставниот час по книжевност. План на часот по книжевност.Наставната методологија 
на часовите по книжевност. Читање, помнење и учење.  
Интеркултурна училница. Интеркултурни воспитно-образовни пристапи.Предизвици на интеркултурното 
образование. Надминување на стеротипи и предрасуди во училница. Инклузивна училница.Работа со мешани 
паралелки.Подготовка и вежби за практичниот испит по методика на наставата по книжевност. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит), дискусија, техники на кооперативно учење, самостојно учење, изработка на индивидуална 
работа, употреба на електронско учење во наставата. Практична работа; консултации со менторите за пракса; 
водење дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса поврзана со 
изработениот портфолио. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 
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16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Методика на настава по турска 
книжевност 1. Услов за добивање потпис и за стекнување на 
4 ЕКТС е реализација на практичната настава, изработен 
портфолио, предаден дневник со евиденција за 
секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од 
факултетот) и од екстерниот ментор, од организацијата каде 
студентот ја изведувал практичната настава. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Osman Emin  Daha Etkili Öğretim İçin Yeni Balkan 
Yayınları  

2021 

2. Canan Aslan Türkçe – Türk Dili ve 
Edebiyatı Öğretimi 

Anı Yayıncılık  2017 

3. Mustafa 
Cemiloğlu  

Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretimi  

Alfa Aktüel 
Yayınları  

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Filiz Mete Türkçe Öğretimi Anlama 
Becerilerinin 
Geliştirilmesinde 
Etkinlikler Ve Oyunlar 

Sonçağ Akademi  2020 

2. Hulusi Geçgel 
Fatih Kanma  

Türkçe Öğretiminde Edebi 
Metinlerin Kullanımı  

Paradigma 
Akdemi 
Yayıncılık  

2020 

3. İsmet Çetin  Dil ve Edebiyat Öğretim 
Yöntemleri 

Nobel Akademik 
Yayıncılık  

2020 
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ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТА 1 

 
1
. 

Насловнанaставниотпредмет ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА 
СОВРЕМЕНИОТ ТУРСКИ ЈАЗИК 1 

2
. 

Код  

3
. 

Студискапрограма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4
. 

Организатор на студиската 
програма 
(единица,односноинститут,кате
дра, 
оддел) 

Филолошки факултет „БлажеКонески“– 
Скопје 
Катедра за турскијазик и книжевност 

5
. 

Степен (прв,втор,третциклус) Прв циклус 

6
. 

Академскагодина/семестар Втора година / 
трети семестар 

 Број на ЕКТС 
кредити 

 

8
. 

Наставник Виш лектор д-р Фатима Хоџин  

9
. 

Предусловизазапишување на 
предметот 

Нема 

1
0. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
ЗНАЧЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за 
поширокатаобласт наистражување. 
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со 
научнитеистражувањаиновитеизвориназнаење; 
ВЕШТИНИ 
Може да примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 
професионаленпристап воработатаилипрофесијата; 
Способност да прибира, анализира, оцениво и презентира информации, идеи и 
концептиодсоодветниподатоци; 
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување 
запричинитеидаизбересоодветнорешение; 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни 
иинтердициплинарни дискусии; 
Дасепостигнеспособност заупотребатанатурскиотјазик. 

1
1. 

Содржина на предметната програма: 
Во рамките на предметот ќе се изучува правилната употреба на турскиот 
литературенјазик (култура на зборувањето и пишувањето. Ќе се разработат следните 
содржини: Правопис и правоговор, правилна употреба на формите на зборовите, на 
речениците избогатувањена зборовниот фонд. 
Способност за слушање и читање (усно и писмено разбирање) и усноизразување 
(изложување на проблеми, идејни расправи). Преведување. Усовршување 
налингвистичките компетенции (лексички, граматички и стилски) неопходни за усната 
иписмената практика на современиот турски јазик; Граматичко значење: зборовни 
групи,граматички категории, јазикот и општеството. Стандарт и дијалект, функционални 
јазичнистилови. Посебни јазици, јазична политика. Видови реченици. Избор, распоред 
идефинирање, на значањето на јазичните единици. Употреба на стандардниот и 
насовремениот правопис, според стилски вежби во пишани и дадени текстови. Начини 
итехники накорегирањеина самокорегирање. 
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1
2. 

Методинаучење: предавањаивежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) 
задача, домашно учење (подготовка на испит). 

1
3. 

Вкупенрасположивфонднавреме 150 часови 

1
4. 

Распределбанарасположивото 
време 

2+2  

15. Форминанаставнитеактивности 15.
1 

Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  

15.
2 

Вежби 
(лабораториски,аудиториски),семинари
,тимска 
работа 

30 часови  

16. Другиформинаактивности 16.
1 

Проектнизадачи 20 часови  

16.
2 

Самостојнизадачи 20 часови  

16.
3 

Домашноучење 50 часови  

17. Начиннаоценување  
17.1. Тестови 60 бодови  
17.2. Успешно 

реализиранилаборато-
риски/аудиториски 
вежби 

10 бодови  

17.3. Активностиучество 10бодови  
17.4. Домашназадачаи/или 

семинарскаработа 
20бодови  

18. Критериуми за 
оценување(бодови/о
ценка) 

до50 бода 5(пет) (F)  
од 51 до 60бода 6(шест)

 (
E) 

 

од61 до 70бода 7(седум)(D
) 

 

од71 до 80бода 8(осум)
 
(C) 

 

од81 до 90бода 9(девет)(B)  
од91 до 100бода 10(десет)(A)  

1
9. 

Условизапотписиполагање назавршен 
испит 

Предметот да се запише во соодеветниот 
семестар. 

 

2
0. 

Јазикнакојсеизведуванаставата Турски/Македонски јазик  

2
1 

Методнаследење наквалитетот на 
наставата 

Евалуација/самоевалуација  

22. Литература  
Задолжителналитература(дотри)  

22.1 Ред.бро
ј 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

 

1.  İmlaKılavuzu TDK,Ankara 1990  
2. Vecihe 

Hatiboğlu, 
Türkçenin 
Sözdizimi, 

Ankara 1979  

3. Tahsin 
Banguoğlu 

TürkçeGrameri TDKY,Ankara 1990  
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22.2 Дополнителналитература(дотри)  
Ред.бро
ј 

Автор Наслов Издавач Годи
на 

 

1. Васич 
Смилка 

Вештинаговорења Београд 1991  

2. Недовиќ 
Обрад 

Говорнакултура Београд 1973  

3.      
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 Насловнанaставниотпредмет ПИСМЕНО И УСНОИЗРАЗУВАЊЕ 1 
2. Код  

3. Студискапрограма Турски јазик и книжевност - наставна 
насока 

4. Организатор на студиската 
програма(единица,односноинститут,катедра
, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – 
Скопје  
Катедра за турскијазикикнижевност 

5. Степен(прв,втор,третциклус) Првциклус 
6. Академскагодина/семестар Втора година / 

трет семестар 
 БројнаЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник Виш лектор д-р. Фатима Хоџин  
9. Предусловизазапишување на 

предметот 
Основи на правопис и правоговор 2 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
ЗНАЧЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за 
поширокатаобласт наистражување. 
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со 
научнитеистражувањаиновитеизвориназнаење; 
ВЕШТИНИ 
Може да примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 
професионаленпристап воработатаилипрофесијата; 
Способност да прибира, анализира, оцениво и презентира информации, идеи и 
концептиодсоодветниподатоци; 
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за 
причините и да избере соодветно решение; 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни 
иинтердициплинарни дискусии; 
Да се постигне способност за употребата на турскиот јазик. 

11
. 

Содржина на предметната програма: 
Вонјазични елементи на културата на изразувањето. Говор, гестикулации, мимики, 
пантомими. 
Граматички значења: зборовни групи, граматички категории,  јазикот и општеството. 
Стандарт и дијалект, функционални јазични стилови. Посебни јазици, јазична политика. 
Видови реченици. 
Основен цел е да се оспособат студентите да го владеат турскиот стандарден јазик воусна 
и писмена форма. Во рамните на предметот ќе се изучуваправилната употреба натурскиот 
литературен јазик (култура на зборување и пишувањето. Ќе се работи наследните 
содржини: Правопис и правоговор, правилно употреба на формите назборовите, 
наречениците избогатувањето на зборовниот фонд. 

12
. 

Методинаучење: предавањаивежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) 
задача, домашноучење (подготовканаиспит). 

13
. 

Вкупенрасположивфонднавреме 150 часови 

14
. 

Распределбанарасположивото 
време 

2+2 

15. Форминанаставнитеактивности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски, 30 часови 
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   аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

  

16. Другиформинаактивности 16.1 Проектнизадачи 20 часови  
16.2 Самостојнизадачи 20 часови  
16.3 Домашноучење 50 часови  

17. Начиннаоценување  
17.1. Тестови 60бодови  
17.2. Успешно реализиранилаборато-

риски/аудиториски 
вежби 

10бодови  

17.3. Активностиучество 10бодови  
17.4. Домашназадачаи/или 

семинарскаработа 
20бодови  

18. Критериуми за 
оценување(бодови/оценка) 

до50 бода 5(пет) (F)  
од51 до 60 
бода 

6(шест) (E)  

од61 до 70 
бода 

7(седум)(D)  

од71 до 80 
бода 

8(осум) (C)  

од81 до 90 
бода 

9(девет)(B)  

од91 до 100 
бода 

10(десет)(A)  

19
. 

Услови за потпис и полагање на завршениспит Предметот да е запишан во 
соодеветниотсеместар, во целост 
исполнети обврски ворамките на 
предметот и положен испит 
попредметот Основи 
направописиправоговор 2. 

 

20
. 

Јазикнакојсеизведуванаставата Турски/Македонски јазик  

2
1 

Методнаследење наквалитетот на 
наставата 

Евалуација/самоевалуација  

22. Литература  
Задолжителналитература(дотри)  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

 

1. Mustafa 
Durmiş 

TürkDiliSözlüve 
YazılıAnlatım 

GrafikerYayınları
, 
Ankara 

2013  

2. Rakin Ertem-İsa 
Kocakaplan 

ÜniversitelerdeTür
k Dilive 
Kompozisiyon 

KESİT,İstanbul 2010  

3. Tahsin 
Banguoğlu 

TürkçeGrameri TDKY,Ankara 1990  

22.2 Дополнителналитература(дотри)  
Ред.број Автор Наслов Издавач Годин

а 
 

1.  İmlaKılavuzu TDK,Ankara 1990  
2. Vecihe 

Hatiboğlu, 
Türkçenin 
Sözdizimi, 

Ankara 1979  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

123 
 

3.      
 
 

1. Насловнанaставниотпредмет ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА 
СОВРЕМЕНИОТ ТУРСКИ ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студискапрограма Турски јазик и книжевност - наставна насока 
4. Организатор на студиската 

програма(единица,односноинститу
т,катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен(прв,втор,третциклус) Прв циклус 
6. Академскагодина/семестар Прва година / 

втор семестар 
 БројнаЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник Виш лектор д-р Фатима Хоџин  
9. Предусловизазапишување на 

предметот 
Правопис и правоговор на современиот турски јазик 
1 

1
0. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
ЗНАЧЕЊЕИРАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за 
поширокатаобласт наистражување. 
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со 
научнитеистражувањаиновитеизвориназнаење; 
ВЕШТИНИ 
Може да примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 
професионаленпристап воработатаилипрофесијата; 
Способност да прибира, анализира, оцениво и презентира информации, идеи и 
концептиодсоодветниподатоци; 
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување 
запричинитеидаизбересоодветнорешение; 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни 
иинтердициплинарни дискусии; 
Дасепостигнеспособност заупотребатанатурскиотјазик; 

1
1. 

Содржина на предметната програма: 
Граматичко значење: зборовни групи, граматички категории, јазикот и општеството. 
Стандарт и дијалект, функционални јазични стилови. Посебни јазици, јазична политика. 
Видови реченици. Избор, распоред и дефинирање, на значањето на јазичните 
единици.Употреба на стандардниот и на современиот правопис, според стилски вежби во 
пишании дадени текстови. Начини и техники на корегирање и на самокорегирање. Избор, 
распоред и дефинирање, на значањето на јазичните единици. Стекнување знаења одобласта 
на стандартниот правопис и нејзина употреба како и корегирање и лектурирање на 
пишувани текстови на турски и македонски јазик. 
Структурните принципи на турскиот јазик и предностите на овие принципи при 
неговотоучење. 

1
2. 

Методинаучење: предавањаивежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) 
задача, домашноучење (подготовканаиспит). 

1
3. 

Вкупенрасположивфонднавреме 150 часови 

1
4. 

Распределбанарасположивото 
време 

2+2 

1
5. 

Форминанаставнитеактивности 15.
1 

Предавања-теоретска 30 часови 

   настава  
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15.
2 

Вежби 
(лабораториски,аудиториски),семина
ри,тимска 
работа 

30 часови 

16. Другиформинаактивности 16.
1 

Проектнизадачи 20 часови 

16.
2 

Самостојнизадачи 20 часови 

16.
3 

Домашноучење 50 часови 

17. Начиннаоценување 
17.1. Тестови 60бодови 
17.2. Успешно 

реализиранилаборато-
риски/аудиториски 
вежби 

10бодови 

17.3. Активностиучество 10бодови 
17.4. Домашназадачаи/или 

семинарскаработа 
20бодови 

18. Критериуми за 
оценување(бодови/оце
нка) 

до50 бода 5(пет) (F) 
од51 до 60бода 6(шест) (E) 
од61 до 70бода 7(седум)(D) 
од71 до 80бода 8(осум) (C) 
од81 до 90бода 9(девет)(B) 
од91 до 100бода 10(десет)(A) 

1
9. 

Услови за потпис и полагање на 
завршениспит 

Предметот да е запишан во 
соодеветниотсеместар, во целост исполнети 
обврски ворамките на предметот и положен 
испит попредметот Правопис и правоговор на 
современиот турски јазик 1. 

2
0. 

Јазикнакојсеизведуванаставата Турски/Македонски јазик 

21 Методнаследење наквалитетот на 
наставата 

Евалуација/самоевалуација 

22. Литература 
Задолжителналитература(дотри) 

22.1 Ред.бр
ој 

Автор Наслов Издавач Год
ина 

1.  İmlaKılavuzu TDK,Ankara 1990 
2. Vecihe 

Hatiboğlu, 
Türkçenin 
Sözdizimi, 

Ankara 1979 

3. Tahsin 
Banguoğlu 

TürkçeGrameri TDKY,Ankara 1990 

22.2 Дополнителналитература(дотри) 
Ред.бр
ој 

Автор Наслов Издавач Год
ина 

1. Васич 
Смилка 

Вештинаговорења Београд 1991 

2. Недовиќ 
Обрад 

Говорнакултура Београд 1973 

3.     
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1. Насловнанaставниотпредмет ПИСМЕНО И УСНОИЗРАЗУВАЊЕ 2 
2. Код  

3. Студискапрограма Турски јазик и книжевност - наставна 
насока 

4. Организатор на студиската 
програма(единица,односноинститут,катедра
, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – 
Скопје  
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен(прв,втор,третциклус) Прв циклус 
6. Академскагодина/семестар Втора година / 

четврти семестар 
 БројнаЕКТС 

кредити 
 

8. Наставник Виш лектор д-р Фатима Хоџин  
9. Предусловизазапишување на 

предметот 
Писмено и усно изразување 1 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
ЗНАЧЕЊЕИРАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за 
поширокатаобласт наистражување. 
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со 
научнитеистражувањаиновитеизвориназнаење; 
ВЕШТИНИ 
Може да примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 
професионаленпристап во работата или професијата; 
Способност да прибира, анализира, оцениво и презентира информации, идеи и 
концептиодсоодветниподатоци; 
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за 
причините и да избере соодветно решение; 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни 
иинтердициплинарни дискусии; 
Да се постигнеспособност за употребата на турскиот јазик; 

11
. 

Содржина на предметната програма: 
Вонјазични елементи на културата на изразувањето. Говор, гестикулации, мимики, 
пантомими. 
Граматички значења: зборовни групи, граматички категории, јазикот и општеството. 
Стандарт и дијалект, функционални јазични стилови. Посебни јазици, јазична политика. 
Видови реченици. Видови говори, култура на изразување и професијата. Правописни 
иправоговорни норми,комуникација-Код. 
Избор, распоред, и дефинирање на значењето на јазичните единици. Упореба 
настандардниот и на современиот правопис, според стилски вежби во пишани и 
даденитекстови. Начини и техники на коригирање на самокоригирања. 

12
. 

Методинаучење: предавањаивежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) 
задача, домашноучење (подготовканаиспит). 

13
. 

Вкупенрасположивфонднавреме 150 часови 

14
. 

Распределбанарасположивото 
време 

2+2 

15. Форминанаставнитеактивности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часови 

15.2 Вежби(лабораториски, 
аудиториски), 

30 часови 
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   семинари,тимска 
работа 

  

16. Другиформинаактивности 16.1 Проектнизадачи 20 часови  
16.2 Самостојнизадачи 20 часови  
16.3 Домашноучење 50 часови  

17. Начиннаоценување  
17.1. Тестови 60бодови  
17.2. Успешно реализиранилаборато-

риски/аудиториски 
вежби 

10бодови  

17.3. Активностиучество 10бодови  
17.4. Домашназадачаи/или 

семинарскаработа 
20бодови  

18. Критериуми за 
оценување(бодови/оценка) 

до50 бода 5(пет) (F)  
од51 до 60 
бода 

6(шест) (E)  

од61 до 70 
бода 

7(седум)(D)  

од71 до 80 
бода 

8(осум) (C)  

од81 до 90 
бода 

9(девет)(B)  

од91 до 100 
бода 

10(десет)(A)  

19
. 

Услови за потпис и полагање на завршениспит Предметот да е запишан во 
соодеветниотсеместар, во целост 
исполнети обврски ворамките на 
предметот и положен испит 
попредметот Писмено и усно 
изразување 1. 

 

20
. 

Јазикнакојсеизведуванаставата Турски/Македонски јазик  

2
1 

Методнаследење наквалитетот на 
наставата 

Евалуација/самоевалуација  

22. Литература  
Задолжителналитература(дотри)  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Годин
а 

 

1. Mustafa 
Durmiş 

TürkDiliSözlüve 
YazılıAnlatım 

GrafikerYayınları
, 
Ankara 

2013  

2. Rakin Ertem-İsa 
Kocakaplan 

ÜniversitelerdeTür
k Dilive 
Kompozisiyon 

KESİT,İstanbul 2010  

3. Tahsin 
Banguoğlu 

TürkçeGrameri TDKY,Ankara 1990  

22.2 Дополнителналитература(дотри)  
Ред.број Автор Наслов Издавач Годин

а 
 

1.  İmlaKılavuzu TDK,Ankara 1990  
2. Vecihe 

Hatiboğlu, 
Türkçenin 
Sözdizimi, 

Ankara 1979  

3.      
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет ЛЕКТОРСКИ ВЕЖБИ 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Трета година /  
пети семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник  

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Нема. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување. 
ВЕШТИНИ 
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или 
професијата;  
Покажува способност за идентификација, анализа и решавање проблеми. 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии; 
Способност за писмено изразување на високо ниво во различни области. 

11. 

Содржина на предметната програма: 
Пишување текстови на високо ниво во различни области. Академско пишување. Креативно пишување. Обид за 
пишување поезија и кратки раскази. Деловна коресподенција. Пишување биографии, молби, барања, договори, 
полномоштва итн. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 150  часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. (Kolektif) Yazma Eğitimi. Nobel Akademik 
Yayıncılık. 2022 

2. Çeker, Alper. Edebi Teknikler ve 72 
Yaratıcı Yazarlık Deneyi. 

Altıkırkbeş 
Yayınları. 2020 

3. (Kolektif) Bilimsel Araştırma ve Yazma 
Teknikleri. 

Nobel Akademik 
Yayıncılık. 2022 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет КРЕАТИВНО ПИШУВАЊЕ 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност (наставна) 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар Прва година / втор семестар 3. година 

5. семестар 
Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник  

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Нема. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
 
ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување. 
 
ВЕШТИНИ 
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или 
професијата;  
Покажува способност за идентификација, анализа и решавање проблеми. 
 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии; 
Способност за писмено изразување на високо ниво во различни области. 

11. 

Содржина на предметната програма: 

 
Зошто креативното пишување е важно? Каде се бара креативност во пишувањето? Фази на пишувањето. 
Пишување на новинарски текстови, колумни, поезија, проза. Создавање ликови. Пишување дијалози. Анализа на 
примери. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. 
Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 
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17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Mustafa Yoğurtçu Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları 2019 

2. Çeker, Alper. Edebi Teknikler ve 72 
Yaratıcı Yazarlık Deneyi. 

Altıkırkbeş 
Yayınları. 2020 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert DeMaria 
Cengage Advantage Books: 
The College Handbook of 
Creative Writing 4th Edition 

Cengage Learning 2013 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет ЛЕКТОРСКИ ВЕЖБИ 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност – наставна насока 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Трета година /  
шести семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник  

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Лекторски вежби 1 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување. 
ВЕШТИНИ 
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или 
професијата;  
Покажува способност за идентификација, анализа и решавање проблеми. 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии; 
Способност за усно изразување на високо ниво во различни области. 

11. 
Содржина на предметната програма: 
Усно изразување на високо ниво во различни области. Земање збор. Држење говор. Академско изразување. 
Деловно изразување. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 150  часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит 
Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Лекторски вежби 1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Maviş, Adil. Etkili ve Başarılı Konuşma 
Sanatı. 

Yediveren 
Yayınları. 2019. 

2. Özdemir, Metin. Hitabet: Güzel ve Etkili 
Konuşma Sanatı. 

Altınordu 
Yayınları. 2018. 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Özdemir, Emin. Konuşma Sanatı. Bilgi Yayınevi. 2014 

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност (наставна) 

4. 

Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје, 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар Прва година / втор семестар 3. година 

6. семестар 
Број на ЕКТС- 
кредити   

8. Наставник  

9. 
Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Нема. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
 
ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ 
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии неопходни за пошироката област на истражување. 
 
ВЕШТИНИ 
Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува професионален пристап во работата или 
професијата;  
Покажува способност за идентификација, анализа и решавање проблеми. 
 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични научни и интердисциплинарни 
дискусии; 
Способност за усно изразување на високо ниво во различни области. 

11. 

Содржина на предметната програма: 

 
Пишување текстови на високо ниво во различни области. Одлики на академското пишување. Структурата на 
академските текстови. Развој и фази при пишивање на академски текстови. Пишување на семинарски трудови. 
Карактеристики на стилот. Пребарувања во библиотека, бази, интернет. Видови цитирања, со посебен осврт на 
АПА-стилот. Користење на кратенки. Проучување на конкретни академски текстови. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит). 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 150 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 50 часови 

17. 
Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 
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17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. (Kolektif) Bilimsel Araştırma ve Yazma 
Teknikleri 

Nobel Akademik 
Yayıncılık 2022 

2. (Kolektif) Bilimsel Araştırma ve Yazma 
Teknikleri. 

Nobel Akademik 
Yayıncılık. 2022 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Alice Savage, Patricia 
Mayer 

Effective Academic Writing 
(2nd edition) 

Oxford University 
Press 2012 

2.     

3.     
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Реден број на прилогот: 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година /  
седми семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување за познавање и почитување на културно-општествените прилики во кои се развива книжевноста за 
деца.  
Стекнување знаења за светската и турската книжевност за деца.  
Владеење на основните поими, карактеристики и жанрови на литературата за деца. 
Развивање вештини за синтетично-аналитичко и критичко-творечко мислење преку работата врз конкретни 
текстови на книжевноста за деца.  
Поврзување на знаењата од другите литературни дисциплини преку употреба на усвоената книжевно-теоретска 
терминологија со што се развива и поттикнува вештината за изучување и проследување на турската книжевност 
од овој период во контекст на светските литератури.  
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите 
извори на знаење, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални компаративни и 
критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.  

11. Содржина на предметната програма: Вовед во литературата за деца. Историски преглед на развојот на 
литературата за деца (светската и турската литература).Образовни и воспитни цели и задачи на литературата за 
деца.Значањето и карактеристиките на литературните дела за деца како и нивната уметничка вредност.Односот 
помеѓу литературата и детето. Различните мислења за литературата за деца. Културата на детската литература. 
Особини и значањето на литературата за деца, Историјата на литературата за деца, Развојот на турската 
литература за деца, Идеологијата на литературата за деца. Уметничката вредност на литературата за деца. 
Воспитанието преку литературата за деца. Изборот на книгите по литературата за деца. Жанрови на турската 
литературата за деца и др. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит), дискусија, техники на кооперативно учење, самостојно учење, изработка на индивидуална 
работа. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 20 

16.3. Домашно учење – задачи 20 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена 
и усна) 

20 
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17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација, интерактивна настава 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Esra Nur Tiryaki, Başak 
Uysal 

Çocuk Edebiyatı Nobel Akademik 
Yayıncılık 

2020 

2. Sedat Sever Çocuk ve Edebiyat TUDEM 
Yayınevi 

2015 

3. Ayfer Şahin Çocuk Edebiyatı Pegem Akademi 2021 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Tacettin Şimşek 
 
 

Kuramdan 
Uygulamaya 
Çocuk Edebiyatı-El 
Kitabı 

Grafiker 
Yayınları  

2011 

2. Hasan Güleryüz Yaratıcı Çocuk 
Edebiyatı 

Pegam A 
Yayıncılık 

2006 

3. Ferhat Oğuzkan Çocuk Edebiyatı Anı Yayıncılık, 2016 
 
  

https://www.nobelyayin.com/yazar-basak-uysal/?yazar=Ba%C5%9Fak%20Uysal
https://www.nobelyayin.com/yazar-basak-uysal/?yazar=Ba%C5%9Fak%20Uysal
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ВО РСМ 1 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година /  
седми семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување за познавање и почитување на културно-општествените прилики во кои се развива книжевноста за 
деца во Република Северна Македонија. 
Владеење на основните поими, карактеристики и жанрови на литературата за деца. 
Развивање вештини за синтетично-аналитичко и критичко-творечко мислење преку работата врз конкретни 
текстови на книжевноста за деца во РСМ.  
Поврзување на знаењата од другите литературни дисциплини преку употреба на усвоената книжевно-теоретска 
терминологија со што се развива и поттикнува вештината за изучување и проследување на турската книжевност 
од овој период во контекст на светските литератури.  
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите 
извори на знаење, вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални компаративни и 
критички перспективи во научното поле според соодветна методологија.  

11. Содржина на предметната програма: Вовед во литературата за деца. Историски преглед на развојот на 
литературата за деца (светската и турската литература) и во РСМ.Образовни и воспитни цели и задачи на 
литературата за деца во РСМ.Значањето и карактеристиките на литературните дела за деца како и нивната 
уметничка вредност.Односот помеѓу литературата и детето. Различните мислења за литературата за деца. 
Културата на детската литература. Особини и значањето на литературата за деца, Историјата на литературата за 
деца, Развојот на турската литература за деца и идеологијата на литературата за деца во Република Северна 
Мекдонија. Уметничката вредност на литературата за деца. Воспитанието преку литературата за деца. Изборот на 
книгите по литературата за деца издадени во РСМ и пошироко. Жанрови на турската литературата за деца и 
примери од литература издадени од повоениот период се до денес.  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит), дискусија, техники на кооперативно учење, самостојно учење, изработка на индивидуална 
работа. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 
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17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и 
усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација, интерактивна настава. 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Esra Nur 
Tiryaki, Başak Uysal 

Çocuk Edebiyatı Nobel 
Akademik 
Yayıncılık 

2020 

2. Sedat Sever Çocuk ve Edebiyat TUDEM 
Yayınevi 

2015 

3. Mustafa İsen 
Tuba Işunsu İsen 

Balkanlarda Türk 
Çocuk Hikayelleri 
Antolojisi 

Grafiker 
Yayınları  

2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mustafa İsen 
Reyhan İsen  
Ayşe Esra Kireççi 

Balkanlarda Türk 
Çocuk Şiir Antolojisi 

Grafiker 
Yayınları  

2001 

2. Hasan Mercan Balkanlarda Çağdaş 
Türk Çocuk Edebiyatı 
Antolojisi  

Yenişehir 
Kitabevi  

2002 

3. Mahmut Çelik Makedonya’daki İlk 
Nesil Türk Yazarların 
Çocuk Hikâyeleri 
Hakkında Eleştirel 
İnceleme 

Yeni Balkan 
Yayınları  

2021 

 
  

https://www.nobelyayin.com/yazar-basak-uysal/?yazar=Ba%C5%9Fak%20Uysal
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година /  
осми семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Турска книжевност за деца 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување за познавање и почитување на културно-општествените прилики во кои се развива книжевноста за 
деца.  
Улогата на литературата во развојот на личноста на детето. 
Развој на лингвистичката слика на светот. 
Развивање на вештини и компетенции при функција на литературата за деца во образовниот систем. 
Значењето на литареатурата за деца при градење на систем на вредности и формирање на личноста. 
Формирање на јазична компетентност. 
Дефинирање и формирање на комуникација помеѓу дете и возрасен. 
Стекнување на знаења за специфичност на литературата за деца. Жанрови на литература за деца. 
Специфичност на перцепцијата на литературен текст од страна на децата во различни фази од нивниот развој.  
Функции на Турската литературата за деца: комуникативна, моделарска, когнитивна, реторичка 
(Комуникативната функција е пренос на информации или мотивација за акција.Моделирање - пренесување на 
вистински народен говор. Реторичка функција. Говорот се развива. Додека чита, детето учи да ужива во зборот и 
делото, засега неволно се наоѓа во улога на коавтор на писателот. Историјата на литературата знае многу примери 
за тоа како впечатоците од читањето добиени во детството го разбудиле дарот на пишување во идните класици). 

11. Содржина на предметната програма: Турската литературата за деца во РСМ. Поимот литература за деца. Вежби за 
основните цели и задачи на литературата за деца. Врвните достигнувања на светската и на литературата за деца во 
Р. Турција и во РСМ. Образовните и воспитните цели и задачи на литературата за деца. Прозните и поетските дела 
и нивните особини. Прозните дела во турската литература за деца: приказни, бајќи, басни, легенди, романи, 
раскази, биографии, драми како и нивните карактеристики по што се одликуваат. Детски списанија и весници. 
Сликовници. Поетските дела и нивната важност и значање: приспивни песни, брзозборки и сл. Особини кои 
содржат песните во турската литература за деца. Поделба на песните според тематиката и др. Жанровска поделба 
на турската литературата за деца. Фолклорни лирски жанрови за деца од турската литература. Практична примена 
на теориските знаења врз конкретни текстови. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит), дискусија, техники на кооперативно учење, самостојно учење, изработка на индивидуална 
работа. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 

17. Начин на оценување      
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17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена 
и усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 
бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, 
во целост исполнети обврски во рамките на 
предметот и положен испит по предметот Турска 
книжевност за деца 1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Esra Nur Tiryaki, Başak 
Uysal 

Çocuk Edebiyatı Nobel Akademik 
Yayıncılık 

2020 

2. Sedat Sever Çocuk ve 
Edebiyat 

TUDEM 
Yayınevi 

2015 

3. Ayfer Şahin Çocuk Edebiyatı Pegem Akademi 2021 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Mustafa Ruhi Şirin 
 

99 Soruda Çocuk 
Edebiyat 

Çocuk Vakfı 
Yayınları 

1994 

2. Ahmet Yaşar Zengin ve 
Nesrin Zengin  

Eğitim Fakülteleri 
için Çocuk 
Edebiyatı 

Truva Yayınları 2007 

3. Ferhat Oğuzkan Çocuk Edebiyatı Anı Yayıncılık, 2016 
 
  

https://www.nobelyayin.com/yazar-basak-uysal/?yazar=Ba%C5%9Fak%20Uysal
https://www.nobelyayin.com/yazar-basak-uysal/?yazar=Ba%C5%9Fak%20Uysal
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ТУРСКА КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ВО РСМ 2 

2. Код  

3. Студиска програма Турски јазик и книжевност - наставна насока 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за турски јазик и книжевност 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година /  
осми семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

 

8. Наставник Доц. д-р Осман Емин 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Турска книжевност за деца во РСМ 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување за познавање и почитување на културно-општествените прилики во кои се развива книжевноста за 
деца во РСМ.  
Улогата на литературата во развојот на личноста на детето. 
Развивање на вештини и компетенции при функција на литературата за деца во образовниот систем во РСМ. 
Значењето на литареатурата за деца при градење на систем на вредности и формирање на личноста. 
Формирање на јазична компетентност. 
Дефинирање и формирање на комуникација помеѓу дете и возрасен. 
Стекнување на знаења за специфичност на литературата за деца во РСМ. Жанрови на литература за деца. 
Запознавање на преставниците кои дале придонес во развојот на турската детска литература во РСМ. 

11. Содржина на предметната програма: Турската литературата за деца во РСМ. Поимот литература за деца. Вежби за 
основните цели и задачи на литературата за деца. Врвните достигнувања на светската и на литературата за деца во 
Р. Турција и во РСМ. Образовните и воспитните цели и задачи на литературата за деца. Прозните и поетските дела 
и нивните особини. Прозните дела во турската литература за деца: приказни, бајќи, басни, легенди, романи, 
раскази, биографии, драми како и нивните карактеристики по што се одликуваат. Детски списанија и весници. 
Сликовници. Поетските дела и нивната важност и значање. Особини кои содржат песните во турската литература 
за деца во РСМ. Поделба на песните според тематиката и др. Жанровска поделба на турската литературата за 
деца. Фолклорни лирски жанрови за деца од турската литература. Практична примена на теориските знаења врз 
конкретни текстови.Книги преведени од западна и турска литература користени во развојот на турската 
литература за деца РСМ. Придонесот во процесот на развивање на турската детска литература во РСМ со 
преставниците: Хусејин Сулејман, Шукри Рамо, Фахри Каја, Неџати Зекерија, Илхами Емин, Реџеп Мурат 
Бугарич, Нусрет Дишо Улку, Есад Бајрам, Фахри Али, Авни Енгулу, Алаетин Тахир, Сабит Јусуф итн. 
Преставници на литературата во РСМ како прва, втора и трета генерација. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно учење 
(подготовка на испит), дискусија, техники на кооперативно учење, самостојно учење, изработка на индивидуална 
работа. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 

17. Начин на оценување      
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17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и 
усна) 

20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар, во 
целост исполнети обврски во рамките на предметот и 
положен испит по предметот Турска книжевност за 
деца во РСМ 1. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Турски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација и самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Esra Nur 
Tiryaki, Başak Uysal 

Çocuk Edebiyatı Nobel 
Akademik 
Yayıncılık 

2020 

2. Sedat Sever Çocuk ve Edebiyat TUDEM 
Yayınevi 

2015 

3. Mustafa İsen 
Tuba Işunsu İsen  

Balkanlarda Türk 
Çocuk Hikayelleri 
Antolojisi 

Grafiker 
Yayınları 

2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mustafa İsen 
Reyhan İsen  
Ayşe Esra Kireççi 

Balkanlarda Türk 
Çocuk Şiir Antolojisi 

Grafiker 
Yayınları 

2001 

2. Hasan Mercan Balkanlarda Çağdaş 
Türk Çocuk Edebiyatı 
Antolojisi  

Yenişehir 
Kitabevi  

2002 

3. Mahmut Çelik Makedonya’daki İlk 
Nesil Türk Yazarların 
Çocuk Hikâyeleri 
Hakkında Eleştirel 
İnceleme 

Yeni Balkan 
Yayınları  

2021 

 
  

https://www.nobelyayin.com/yazar-basak-uysal/?yazar=Ba%C5%9Fak%20Uysal
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1. Прилог бр.4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме ОКТАЈ АХМЕД 

2. Дата на раѓање 24.11.1967 

3. Степен на образование Трет циклус (докторат) 

4. Наслов на научниот 
степен 

Доктор по филолошки науки (турски јазик) 

5. Каде и кога го завршил 
образованието, односно 
се стекнал со научен 
степен 

Образование Година Институција 

Високо 
образование 

1993 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“, Катедра за турски 
јазик и книжевност 

Магистериум 2001 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ 

Докторат  2005 Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ 

6. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 
науки 

Наука за 
јазикот 
(лингвистика) 

Туркологија 

7. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 
науки 

Наука за 
јазикот 
(лингвистика) 

Туркологија 

8. Доколку е во работен 
однос, да се наведат 
институцијата каде што 
работи и звањето и 
областа во кои е избран 

Институција Звање и област во кои е избран и област 

Универзитет Св. Кирил и 
Методиј, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“, Катедра за 
турски јазик и книжевност 

Редовен професор по морфологија на турскиот јазик и 
синтакса на турскиот јазик 

9. Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Реден број Наслов на 
предметот 

Студиска програма и институција 

1. Морфологија на 
турскиот јазик 

Турски јазик и книжевност; Универзитет Св. Кирил и Методиј, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Катедра за турски јазик и 
книжевност 

2. Синтакса на 
турскиот јазик 

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“, Катедра за турски јазик и книжевност 

3.   

4.   

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на 
предметот 

Студиска програма иинституција 

1. Современите 
состојби во 
турската 
лингвистика 

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

2. Корпус-базирани 
истражувања на 

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 
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турскиот јазик 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на 
предметот 

Студиска програма иинституција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденбро
ј 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Oktay Ahmed Eski Anadolu 
Türkçesine Model 
Olarak Yunus Emre‘nin 
„Işk Etegin Tutmak 
Gerek“ Şiirinin 
Morfosentaktik 
İncelemesi 

Uluslararası Türkçenin Anadolu‘da Yazı Dili Oluşu 
Sempozyumu (12-14 Temmuz 2021) Bildiri Kitabı, 
Türk Dil Kurumu, Ankara, 2021, 35-35, ISBN: 978-
975-17-5087-7. 

2. Oktay Ahmed /+CAsInA/ Ekinin 
Morfosentaksı 

4th International Conference on Social Sciences and 
Humanities 2021 (10-12 June 2021) Proceedings 
Book, International Balkan University, Skopje, 
2021, 368-374, ISBN: 978-608-4868-16-3. 

3. Oktay Ahmed Kuzey Makedonya Türk 
Ağızlarında Ek-Fiil 

I. International Symposium on Turkish Language 
and Literature in the Balkans (20-21.05.2021) 
Proceedings Book, Ege University, İzmir, 2021, 
405-415,  ISBN: 978-605-338-335-2. 

4. Oktay Ahmed Türkçede İsimlerin 
Morfemik Yapısının 
Teorik Modeli 

Оријенталистика Јуче-Данас-Сутра, 
Универзитет у Београду, Београд, 2019, 79-88, 
811.512.161, 
https://doi.org/10.18485/orijentalistika_jds.2019.ch6 

5. Oktay Ahmed Makedonya Türk 
Ağızları: Geçmişi ve 
Bugünkü Durumu 

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Sanat ve Dil 
Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, 2018, 1463-1482, 
ISSN: 2148-00451. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденбро
ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Реденбро
ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Oktay Ahmed Türkçede Kelime 
Grupları: Teori ve 
Analiz 

Филолошки факултет „Блаже Конески“, 2021. 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
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Реденбро
ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 30 

11.2. Магистерски работи 5 

11.3. Докторски дисертации 0 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна 
научна публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1. Oktay Ahmed Eski Anadolu 
Türkçesine Model 
Olarak Yunus 
Emre‘nin „Işk Etegin 
Tutmak Gerek“ 
Şiirinin 
Morfosentaktik 
İncelemesi 

Uluslararası Türkçenin Anadolu‘da Yazı Dili Oluşu 
Sempozyumu (12-14 Temmuz 2021) Bildiri Kitabı, 
Türk Dil Kurumu, Ankara, 2021, 35-35, ISBN: 978-
975-17-5087-7. 

2. Oktay Ahmed /+CAsInA/ Ekinin 
Morfosentaksı 

4th International Conference on Social Sciences and 
Humanities 2021 (10-12 June 2021) Proceedings 
Book, International Balkan University, Skopje, 
2021, 368-374, ISBN: 978-608-4868-16-3. 

3. Oktay Ahmed Kuzey Makedonya 
Türk Ağızlarında Ek-
Fiil 

I. International Symposium on Turkish Language 
and Literature in the Balkans (20-21.05.2021) 
Proceedings Book, Ege University, İzmir, 2021, 
405-415,  ISBN: 978-605-338-335-2. 

4. Oktay Ahmed Türkçede İsimlerin 
Morfemik Yapısının 
Teorik Modeli 

Оријенталистика Јуче-Данас-Сутра, 
Универзитет у Београду, Београд, 2019, 79-88, 
811.512.161, 
https://doi.org/10.18485/orijentalistika_jds.2019.ch6 

5. Oktay Ahmed Makedonya Türk 
Ağızları: Geçmişi ve 
Bugünkü Durumu 

Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, Sanat ve Dil 
Araştırmaları Enstitüsü, Ankara, 2018, 1463-1482, 
ISSN: 2148-00451. 

6. Oktay Ahmed Copied Verbs in 
Turkish Dialects of 
Macedonia 

Turcologica 110, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 
9-18, ISSN: 0177-4743, ISBN: 978-3-447-10689-4.  

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Реден број Автори Наслов на 
трудот 

Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. Oktay Eski Anadolu 
Türkçesine 

Uluslararası Türkçenin 
Anadolu‘da Yazı Dili Oluşu 

2021 
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Ahmed Model Olarak 
Yunus 
Emre‘nin „Işk 
Etegin Tutmak 
Gerek“ Şiirinin 
Morfosentaktik 
İncelemesi 

Sempozyumu (12-14 
Temmuz 2021) 

2. Oktay 
Ahmed 

/+CAsInA/ 
Ekinin 
Morfosentaksı 

4th International Conference 
on Social Sciences and 
Humanities 2021 (10-12 June 
2021) 

2021 

3. Oktay 
Ahmed 

Kuzey 
Makedonya 
Türk 
Ağızlarında 
Ek-Fiil 

I. International Symposium 
on Turkish Language and 
Literature in the Balkans (20-
21.05.2021) 

2021 
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме НАЗИМ ИБРАХИМ 

2. Дата на раѓање 01.09.1963 

3. Степен на образование VIII - докторски студии 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 25.06.1992 Отсек за 
Ориенталистика при 
Филолошкиот 
факултет на 
Приштинскиот 
Универзитет 

Магистериум 04.07.1997 Институт за 
Општествени Науки 
при Универзитетот 
''Анкара'' во Анкара, Р. 
Турција 

Докторат  26.11.2007 Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
Филолошки факултет 
„Блаже Конески“-
Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Туркологија  Турски јазик 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Туркологија  Турски јазик 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Филолошки факултет „Блаже 
Конески“- Скопје 

Редовен професор по областа 
туркологија (турски јазик) 

9. Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 

1. Фонетика на турскиот јазик 1-2 
(наставна) 

Турски јазик и книжевност (наставна), 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- 
Скопје 

2. Фонетика на турскиот јазик 1-2 
(туркологија-културолошка 
насока) 

Турски јазик и книжевност (туркологија-
културолошка насока), Филолошки 
факултет „Блаже Конески“- Скопје 

3. Дијалектологија на турскиот 
јазик(наставна) 
Турските говори во 
Р.С.Македонија 
(наставна) 

Турски јазик и книжевност (наставна), 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- 
Скопје 

4. Историја на турскиот јазик 1-2 
(наставна и туркологија-
културолошка насока) 

Турски јазик и книжевност (наставна и 
туркологија-културолошка насока), 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- 
Скопје 

5. Османско-турски јазик 1-2 
(наставна) 

Турски јазик и книжевност (наставна), 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- 
Скопје 

6. Османско-турски јазик 1-2 
(туркологија-културолошка 
насока) 

Турски јазик и книжевност (туркологија-
културолошка насока), Филолошки 
факултет „Блаже Конески“- Скопје 
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 7. Османско-турски текстови1-2 
(туркологија-културолошка 
насока)  

Турски јазик и книжевност (туркологија-
културолошка насока), Филолошки 
факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 8. Развој на турскиот јазик во 
предисламскиот период 
(туркологија-културолошка 
насока) 
Развој на турскиот јазик по 
примањето на исламот 
(туркологија-културолошка 
насока) 

Турски јазик и книжевност(туркологија-
културолошка насока), Филолошки 
факултет „Блаже Конески“- Скопје 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Развојот на турскиот јазик од V до 
XX век 

Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“- Скопје 

2. Дијалектолошките истражувања на 
турските говори на Балканот 

Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“- Скопје 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Фонетика и фонологија на 
турскиот јазик 

Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“- Скопје 
 

2. Историски развој на турскиот јазик Турски јазик, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“- Скопје 
 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 

1. Nazimİbrahim 
 

“Vrapçişte (Makedonya) 
Türk Atasözleri” 
(„Турските поговорки во 
Врапчиште ( Македонија)“) 

TÜRÜK - Uluslararası 
Dil, Edebiyat ve 
Halkbilimi Araştırmaları 
Dergisi (TURUK 
International Language, 
Literature and Folklore 
Researches Journal), Yıl 
2, Sayı 3, Haziran 2014, 
s. 32-45, ISSN: 2147-
8872. 
(ТУРУК – 
Меѓународно списание 
за јазични, книжевни и 
фолклорни 
истражувања, Год. 2, 
Бр. 3, Јуни 2014 г., стр. 
32-45, ISSN: 2147-
8872. 

2. Nazimİbrahim “Makedonya Türk 
Ağızlarında Ek-Fiil” 
(„Копулативниот глагол во 
турските говори во 
Македонија“) 

HİKMET - Uluslararası 
Hakemli İlmi Araştırma 
Dergisi – International 
Peer - Reviewed Journal 
of Scientific Research , 
Yıl: XII, Sayı: 24, 
Kasım 2014/2, 
ADEKSAM, Gostivar – 
Makedonya, s. 44-57, 
ISSN: 1857-5935. 
(ХИКМЕТ - 
Меѓународно научно – 
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истражувачко 
списание, Год. XII, Бр. 
24, Ноември 2014/2, 
АДЕКСАМ, Гостивар - 
Македонија, стр. 44-57, 
ISSN: 1857-5935.) 

3.  Nazim İbrahim 
 

“Gostivar Yöresi Türk 
Ağızlarında Ünsüz 
Değişmeleri” 
„Консонантските промени 
во турските говори во 
гостиварско“ 

B.J.H - Beder Journal of 
Humanities, Issue: 4, 
Volume: 2, Fall 2014 
(Special Issue), Hëna e 
Plotë Bedër University, 
Faculty of Humanities, 
Tirana/Albania, s. 80-88, 
ISSN: 2306 6083. 

4.    

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Nazim İbrahim 
 

“Makedonya - Üsküp Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Tarihçesi” 
(„Историјат на катедрата за 
турски јазик и книжевнос –
Скопје/Македонија“) 

HİKMET  - Uluslararası 
Hakemli İlmi Araştırma 
Dergisi – International 
Refereed Scientific 
ResearchJournal, Yıl: 
11, Sayı: 21, Mayıs 
2013/1, ADEKSAM, 
Gostivar  – Makedonya, 
s. 26-35, ISSN: 1857-
5935. 
(ХИКМЕТ - 
Меѓународно научно – 
истражувачко 
списание, Год. 11, Бр. 
21, Мај 2013/1, 
АДЕКСАМ, Гостивар 
– Македонија, стр. 26-
35, ISSN: 1857 - 5935.) 

2. Nazim İbrahim 
 

“Masallarımız ve Onların 
Önemi” 
(„Нашите приказни и 

Köprü (Üç Aylık Kültür 
Sanat ve Edebiyat 
Dergisi), Yıl: XI, Sayı: 
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нивните вредности“) 57, Temmuz – Ağustos –
Eylül 2013, Üsküp – 
Makedonya, s. 54-55, 
ISSN 1857 - 5242. 
(Ќопру – Списание за 
култура, уметност и 
книжевност, Год. XI, 
Бр. 57, Јули – Август –
Септември 2013, 
Скопје - Македонија,  
стр. 54-55, ISSN: 1857 - 
5242. 

3. Nazim İbrahim 
 

“Türkçenin ve Türkçe 
Eğitimin Makedonya İçin 
Önemi” 
(„Важноста на турскиот 
јазик и образованието по 
турски јазик за 
Македонија“) 
 

Balkan Türkoloji 
Araştırmaları Merkezi, 
BAL-TAM Türklük 
Bilgisi 26, Yıl XIII, 
Mart 2017, 
Prizren/Kosova, s. 169-
177, ISSN 1452-2179. 
(Центар за 
турколошките 
истражувања на 
Балканот, (БАЛ-ТАМ - 
Научно - истражувачко 
турколошко списание, 
Год. XIII, Бр. 26, Март 
2017, Призрен/Косово, 
стр. 169-177, ISSN: 
1452-2179.) 

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 30 

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна 
научна публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
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Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1.  Nazim İbrahim 
 

”Valandova Türk 
Ağızlarında Bazı 
Ünsüz 
Değişmeleri” 
(„Некои 
консонантски 
промени во 
турските говори 
во Валандово“) 

22. UluslararasıTürk 
Kültürü Sempozyumu, 
08 Mayıs 2017, 
Üsküp/Makedonya. 
(22. Меѓународен 
симпозиум на турската 
култура, 08 Мај 2017, 
Скопје). 

 

2. Nazim İbrahim 
 

”Valandova Türk 
Ağızlarında İsim 
Çekim Ekleri” 
(„Наставки за 
деклинација во 
турските говори 
во Валандово“) 

Uluslararası “40 Yıl 
Türk Dili ve Edebiyayı 
Bölümü”  Sempozyumu, 
19 Mayıs 2017, 
Üsküp/Makedonya. 
(Меѓународен 
симпозиум „40 години 
Катедра за турски 
јазик и книжевност“, 
19 Мај 2017, Скопје). 

 

3.     
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме ОСМАН ЕМИН 

2. Дата на раѓање 31/07/1979 

3. Степен на образование VIII (докторски студии) 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран педагог 2002 Хаџеттепе Универзитет 
Анкара, Р.Турција 

Магистер по методика  2005 Хаџеттепе Универзитет 
Анкара, Р.Турција 

Доктор на филолошки 
науки 

2014 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ - 
Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Методика на 
јазик и 
литература  

Методика на турски 
јазик и литерарура и 
образовни –воспитни 
програми  

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Методика на 
јазик и 
литература  

Методика на турски 
јазик и литерарура 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ - Скопје 

Доцент по предметите методика 
на наставата по турски јаизк, 
методика на наставата по турска 
книжевност и турска книжевност 
за деца.  

9. Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 

1. Методика на наставата по турски јазик 
1 и 2 

Турски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

2. Методика на наставата по турска 
книжевност 1 и 2  

Турски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

3. Турска книжевност за деца 1 и 2 Турски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

4. Нова турска книжевност 1 и 2  Турски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

5. Современа турска книжевност 1 и 2 Турски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

6.   

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Историски развој на турската култура 
и цивилизација и 
 

Наука за книжевност и културолошки студии, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

2. Поетика на турската класична поезија 
 

Наука за книжевност и културолошки студии, 
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Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. / / 

2. / / 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 

1. Osman Emin Effective Use Of Cognitive 
Competencies,  
 

Палимпсест, 
Меѓународно списание 
за лингвистички, 
книжевни и 
културолошки 
истражувања, Штип, 
2019 

2. Osman Emin  
 

The Educational Institutions 
And The Importance Of Family 
For The Society That Thinks, 
And Produces Solutions 

Палимпсест, 
Меѓународно списание 
за лингвистички, 
книжевни и 
културолошки 
истражувања, Штип, 
2020 

3. Osman Emin Kuzey Makedonya Türk Çocuk 
Edebiyat Kahramanı Orhan’ın 
Çocuklar Üzerine Etkisi 

BAL-TAM Türklük 
Bilgisi-Balkan Türkoloji 
Araştırmaları Merkezi – 
Кosova, Prizren 2021 

4. Osman Emin Possible Effects Of The Covid-
19 Pandemic Crisis On The 
Educational System Of The 
Republic Of North Macedonia, 

Trakya University Institute 
of Social Science, Edirne, 
Republic of Turkey,  
November - December 
2021  

5. Osman Emin The Change Of Emotion And 
The Human Role In The Present 

Vision International 
Scientific Journal, 2019 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Osman Emin International consultant for 
Advocacy and delivering a 
training course on intercultural 
education methods to teachers 

ОSCE-Human Rights and 
Communities Department, 
2021 

2. Osman Emin International Consultant for 
Advocacy and Delivering a 
training course on intercultural 
educationmethods to teachers 
Project 2101147 ‘Supporting the 
access to rights and inclusion of 
all communities in public life’ 
Activity 2.1: Support to 
government and municipal level 
institutions to bolster 
communities’ access 
toeducation and promote inter-
culturalism 

ОSCE-Human Rights and 
Communities Department, 
2022 

3. Осман Емин Нансен модел за 
интеркултурно образование 

НДЦ Скопје 

4.    

5.    
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10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Osman Emin Daha Etkili Öğretim İçin -
Effectiveness of Teaching. 

Yeni Balkan 
Yayınevi,Skopje, 
Octomber, 2021 

2. Osman Emin Çocuk Edebiyatı/Çocuk 
Dergileri 

Nobel Akademik 
Yayıncılık, Ankara, 2020 

3. Osman Emin Türkçe 1/учебник-маретијали 
за I одделение за девет 
годишно основно образование 

Биро за развој на 
образованието, Европа 
92, 2021 

4. Osman Emin  Türkçe 4/учебник-маретијали 
за IV одделение за девет 
годишно основно образование 

Биро за развој на 
образованието, Тримакс -
Скопје, 2021 

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Осман Емин  Дидактички Инструкции И 
Развојот На Наставниот 
Предмет Турски Јазик Во 
Република Македонија 

Knowledge – International 
Journal, 2019 

2. Osman Emin Kuzey Makedonya Eğitim 
Sisteminde Yeni Eğilimler 

Hikmet International Peer-
Reviewed Journal Of 
Scientific Research, 2020 

3. Osman Emin The Morality And Language 
Development Of  Individual 
Life-Span Development 

International Journal Of 
Education & Philology 

4. Osman Emin  Geleneksel Çocuk Oyunlarının 
Çocukların Eğitşmş Üzerindeki 
Etkisi 

Halk Kültürü Araştırmaları 
Kurumu Yayınları, 
Ankara, 2019  

5. Осман Емин, Чекори кон 
интеркултурализам 

НДЦ Скопје 

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 27 

11.2. Магистерски работи 2 

11.3. Докторски дисертации / 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна 
научна публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 
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1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме ФАТИМА ХОЏИН 

2. Дата на раѓање 16.04.1963 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Д-р 

5. Каде и кога го завршил 
образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 1990 УКИМ, Филолошки 
факултет - Скопје 

Магистериум 21.09.2006 Интернационалниот 
универзитет во Нови Пазар, 
Р. Србија. (Одлука за 
признавање/нострификациј
а бр. 09-8099/2 од 
09.10.2007 година, 
Министерство за 
образование на Република 
Македонија). 

Докторат  26.12.2008 Интернационалниот 
универзитет во Нови Пазар, 
Р. Србија. (Одлука за 
признавање/нострификациј
а бр. 09-425/3 од 26.02.2009, 
Министерство за 
образование на Република 
Македонија). 
 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки 64002 – 
Туркологија 

Турски јазик 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки 64002 – 
Туркологија 

Турски јазик 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

УКИМ – Филолошки какултет  
„Блаже Конески„ - Скопје 

Виш лектор д-р  поТурски јазик 
(10.12. 2015),   
по предметот турски јазик 

9. Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 

1. Современ турски јазик1, 2, 3, 4 Филолошки факултет Блаже Конески, Турски 
јазик и книжевност – Скопје 

2. Турски јазик  1, 2, 3, 4 УКИМ 

3. Основи на правопис и правоговор 1, 2 Филолошки факултет Блаже Конески, Турски 
јазик и книжевност – Скопје 

4.   

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
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1.   

2.   

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденбро
ј 

Автори Наслов Издавач /  година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденбро
ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dr. Fatima HOCİN Преводи на  книги 25 Ekim 2020,  
VI. Uluslararası Çocuk ve 
Gençlik Edebiyatı Çalıştayı  
 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Реденбро
ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реденбро
ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dr. Fatima HOCİN Makedonya Çağdaş Türk 
Edebiyatında Esad Bayram’ın 
Hikaye ve Şiirlerinde Halk 
Motifleri 

VII. Uluslararası Çocuk ve 
Gençlik 
EdebiyatıSempozyum 
23 - 24 Ekim 2020 Kars -
Türkiye, 259 

2.    

3.    

4.    

5.    
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6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12.  Селектирани резултати во последните пет години 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна 
научна публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. Фатима Хоџин  Çok Dilli Olan 
Ortamlarda 
Türkçenin Öğretimi  

3. Uluslararası Eğitimde ve 
Kültürde Akademik 
Çalışmalar Sempozyumu 

20-22. 05. 
2022  Конја 
Р. Турција 

2. Фатима Хоџин Ликот и делото на 
Мелике Гундуз -  

Melike Günyüz 
Uluslararası Sempozyum 

13.05. 2022 
Истанбул, Р. 
Турција 

3. Фатима Хоџин Makedonya Çağdaş 
Türk Edebiyatı Şairi 
Nusret  Dişo 
Ülkü’nün Şiirleri  
Üzerine İnceleme 
 

VI. ULUSLARARASI 
ÇOCUK VE GENÇLİK 
EDEBİYATI 
SEMPOZYUMU’nu  

18-19 Ekim 
2019 Баку - 
Азербејџан 
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме МАРИЈА ПАУНОВА 

2. Дата на раѓање 19.8.1978 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието, односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 15.9.2002 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 

Магистериум 6.5.2009 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 

Докторат  14.5.2014 Институт за 
национална историја, 
УКИМ 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки лингвистика македонистика, 
историја на јазик 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки лингвистика историја на 
јазик/историја на 
култура/друго 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои 
е избран 

Институција Звање и област во кои е 
избран и област 

Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

вонреден професор, 
македонистика 

9. Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 

1. Современ македонски јазик 1 Tурски јазик и книжевност (мајчин и 
немајчин) / Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

2. Современ македонски јазик  2 Tурски јазик и книжевност (мајчин и 
немајчин) / Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

3. Современ македонски јазик 5 Превод и толкување од албански јазик на 
македонски и обратно / Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ 

4. Современ македонски јазик 6 Превод и толкување од албански јазик на 
македонски и обратно / Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ 

5. Култура на говор Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

6. Вештини на правилно пишување Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

 7. Старословенски јазик 2 Македонски јазик - Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 

 8. Вештини на правилно пишување Машински факултет Скопје (Производно 
инженерство, Транспорт, механизација и 
логистика, Термичко инженерство, 
Хидраулично енергетско инженерство, 

https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/pi
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/pi
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/tml
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/tml
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/ti
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/hei
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Материјали, процеси и иновации, 
Индустриско инженерство и менаџмент, 
Моторни возила, Енергетика и екологија, 
Мехатроника, Автоматизација и 
управувачки системи, Индустриски 
дизајн) 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Современи лингвистички теории 
(сите професори од Катедрата) 

Македонски јазик - Филолошки факултет  
„Блаже Конески“ 

2.   

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Паунова Марија Graffiti as a text Knowledge 30, 1209-
1216, GIF 1.322 (2016) 

2. Паунова Марија Јазикот на кирилската 
епиграфика во Македонија 

Зборник на трудови од 
Меѓународната научна 
конференција 
Македонистиката 
меѓу традицијата и 
современите 
предизвици, Скопје 
2017, 397- 407. 

3. Паунова Марија Јазични особености на 
кирилските епиграфски 
споменици во Македонија 
 
 

Славистички студии 
бр.17,Скопје 2017, 115 
- 125. 

4. Паунова Марија Кон статијата За натписот 
на црквата Св. Никола во 
село Стрезовце, 
Кумановско од Кита 
Бицевска 
 
 

Славистички студии 
бр.18, Скопје 2018, 
153-157. 
 

5. Паунова Марија Графити срца  
 
 

Jezik, kњiжevnost i 
emocije, Alfa BK 
univerzitet, Apollo 
Graphic Beograd 2019, 
193-209. 
 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Гр. автори (сите 
професори од 
Филолошкиот факултет  

 Јазици, книжевности, 
култури: образовни 
политики во функција на 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 
2017?-2021 

https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/mpi
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/iim
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/mv
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/ee
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/mht
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/aus
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/aus
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/ind
https://www.mf.ukim.edu.mk/mk/ind
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„Блаже Конески“) современото општество 
 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Паунова Марија Јазични особености на 
кирилските епиграфски 
споменици во Македонија 

Датапонс, Скопје 2019 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Паунова Марија Придонесот на проф. Р. 
Угринова - Скаловска во 
афирмирање и проучување 
на македонската 
средновековна епиграфика 

Зборник по повод 90 -
години од раѓањето на 
проф. Угринова, 
УКИМ, Филолошки 
факултет, Скопје 2016, 
179-190. 

2. Паунова Марија Графитите како дел од 
материјалната култура на 
македонскиот народ 
(дијахронија и синхронија) 

Зборник на трудови од 
научниот собир 
ФОЛКЛОР -
ТРАДИЦИЈА - 
ЈАЗИК,  Скопје 2019, 
97-106. 

3. Паунова Марија Македонскиот јазик во 
јазикот на графитите 

New Trends in Slavic 
Studies, Москва 2020, 
247-252. 

4. Паунова Марија Графитите како 
комуникациски пораки 

Предавање на LII 
летна школа на 
Меѓународниот 
семинар за 
македонски јазик, 
литература и култура, 
УКИМ, Скопје 2020, 
121-132 

5. Паунова Марија Језични пејзажи у урбаним 
срединама 

Alfa BK univerzitet, 
Apollo Graphic 
Beograd 2021, 80-93 

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 1 

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12.  Селектирани резултати во последните пет години 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од прв циклус 

165 
 

12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна 
научна публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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ПРИЛОЗИ 

 
 

Прилог бр. 5 
Додаток на диплома 
 
 
Прилог бр. 6 
Статут на вискообразовната установа – линк до веб страната: 
 
Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-  
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/264_STATUT_UKIM-6.6.2019.pdf 
 
Статут на Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје- https://flf.ukim.mk/wp-
content/uploads/2020/06/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BD%D0%B0-
%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D
1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82-
%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5-
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-glasnik-456-1.pdf 
 
Извештај од последна самоевалуација – линк до веб страната: 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје- 
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1 
 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ во Скопје 
- https://flf.ukim.mk/wp-
content/uploads/2021/11/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D
1%98-%D0%B7%D0%B0-
%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%
B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0
%BE%D1%82-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%82-
%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5-
%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82-2018-2019-
%E2%80%93-2020-2021.pdf 
 
Прилог бр. 7 
Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за 
акредитација и евалуација на високото образование на РМ 
 
Прилог бр. 8 
Договори за закуп 
 
Прилог бр. 9 
Банкарска гаранција – за приватните високообразовни установи 

 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1
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Прилог бр. 10 
M1/M2– за приватните високообразовни установи 

 
 
 


