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  Прва акредитација 
  Реакредитација 
   

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА 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 

2.1 ОСНОВАЊЕ НА 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 на Народна 
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  

 

2.2 ОСНОВАЊЕ НА 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  

 

2.3 ОСНОВАЊЕ НА 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 НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

 

а) Научно подрачје – прво ниво Хуманистички науки 
 

б) Научна поле - 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 НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
Име и презиме, функција (Ректор, Декан, Директор) 

д-р Анета Дучевска, декан 
Датум 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 рамка: 
   

  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); 

6 Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации („Службен весник 
на РМ “ бр.154/2010), 

7 Правилник за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток 
на дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на РМ “ бр.84/09) 

8 Закон за воената академија („Службен весник на РМ” бр.83/2009) 

9 Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба 
со јавноста („Службен весник на РМ “ бр.148/13) 

10 Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите      
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.71/09 и 120/10) 

11 Правилник за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од 
соодветната област за изведување на клиничка настава („Сл. РМ “ бр.71/09 и 120/10) 

12 Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на 
медицина („Службен весник на РМ “ бр.16/13) 

13 Закон за признавање на професионалните квалификации („Сл. РМ“ бр.171/10) 

14 Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната 
дејност („Службен весник на РМ “ бр.65/13) 

15 Закон за научно-истражувачката дејност („Сл. РМ “ бр.46/08, 103/08, 24/11 и 80/12) 

16 
Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во 
предучилишното воспитание, основното и средното образование („Службен весник на 
РМ“ бр.10/15) 

17 Статут на вискообразовната установа  

18  Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за 
акредитација и евалуација на високото образование на РМ. 

19   
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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. 
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- Решение бр.1409-133/3 од 20.06.2018 година за 
акредитација на студиската програма Шпански јазик и 
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. 
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- 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 
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. 



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

11 
 

- 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 
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 
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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. 
- 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. 
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- 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. 
- 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 
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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 

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 25 со вкупен број на седишта 1015 (наставата се 
изведува во 2 смени). 
 

Р. 
бр. 

Видови 
дидактички 
простор  

Број на 
простории 

Површина 
во м2 

Вкупен 
капацитет 
на седишта 

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

1 285 293 

  Предавални 25 1242 1015 
1 П1 1 59 48 
2 П2 1 58 48 
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 на седишта 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 
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10 Б ПИТ 1 27 7 
11 Б ИТАЛ 1 43 45 

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

Р. 
бр. 

Видови 
лабораториски 
простор  

Број на 
простории 

Површина 
во м2 

Вкупен 
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 

50 

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 
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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 
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 

http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1
https://flf.ukim.mk/dokumenti/info-javen/
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капацитети и подигнување на свеста во контекст на 
високото образование. 
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2. Основни податоци за студиската програма за која се бара (ре)акредитација 
 

1  Назив на студиската програма  Француски јазик и книжевност 

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 
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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 Вид на студии  Академски студии – четиригодишни студии 

6 
Оптовареност на 
студискатапрограма изразена 
во ЕКТС 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 

50 

13 Јазик на којшто ќе се изведува 
наставата  

француски јазик, македонски јазик 

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  
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- 400 евра во денарска противвредност за 
студенти во квота со кофинансирање. 

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 француски јазик и книжевност,  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 француски јазик и книжевност,  на Филолошки 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 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. 

 

3б. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни 
студии со 240 ЕКТС, студиска програма француски јазик и книжевност, на 
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Филолошки 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 францускиот јазик, како и неговите лексички и стилски 
особености; 
- ги познава особеностите на францускиот јазик во историски и во 
културолошки контекст; 
- ја познава француската литература на дијахрониски и на 
синхрониски план; 
- ги знае основните и специфичните методи за изведување настава 
по француски 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 – Француски 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.  Современ француски јазик 1 прв 2 6 6 

2.  Граматика на францускиот јазик 1 – 
Морфосинтакса 1 прв 2 2 6 

3.  Француска книжевност 1 прв 2 2 6 

4.  Современ македонски јазик 1 прв 2 2 4 

5.   Француска култура и цивилизација 1 прв 2 0 4 

6.   Спорт и здравје прв 2 0 4 

7.  Современ француски јазик 2 втор 2 6 6 

8.  Граматика на францускиот јазик 2 – 
Морфосинтакса 2 втор 2 2 6 

9.  Француска книжевност 2 втор 2 2 6 

10.  Современ македонски јазик 2 втор 2 2 4 

11.  Француска култура и цивилизација 2 втор 2 0 4 

12.  Латински јазик втор 2 0 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 

ВТОРА ГОДИНА 

1.  Современ француски јазик 3 трет 2 6 6 

2.  Граматика на францускиот јазик  3 - Фонетика 
и фонологија трет 2 2 6 

3.  Француска книжевност 3 – Класицизам трет 2 2 6 

4.  Педагогија трет   4 

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

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

7.  Современ француски јазик 4 четврти 2 6 6 

8.  Граматика на францускиот јазик  4 - Фонетика четврти 2 2 6 

9.  Француска книжевност 4 – Просветителство и 
предромантизам четврти 2 2 6 

10.  Психологија четврти   4 

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

12.  Изборен наставен предмет од Листа 2 четврти 2 2 4 
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Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година   60 

 

Реден 
број 

Код на 
предметот Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови ЕКТС 

П В 

ТРЕТА ГОДИНА 

1.  Современ француски јазик 5 петти 2 6 6 

2.  Граматика на францускиот јазик 5 – Синтакса 
1 петти 2 2 6 

3.  Француска книжевност 5 – Роман XIX век петти 2 2 6 

4.  Методика на наставата по француски 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.   Современ француски јазик 6 шести 2 6 6 

8.  Граматика на францускиот јазик 6 – Синтакса 
2 шести 2 2 6 

9.  Француска книжевност 6 – Театар XX век шести 2 2 6 

10.  Методика на наставата по француски 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   60 

 

Реден 
број 

Код на 
предметот Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови ЕКТС 

П В 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

1.  Современ француски јазик 7 седми 2 6 6 

2.  Граматика на францускиот јазик 7 - Семантика седми 2 2 6 

3.  Француска книжевност 7 – Роман XX век седми 2 2 6 

4.  Практична подготовка за наставата по 
француски јазик 1 седми 2 4 4 

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

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

7.  Современ француски јазик 8 осми 2 6 5 

8.  Граматика на францускиот јазик 8 - 
Прагматика осми 2 2 5 

9.  Француска книжевност 8 – Франкофонски 
книжевности осми 2 2 5 

10.  Практична подготовка за наставата по 
француски јазик 2 осми 2 4 4 

11.  Дипломски труд осми   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   60 
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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  кои единицата 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.  Историја на францускиот јазик со 
историска граматика 1 

трет 2 2 4 ФЛФ 

2.  Лексикологија трет 2 0 4 ФЛФ 

3.  Историја на францускиот јазик со 
историска граматика 2 

четврти 2 2 4 ФЛФ 

4.  Стручна терминологија четврти 2 0 4 ФЛФ 

5.  Терминологија петти 2 0 4 ФЛФ 

6.  Споредбена граматика на романските 
јазици 1 

петти 2 0 4 ФЛФ 

7.  Корективна фонетика  петти 2 0 4 ФЛФ 

8.  Преведување граматички содржини петти 2 0 4 ФЛФ 

9.  Преведување книжевни текстови шести 2 0 4 ФЛФ 

10.  Зборообразувањето во францускиот 
јазик 

шести 2 0 4 ФЛФ 

11.  Споредбена граматика на романските 
јазици 2 

шести 2 0 4 ФЛФ 

12.  Франкофонски култури шести 2 0 4 ФЛФ 

13.  
Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот јазик 
1 

седми 
2 

2 
4 ФЛФ 

14.  Деловен француски јазик седми 2 0 4 ФЛФ 

15.  
Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот јазик 
2 

осми 
2 

2 
4 ФЛФ 

16.  Настава на француски јазик за деца осми 2 0 4 ФЛФ 

Вкупно:     

 

 

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 

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 
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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 

8.  Историја на турската култура и 
цивилизација 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 

22.  Турски јазик 1 трет 2 2 4 ФЛФ 

23.  Унгарски јазик 1 трет 2 2 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 

35.  Историја на турската култура и 
цивилизација 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 
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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 

49.  Турски 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 

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 

61.  Турско-македонските јазични и 
културни врски низ историјата 1 

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 

75.  Турски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

76.  Унгарски јазик 3 петти 2 2 4 ФЛФ 

77.  Полска цивилизација 3 петти 2 2 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 
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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 

88.  Турско-македонските јазични и 
културни врски низ историјата 2 

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 

102.  Турски 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 

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 

  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 

113.  Современа турска кинематографија 1 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 



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

31 
 

126.  Хрватски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

127.  Српски јазик 5 седми 2 2 4 ФЛФ 

128.  Турски 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 

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 

140.  Современа турска кинематографија 2 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 

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 

155.  Турски 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 

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 
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Вкупно 36 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 третиот циклус на студии (“Службен весник на 
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 

институциј
ата каде 
работи во 
редовен 
работен 
однос 

зимски летен 

1 Маргарита Велевска редовен 
професор, 
Граматика на 
современиот 
француски 
јазик 
Симултано 
толкување од 
француски на 
македонски 
јазик 

Граматика на 
современиот 
француски 
јазик 

Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Граматика на 
францускиот 
јазик 1 и 2 – 
Морфосинтакса 1 
и 2 ; 
Граматика на 
францускиот 
јазик 5 и 6 – 
Синтакса 1 и 2; 
Симултано 
толкување од 
француски на 
македонски и од 
македонски на 
француски јазик; 

2 3 
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2 Мира Трајкова Редовен 
професор, 
романистика 
Методика на 
наставата по 
француски 
јазик, 
Практична 
подготовка за 
наставата по 
француски 
јазик,  
Фонетика на 
францускиот 
јазик 

Методика на 
наставата по 
француски 
јазик 

Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Граматика на 
францускиот 
јазик 3- Фонетика 
и фонологија и 
Граматика на 
францускиот 
јазик 4- Фонетика,  
Методика на 
наставата по 
француски јазик 
1, Методика на 
наставата по 
француски јазик 
2, Практична 
подготовка за 
наставата по 
француски јазик 
1, 
Практична 
подготовка за 
наставата по 
француски јазик 2 
 
 
 
 

3 3 

3 Мирјана Алексоска-
Чкатроска 

Редовен 
професор  
- Историја на 
францускиот 
јазик со 
историска 
граматика 
- Граматика на 
современиот 
француски 
јазик 
- Консекутивно 
и симултано 
толкување од 
француски на 
македонски и 
од македонски 
на француски 
јазик 

Лексико-
логија/ Заемки 
/ Романски 
јазици 

Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Историја на 
францускиот 
јазик со историска 
граматика 1 и 2, 
Лексикологија, 
Стручна 
терминологија, 
Консекутивно 
толкување од 
француски на 
македонски јазик 
и обратно, 
Симултано 
толкување од 
француски на 
македонски јазик 
и обратно 

3 3 

4 Снежана Петрова Редовен 
професор, 
француска 
книжевност и 
француска и 
франкофонска 
култура и 
цивилизација 

Француска 
книжевност 

Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Француска 
книжевност 3 - 
класицизам 
Француска 
книжевност 4 – 
просветителство 
и предромантизам 
Француска 
книжевност 5 – 
роман 19 век 
Француска 
книжевност 6 – 
театар на 20 век 
Француска 
култура и 
цивилизација 2 

2 3 

5 Елисавета Поповска Редовен 
професор по 
француска и 
франкофонски 
литератури и 
култури 

61211-
историја на 
книжевноста 
на романските 
народи 

Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Француска 
книжевност 1 
Француска 
книжевност 2 

3 3 
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(француска 
книжевност) 

Француска 
книжевност 7 – 
роман XX век 
Француска 
книжевност 8 – 
франкофонски 
книжевности 
Француска 
култура и 
цивилизација 1, 
Франкофонски 
култури 
 

6 Ирина Бабамова Редовен 
професор  
64006. 
Романистика  
64012. 
Компаративна 
лингвистика 
64022. 
Преведување 

64006. 
Романистика  
64012. 
Компаративна 
лингвистика 
64022. 
Преведување 

Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Контрастивна 
граматика на 
францускиот и на 
македонскиот 
јазик 1,2 
Теорија на 
преведувањето и 
на толкувањето 1, 
2 
Преведување од 
француски на 
македонски јазик  
и обратно 1, 2 
Зборообразување
то во 
францускиот 
јазик 
Преведување 
книжевни 
текстови 
Преведување 
граматички 
содржини, 
Деловен 
француски јазик 
 

4 5 

7 Јоана Хаџи-Лега 
Христоска 

Редовен 
професор по 
граматика на 
францускиот 
јазик и 
споредбена 
граматика на 
романските 
јазици 

Романистика – 
семантика и 
фразеологија 
и 
паремиологија 
на 
францускиот 
јазик 

Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Граматика на 
францускиот 
јазик 7 - 
Семантика 
Граматика на 
францускиот 
јазик 8 - 
Прагматика 
Споредбена 
граматика на 
романските 
јазици 1 
Споредбена 
граматика на 
романските 
јазици 2 
Корективна 
фонетика на 
францускиот 
јазик 

3 2 

8 Анита Кузманоска Виш лектор, 
француски 
јазик 

 Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Современ 
француски јазик 
1,2,3,4,5,6,7,8: 
Француски јазик 
1,2,3,4,5,6 (еден 
од романските 
јазици), 
Преведување од 
француски јазик 
на македонски 
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јазик  и обратно 1 
и 2 

 

 
9 Севда Лазаревска Лектор по 

француски 
јазик 

 Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Современ 
француски јазик 
1,2,3,4,5,6,7,8 
Француски јазик 
1,2,3,4,5,6  (еден 
од романските 
јазици), 
Преведување од 
француски на 
македонски јазик 
и од македонски 
на француски 
јазик 1 и 2 
 

  

10 Милена Касапоска-
Чадловска 

Лектор по 
француски 
јазик 

Романистика-
Граматика на 
францускиот 
јазик 

Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Современ 
француски јазик 
1,2,3,4,5,6,7,8 
Француски јазик 
1,2,3,4,5,6  (еден 
од романските 
јазици), 
Граматика на 
францускиот 
јазик 5-Синтакса 
1 (вежби), 
Граматика на 
францускиот 
јазик 6 Синтакса 2 
(вежби) 
 
 

  

11  Милена Недевска Лектор по 
француски 
јазик 

 Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Современ 
француски јазик 
1,2,3,4,5,6,7,8 
Француски јазик 
1,2,3,4,5,6  (еден 
од романските 
јазици) 

  

12 Михаил Раду 
Атанасов 

Виш лектор по 
романски јазик 

Романска 
лингвистика 

Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Романски јазик 
1,2,3,4,5,6  (еден 
од романските 
јазици) 

3 3 

13 Наташа Алексоска Лектор по 
шпански јазик 

 Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Шпански јазик 
1,2,3,4,5,6  (еден 
од романските 
јазици) 

3 3 

14 Симон Саздов Редовен 
професор, 
македонистика 

Македонистик
а 

Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Современ 
македонски јазик 
1 и 2 

1 1 

15 Татјана Гочкова-
Стојановска 

Редовен 
професор, 
психо-
невролингвист
ика, 
македонистика, 
современ 
македонски 
јазик, 
македонски 
јазик како 
странски 

Лингвистика Филолошк
и факултет 
„Блаже 
Конески“ 

Современ 
македонски јазик 
1 и 2 

1 1 
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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 во 

кое е избран 
и во која 
научна 
област 

Областа во 
која што е 
докториран 

институцијата 
каде работи во 
редовен 
работен однос зимск

и 
летен 

 за Латински јазик       
 Спорт и здравје       
        
        
        
        

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

во друга високообразовната установа или институција 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  

Работ
ен 
однос 

звањето во 
кое е избран 

и во која 
научна 
област 

Областа во 
која што е 
докториран 

институцијата 
каде работи во 
редовен 
работен однос зимск

и 
летен  

         
         
         

6. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма 
француски јазик и книжевност, организирана на Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 
 

 
Табела 6.1 Список на простории со површина во високообразовната установа  што ќе се 
користат за 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 
10.  П7 1 61 76 
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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 француски 
јазик и книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески‘‘ 
 

 
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 

 

Академска година Број на студенти 
запишани во прва година 

1. 2022/2023 0 
2. 2021/2022 4 
3. 2020/2021 12 
4. 2019/2020 11 
5. 2018/2019 16 
Вкупно запишани студенти 43 
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 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. 
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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. 

 
Табела 13.1 Збирен преглед на бројот на наставници по области 

ангажирани за изведување на студиската програма 
 

Ред
.Бр. 

Научна 
област 

Потесна 
научна, 

уметничка 
односно 
стручна  
област Н

ас
та

вн
ик

 п
о 

ст
ра

нс
ки

 ја
зи

к 

Л
ек

то
ри

 

В
иш

и 
ле

кт
ор

и 

А
ис

ис
те

нт
 

до
кт

ор
ан

т 

Д
оц

ен
т 

В
он

р.
 п

ро
ф.

 

Ре
до

в.
 п

ро
ф.

 

Н
ау

чн
о 

зв
ањ

е 
–

ис
тр

аж
ув

ач
  

Ем
ер

ит
ус

 

О
ст

ан
ат

и 

Вкупно 

1 Романис
тика 

Методика на 
наставата по 
француски 

јазик 

   

 

  1     

2 Романи
стика 

Француска 
книжевност    

 
  2     

3 Романис
тика Граматика      

 
  2     

4 Романис
тика Преведување    

 
  1     
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5 Романис
тика 

Историја на 
јазикот    

 
  1     

6 Романис
тика   5 2 

 
       

7 Македо
нистика     

 
  2     

Вкупно             

 
 
 

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

Општи дескриптори Предмети преку кои се 
обезбедува постигнување на 
општите дескриптори 

Специфичен 
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. 

Сите предмети од студиската 
програма по француски јазик и 
книжевност- наставна и 
преведувачко-толкувачка 
насока 

Примена на 
знаење и 
разбирање 

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. 

Предмети од наставната и од 
преведувачко-толкувачката насока 

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. 

Предмети од областа на 
француската книжевност и 
цивилизација.  
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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. 

Предмети од областа на 
современиот француски јазик и 
граматиката на францускиот 
јазик, терминологијата. 

Вештини на  
учење 

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

Сите предмети од студиската 
група за француски јазик и 
книжевност, наставна и 
преведувачко-толкувачка 
насока, кои предвидуваат 
изработка на самостојни 
истражувања на студентот и 
презентација на постигнатите 
резултати.  

 
Специфични дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува постигнување на 
специфичните дескриптори 

Специфичен 
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 францускиот јазик, како и неговите 
лексички и стилски особености; 
- ги познава особеностите на 
францускиот јазик во историски и во 
културолошки контекст; 
- ја познава француската литература на 
дијахрониски и на синхрониски план; 
- ги знае основните и специфичните 
методи за изведување настава по 
францускиот јазик во основните и во 
средните училишта. 

Современ француски јазик, 
Граматика на францускиот 
јазик 3-Фонетика и фонологија, 
Граматика на францускиот 
јазик 4-Фонетика 
Историја на францускиот јазик 
со историска граматика 1 и 2, 
Споредбена граматика на 
романските јазици 1 и 2, 
Предметите од француската 
книжевност, 
Методика на настава по 
француски јазик 1 и 2 , 
Практична подготовка за 
наставата по француски јазик 1 
и 2, 
Корективна фонетика 

Примена на 
знаење и 
разбирање 

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. 

Методика на настава по 
француски јазик 1 и 2 , 
Практична подготовка за 
наставата по француски јазик 1 
и 2, Настава на француски јазик 
за деца, Психологија и 
Педагогија 

 

Способност за 
проценка 

Способност за прибирање, 
анализирање, оценување и 
презентирање информации, идеи, 
концепти од релевантни податоци. 

Предмети од француската 
книжевност, од француската 
цивилизација и 
франкофонските култури, од 
граматиката на францускиот 
јазик 



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

42 
 

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. 

Современ француски јазик и 
предмети од граматиката на 
францускиот јазик, Методика 
на настава по француски јазик 
1 и 2 , Практична подготовка за 
наставата по француски јазик 1 
и 2, Деловен француски јазик, 
Терминологија, Стручна 
терминологија, Лексикологија, 
Зборообразувањето во 
францускиот јазик 
 
 

Вештини на  
учење 

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

Сите предмети од студиската 
група за француски јазик и 
книжевност, наставна и 
преведувачко-толкувачка 
насока, кои предвидуваат 
изработка на самостојни 
истражувања на студентот и 
презентација на постигнатите 
резултати. 

 
 

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 институт член 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/Универзитетскиот 
Сенат 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 --------------- 
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3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 

 
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  
________________ на Филолошкиот 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 кадар што 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 
 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

СОВРЕМЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1  

2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

прва година /  
прв семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

6 

8. Наставник лектори: м-р Анита Кузманоска, Севда Лазаревска, д-р Милена Касапоска -Чадловска, м-р 
Милена Недевска, лектор од франкофонско говорно подрачје 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

Предметот да е запишан во соодветниот семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување способност за читање на едноставни текстови од секојдневието со корекција на изговорот; усвојување на 
француските специфични гласови. Оспособување за усно и писмено разбирање на основни содржини од 
секојдневниот живот. Оспособување за усно и писмено изразување во поедноставни ситуации (низ куси состави, 
описи на лица и предмети, писма со лична содржина). Оспособување за примена на основните морфосинтаксички 
структури. 

11. Содржина на предметната програма (почетно / продолжително ниво):  
Тематски : запознавање, поздравување, слободни активности, дом, семејство, спорт, храна, ориентирање во 
просторот...  
Граматички: член, именка, заменка, придавка, глагол (сегашно, идно време, заповеден начин...), броеви, прашални и 
одречни реченици.   
Усно и писмено разбирање и изразување низ форма на: читање со корекција на изговорот, комуникативни акти во 
интеракција, состави (заради повторување одредени базични граматички партии: основните прости и сложени 
времиња - типовите конјугации, употребата на членот, на основните предлози, видовите одречни и прашални 
реченици, односни заменки, директен и индиректен говор, прилози, временски изрази, директен /индиректен 
предмет,...). Работа врз основните граматички структури во функција на писменото изразување преку куси текстови 
(писма, мејлови, описи...) и диктати. Во функција на писменото и усното разбирање/изразување се користат 
материјали од различни извори (интернет, дневен печат, списанија, аудио-визуелни документи...). Преведување во 
двете насоки заради утврдување на лексиката и на морфосинтаксичките структури - реченици со даден контекст. 
Медијација (писмено и усно јазично посредување):  пренесување кратки и едноставни содржини во функција на 
олеснување на комуникацијата. Избор куси текстови за лектира. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна задача (домашна, семинарска), самостојно учење... 
13. Вкупен расположив 

фонд на време 
180 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2+6 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

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

90 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 (писмен и устен испит)  80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна) до 10 бодови  

17.3. Активност и учество до 10 бодови  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски и македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата евалуација /самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Abi Mansour, D., 
Anthony, S., 
Fenoglio, P., Papin, 
K., Soucé, 
A.,Vergues, M. 

Odyssée A1 (учебник и работна 
тетратка) или други методи  

CLE 
International 

2021 

2. Bredelet, A., 
Bufferne, M., 
Mègre, B., 
Rodrigues, W.M. 

Odyssée A2 (учебник и работна 
тетратка) или други методи 

CLE 
International 

2022 

3. Lété, A.; Miquel, C. Vocabulaire progressif du français  CLE 
International  

1991 

4.  Grégoire, M. Grammaire progressive du français 
débutant 

CLE 
International  

2013 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Boulares, M. Grand-
Clement, O. 

Conjugaison progressive du français avec 
400 exercices 

CLE 
International 

2000 

2. Sirejols, E., 
Tempesta-Renaud, 
G. 

450 Nouveaux exercices de grammaire 
(niveau débutant) 
 

CLE 
International 
 

2002 

3. Интернет страници  http://www.bonjourdefrance.com/ 
http://www.francaisfacile.com/ 
http://www.lefrancaispourtous.com/ 
www.tv5monde.fr 
www.rfi.fr 
https://podcast.lefranchute.com/ 
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_int
eractifs/ 

  

4. Речници: 
Атанасов, П., 
Попоски, А.;  
Димовска 
Калајлиевска, Љ. 

 
Mакедонско-француски речник.  
 
Француско-македонски речник. 
 
https://dictionnaire.lerobert.com/ 

 
Просветно 
дело  
Македонска 
книга 

 
1998 
 
2007 
 

 
  

http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.lefrancaispourtous.com/
http://www.tv5monde.fr/
http://www.rfi.fr/
https://podcast.lefranchute.com/
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
https://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
https://dictionnaire.lerobert.com/
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 1 – МОРФОСИНТАКСА 1 
2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за Романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

прв 

6. Академска година /семестар Прва година / прв 
семестар 

 Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Маргарита Велевска, редовен професор 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за дефинирање, разликување и применување на основните морфолошки елементи, категории и класи.  
Способност за организирање на граматички јасно дефинирани целини со следните граматички класи : член, 
именка, придавка, заменка. Способност за остварување комуникација во која треба да се постигне добра 
граматичка контрола. 

11
. 

Содржина на предметната програма:  
Општ вовед. Морфологија. Морфосинтакса. Опис и анализа на зборовните класи од морфосинтаксички 
аспект. Член (определен, неопределен, партитивен). Повторување и изоставање на членот. Именки (род, број; 
прости, сложени; особености според потеклото, исклучоци). Придавки (род, број, степенување). Описни, 
определувачки. Местото на придавките. Заменки (лични, прилошки, посвојни, показни, неопределени, бројни, 
односни, прашални, извични). Местото и функцијата на заменките.  

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 75 бодови                                                       

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

10 бодови                                                       

17.3. Активност и учество 15 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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби 
Редовно следење на наставата и учество во сите предвидени 
активности 

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата француски јазик / македонски јазик 

21
. 

Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 
анкетни прашалници 

22
. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
  

Grevisse, M.  Le Bon 
Usage 

Duculot, Paris 1986 



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

54 
 

2. Poisson- 
Quinton, S., 
Mimran, R., 
Maheo-Le 
Coadic 

Grammaire 
expliquée 
du français 

CLE International 2002 

3. Delatour, Y., 
Jennepin, D., 
Léon-Dufour, 
M., Teyssier, M. 

Nouvelle 
Grammaire 
du Français 

Hachette, Paris 2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Arrivé, M., 
Gadet, F., 
Galmiche, M. 

La Grammaire 
d’aujourd’hui 

Flammarion, Paris 1986 

2. Caquineau-
Gündüz, M.-P., 
Delatour, Y., 
Jennepin, D., 
Lesage-Langot, F. 

Les exercices de 
grammaire 

Hachette, Paris 2005 

3. Siréjols, E., 
Renaud, D. 
 

Le Nouvel 
Entraînez-Vous 
Grammaire - 
Cahier d'exercices 
Niveau 
intermédiaire - 450 
Exercices 

CLE INTERNATIONAL 2002 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ФРАНЦУСКА КНИЖЕВНОСТ 1 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје Катедра за романски јазици 
и книжевности 

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

6. Академска година /семестар Прва година / прв 
семестар 

             7. Број на ЕКТС- 
кредити  

6 

8. Наставник д-р Елисавета Поповска, редовен професор; д-р Снежана Петрова, редовен 
професор;  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за критичко перципирање на француската литература низ методите на историско-хронолошкиот 
приод. 
Способност за критичко перципирање на особеностите на книжевните правци и текови во контекст на 
француската литература. 
Способност за критичко перципирање на особеностите на книжевните родови и жанрови. 

11. Содржина на предметната програма:  
Краток преглед на развојот на француската литература од нејзините почетоци (Среден век) заклучно со 18 век, 
односно периодот на просветителството. Особеностите на книжевните правци и движења карактеристични за 
француската книжевна историја: средновековна литература (епска книжевност, дворјанска книжевност, граѓанска 
книжевност, средновековен театар – религиозен и комичен, алегорична и дидактичка книжевност, средновековен 
лиризам – Франсоа Вијон); литература на хуманизмот и ренесансата (Рабле и гротескниот реализам, школата на 
Плејадата, Монтењ и есеите), литература на барокот и класицизмот (особености на поетиката на класицизмот – 
Никола Боало); филозофската мисла и литературата на просветителство. 

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) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Darcos, Xavier  Histoire de la 
littérature française 

Hachette 
éducation 

2013 

2. Fanny, Marin  Les mouvements 
littéraires du XVIe 
au XVIIIe siècle 

Hatier 2001 

3. Deshusses, Pierre et 
al. 

Dix siècles de 
littérature française. 
Du Moyen Age au 
XVIIIe siècle 

Bordas 1984 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Léonard, M. Got, O. 
Paris  

Histoire de la 
littérature française . 
Coll. Henri 
Mitterand. Tome I et 
II. 

Nathan 1988 

2. Bergez Daniel, 
Paupert Anne et al.  

Précis de littérature 
française 

Arman Colin 2009 

3. Narteau, C. 
Nouailhac, I.  

Littérature française 
: Les grands 
mouvements 
littéraires du Moyen-
Age au XXe siècle 

 J’ai lu 2012 
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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 јазични студиски групи на Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за македонски јазик 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар 1 година 
1 семестар 

 Број на ЕКТС- кредити   

8. Наставник  проф. д-р Татјана Гочкова-Стојановска, проф. д-р Симон Саздов 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
1. Совладување на знаењата за функцијата на гласовите во јазчниот текст на македонскиот јазик. 
2. Совладување на правилната дикција и стандардниот говор. 
3. Стекнување знаења за врската меѓу македонската фонетика и правопис, објаснување на принципите на 
македонскиот фонетски/фонолошки правопис. 

11. Содржина на предметната програма: Правопис/правоговор: Гласовни промени. Едначење по звучност. Употреба на 
голема буква. Слеано и разделено пишување. Скратеници. Транскрипција на туѓите имиња. Правописни и 
интерпункциски знаци. Усвојување и правилен изговор на акцентот на одделните зборови, акцентските целости и 
клитичките изрази. Артикулациска и акустичка фонетика: преглед на гласовите во современиот македонски 
стандарден 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 

14. Распределба на 
расположивото време  

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 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 

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

15 

17.3. Активност и учество 15 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби 
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Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Блаже Конески Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик 

Култура 1967 

2. Стојка 
Бојковска и др. 

Општа граматика Просветно дело 2005 

3. Симон Саздов Современ 
македонски јазик 1 

Табернакул 2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ружа Паноска Современ 
македонски јазик 

Филолошки факултет 1987 

2. Благоја 
Корубин 

Јазикот наш 
денешен 1-6 

Наша книга,Студентски 
збор, ИМЈ 

1969-2001 

3. Искра 
Пановска-
Димкова 

Практикум по 
правопис со 
правоговор 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 

2008 

4. Живко 
Цветковски и 
др. 

Правопис на 
македонскиот јазик 

ИМЈ „Крсте Мисирков“ 
и „Култура“  

2017 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА 1 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје Катедра: романски јазици и 
книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Прва година / прв 
семестар 

             7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник д-р Елисавета Поповска, редовен професор; д-р Снежана Петрова, редовен професор  

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност да се долови Франција и нејзините културно-историски специфичности низ автентични документи; 
Способност за стекнување на нови сознанија и искуства како резултат на отвореност кон културните одлики на 
француската култура и цивилизација;  
Способност за препознавање и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од 
француската култура. 

11. Содржина на предметната програма:  
Студентите стекнуваат знаења од современата француска култура и цивилизација низ географски, политички, 
економски, социјални, културни и други аспекти. Општи географски податоци, региони и нивни карактеристики. 
Одлики на француската култура (празници, обичаи, гастрономија, забава, потрошувачко општество). Слободни 
активности. Современо семејство. Социјална политика. Здравство. Економијата на Франција. Општествено-
политичко уредување на Франција. 

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+0 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

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

 

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) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

2.  Roesh, Roselyne et 
Rolle-Harold, 
Rosalba 

La France au quotidian PUG 2020 

2. Ross, Steele  Civilisation progressive 
du français 

CLE International 2002 

3. Mauchamp, Nellу  La France de toujours CLE International 2005 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Mauchamp, Nellу  Français / Les Mentalités 
et comportements 

CLE International 1999 

2.     

3.     
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СПОРТ И ЗДРАВЈЕ 
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II семестар 
 

1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 2 
2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно  - институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар прва година /  

втор семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
6 

8. Наставник лектори: м-р Анита Кузманоска, Севда Лазаревска, д-р Милена 
Касапоска-Чадловска, м-р Милена Недевска, лектор од 
франкофонско говорно подрачје 

9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Подобрување на усното и на писменото разбирање и изразување, коректно изговарање на специфичните гласови во 
посложени структури, усвојување на нови граматички содржини и лексика. Оспособување за усно и писмено 
разбирање на покомплексни содржини од секојдневието. Оспособување за усно пренесување на прочитани (слушнати) 
содржини со едноставен јазик и стил. Оспособување за пишување состави и преведување реченици и куси состави (во 
двете насоки). Оспособување за примена на основните морфосинтаксички структури. 

11. Содржина на предметната програма:  
Тематски: временски прилики, секојдневни активности, социо-културни настани, патување, животна и професионална 
средина.  
Граматички: заменки, степени на компарација, карактеристики на глаголските форми, прости и сложени времиња, 
активен и пасивен залог, условни реченици; директен и индиректен говор, прилози, предлози, синтаксички конструкции 
специфични за францускиот јазик.  
Збогатување на лексичкиот фонд поврзан со горенаведените теми. Преведување на едноставни реченици во функција на 
совладување на специфични морфосинтаксички и лексички содржини. Подобрување на правописот и јазичните вештини 
преку диктат. Во функција на писменото и усното разбирање/изразување се користат материјали од различни извори 
(интернет, дневен печат, списанија, аудиовизуелни документи): објаснување на текст преку прашања; обработка на 
современи куси раскази во функција на совладување на минатите времиња и на сложување на времињата; 
номинализација со цел разбирање наслови и поедноставни содржини од дневен печат на француски јазик; слушање и 
лексичка анализа на француски шансони; читање задолжителна лектира со нејзина обработка на час. Медијација 
(писмено и усно јазично посредување): пренесување кратки и едноставни содржини во функција на олеснување на 
комуникацијата. 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна задача (домашна, семинарска), самостојно учење... 
13. Вкупен 

расположив фонд 
на време 

180 часови 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

2+6 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
90 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 (писмен и устен испит) 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) до 10 бодови  

17.3. Активност и учество до 10 бодови  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар и да е положен 
испитот по Современ француски јазик 1 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски и македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата евалуација /самоевалуација 
анкетни прашалници  
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22. 

Литература 

22.1 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Abi Mansour, D., 
Anthony, S. , Fenoglio, 
P. , Papin, K., Soucé, A., 
Vergues, M. 

Odyssée A1 (учебник и работна 
тетратка)  или други 

CLE  
International 
 

2021 
 

2. Bredelet, A., Bufferne, 
M., Mègre, B., 
Rodrigues, W.M. 

Odyssée A2 (учебник и работна 
тетратка) или други методи 

CLE  
International 

2022 

3. Poisson-Quinton, S., 
Mimran, R., MahéoLe 
Coadic, M. 

Grammaire expliquée du français CLE 
International  

2002 

4. Boulares, M., Grand-
Clement, O. 

Conjugaison progressive du français avec 
400 exercices 

CLE 
International  

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Leroy-Miguel, C.; Goliot-
Lété, A. 

Vocabulaire progressif du français avec 
250 exercices 

CLE  
International 

1997 

2. Еднојазични 
француско-француски 
речници 

http://atilf.atilf.fr/ 
https://dictionnaire.lerobert.com/ 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/fran
cais-monolingue 

  

3. Интернет страници http://www.bonjourdefrance.com/ 
http://www.francaisfacile.com/ 
http://www.lefrancaispourtous.com/ 
http://www.leconjugueur.com/frconjonlin 
e.php 

  

 
  

http://atilf.atilf.fr/
https://dictionnaire.lerobert.com/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.lefrancaispourtous.com/
http://www.leconjugueur.com/frconjonlin%20e.php
http://www.leconjugueur.com/frconjonlin%20e.php
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 2 – МОРФОСИНТАКСА 2 
2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

прв 

6. Академска година /семестар Прва година / втор 
семестар 

 Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Маргарита Велевска, редовен професор 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за дефинирање, разликување и применување на морфосинтаксичките класи на глаголот и 
неменливите зборови. Способност за оостварување на комуникација во која се постигнува доста добра граматичка 
контрола. Способност за организирање на граматички јасно дефинирани целини со следните граматички класи : 
глагол, неменливи зборови, предлози, сврзници. 

11. Содржина на предметната програма:  
 Морфосинтакса на глаголскиот систем. Особености на глаголите. Лични и безлични форми. Прости, сложени и 
натсложени форми во временскиот систем. Конјугации: типови, неправилни глаголи. Конструкции: преодни, 
непреодни. Залог: активен, пасивен, повратен. Повратни глаголи. Безлични глаголи. Аспект. Помошни глаголи. 
Времиња и начини. Согласување на времињата. Неменливи класи на зборови: прилози, предлози, сврзници, 
извици. 

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 75 бодови                                                       

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

10 бодови                                                       

17.3. Активност и учество 15 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 Редовно следење на наставата и учество во сите предвидени 
активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски јазик / македонски јазик 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
  

Grevisse, M.  Le Bon 
Usage 

Duculot, Paris 1986 

2. Poisson- 
Quinton, S., 

Grammaire 
expliquée 

CLE International 2002 
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Mimran, R., 
Maheo-Le 
Coadic 

du français. Niveau 
intermédiaire 

3. Delatour, Y., 
Jennepin, D., 
Léon-Dufour, 
M., Teyssier, M. 

Nouvelle 
Grammaire 
du Français 

Hachette, Paris 2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Arrivé, M., 
Gadet, F., 
Galmiche, M. 

La Grammaire 
d’aujourd’hui 

Flammarion, Paris 1986 

2. Caquineau-
Gündüz, M.-P., 
Delatour, Y., 
Jennepin, D., 
Lesage-Langot, F. 

Les exercices de 
grammaire 

Hachette, Paris 2005 

3. Siréjols, E., 
Renaud, D. 
 

Le Nouvel 
Entraînez-Vous 
Grammaire - 
Cahier d'exercices 
Niveau 
intermédiaire - 450 
Exercices 

CLE INTERNATIONAL 2002 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ФРАНЦУСКА КНИЖЕВНОСТ 2 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје Катедра за романски 
јазици и книжевности 

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

6. Академска година /семестар Прва година / втор 
семестар 

             7. Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник д-р Елисавета Поповска, редовен професор; д-р Снежана Петрова, редовен 
професор;  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за критичко перципирање на француската литература низ методите на историско-хронолошкиот 
приод. 
Способност за критичко перципирање на особеностите на книжевните правци и текови во контекст на 
француската литература. 
Способност за критичко перципирање на особеностите на книжевните родови и жанрови. 

11. Содржина на предметната програма:  
Краток преглед на тековите на француската литература на 19 и 20 век. Согледување на основните карактеристики 
на доминантните книжевни правци и жанрови на 19 век: поезија на романтизмот (Ламартин, Иго); поезија на 
ларпурлартизмот; поезија на симболизмот (Бодлер, Рембо, Верлен, Маларме); француски роман на реализмот и 
натурализмот . Согледување на основните карактеристики на доминантните книжевни правци и жанрови на 20 
век: текови на современата француска поезија – Аполинер и Валери; поетика на надреализмот (Бретон, Елијар); 
особености на францускиот роман на 20 век (Пруст, Жид, Малро). Доктрината на егзистенцијализмот. Поетиката 
на Новиот роман. Поетика на постмодернизмот. 

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) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

3.  Darcos, Xavier  Histoire de la 
littérature française 

Hachette 
éducation 

2013 

2. Thérenty,  
M-Е 

 Les mouvements 
littéraires du 19 et du 
20 siècle  

Hatier 2001 

3. Deshusses, Pierre 
et al. 

Dix siècles de 
littérature française. 
Du Moyen Age au 
XVIIIe siècle 

Bordas 1984 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Léonard, M. Got, 
O. Paris,  

Histoire de la 
littérature française . 
Coll. Henri 
Mitterand. Tome I et 
II. 

Nathan 1988 

2. Bergez Daniel, 
Paupert Anne et al.  

Précis de littérature 
française 

Arman Colin 2009 

3. Narteau, C. 
Nouailhac, I.  

Littérature française 
: Les grands 
mouvements 
littéraires du Moyen-
Age au XXe siècle 

 J’ai lu 2012 
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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 јазични студиски групи на Филолошки факултет „Блаже Конески“ 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за македонски јазик 

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 Татјана Гочкова-Стојановска и проф. д-р Симон Саздов 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- 1. Способност за коректно писмено изразување според правописните правила на македонскиот стандарден 

јазик  
- 2. Способност за анализа на морфемско и морфолошко рамниште. 
- 3. Задлабочени познавања за структурата на зборот и за неговите граматички значења. 
- 4. Упатеност во граматичките категории и во начините на нивно изразување. 

11. Содржина на предметната програма: Поим за морфологија и морфема. Зборовни групи: менливи (именки, глаголи, 
придавки, броеви, заменки) и неменливи (прилози, предлози, сврзници, честички, извици, модални зборови). 
Граматички категории. Зборообразување. 

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

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 

14. Распределба на расположивото 
време  

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 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 

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

20 

17.3. Активност и учество 10 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Блаже Конески Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик 

Култура, Скопје 1987 

2. Бојковска, С., 
Минова-Ѓуркова, 
Л., Пандев, Д., 
Цветковски, Ж. 

Општа граматика на 
македонскиот  јазик      

Просветно дело, 
Скопје 

2008 

3. Симон Саздов Современ 
македонски јазик 2 

Табернакул 2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Паноска, Р. Современ 
македонски јазик 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
Скопје 

1987 

2.  Правопис на 
македонскиот 
литературен јазик 

Институт за 
македонски јазик 
„Крсте Мисирков“, 
Скопје 

2017 

3. Татјана si,-
Стојановска 

Практикум по 
морфологија на 
македонскиот јазик 

Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“ - Скопје 

2010 
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1. Наслов на нaставниот предмет ФРАНЦУСКА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА 2  
2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевности 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  Прва година/  

втор семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
4 

8. Наставник д-р Снежана Петрова, редовен професор; д-р Елисавета 
Поповска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

1. Способност да се долови Франција и нејзините културно-историски специфичности низ автентични 
документи; 

2. способност за стекнување на нови сознанија и искуства како резултат на отвореност кон културните 
одлики на француската култура и цивилизација;  

3. способност за препознавање и користење на различни стратегии за воспоставување контакт со луѓето од 
француската култура 

11. Содржина на предметната програма: Студентите стекнуваат знаења од современата француска култура и 
цивилизација низ социјални, културни и други аспекти. Слободни активности на населението во Франција. 
Медиумите и современите технологии за масовна комуникација и нивното влијание врз културата. Париз 
(географија, историја), квартови, видови архитектура и станбеното прашање  во главниот град на Франција и 
пошироко. Образовниот систем. Пазарот на трудот во Франција. 
 

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+0) 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 30 часови 

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

     часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 часови 
16.2 Самостојни задачи  20 часови  
16.3 Домашно учење  50 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  60 бодови                                                       
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
_ бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
20 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)  
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

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

анкетни прашалници 
22. Литература 

            Задолжителна литература (до три) 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
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1. ROSS, Steele Civilisation progressive 
du français (niveau 
intermédiaire) 

Paris, CLE International 2002 

2. Roesh Roselyne 
et Rolle-Harold 
Rosalba  

La France au quotidien  Barcelone, Pug, FLE 2020 

3. Ministère des 
affaires 
étrangères  

France Paris, La documentation 
française 

2004 

22.2 Дополнителна литература (до три) 
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. MAUCHAMP, 

Nellу 
La France de toujours ; 
Civilisation  

Paris, CLE International 2005 

2. PECHEUR, J. Civilisation progressive 
du français (niveau 
аvancé) 

Paris, CLE International 2010 

3. MAUCHAMP, 
Nellу 

La France de toujours Paris, CLE 2005 
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ЛАТИНСКИ ЈАЗИК 
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ВТОРА ГОДИНА 
 

III семестар 
 

1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 3 
2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно  - институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар втора година / 

 трет семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
6 

8. Наставник лектори: м-р Анита Кузманоска, Севда Лазаревска, д-р Милена 
Касапоска-Чадловска, м-р Милена Недевска, лектор  од 
франкофонско говорно подрачје 

9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на дополнителни граматички, лексички и комуникативни вештини. Развивање на способност за анализа 
на текст со истакнување на логичките конектори. Способност да се издвои (низ усно и писмено изразување) главната 
информација во текстови од различни области од секојдневниот и општествениот живот. 

11. Содржина на предметната програма:  
Тематски: лично ангажирање во општествено-културниот живот, екологија, нови технологии... 
Граматички: препознавање на релациите: причина, последица, цел, допуштање, хипотетичност…  
Обработка на современи раскази, новели и бајки во функција на совладување на минатите времиња и согласување на 
времињата. Запознавање со техниките за правење план на текст за резиме/вовед во резиме на текст. Преведување во 
двете насоки. Диктат. Медијација (писмено и усно јазично посредување): реформулирање, парафразирање, 
резимирање, преведување и толкување... 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна задача (домашна, семинарска), самостојно учење... 
13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 2+6 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
90 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 (писмен и устен испит) 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна) до 10 бодови  

17.3. Активност и учество  до 10 бодови  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар и да е положен 
испитот по Современ француски јазик 2 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски и македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата евалуација /самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Bredelet, A., Bufferne, 
M., Mègre, B., 
Rodrigues, W.M. 

Odyssée A2 (учебник и работна 
тетратка) и други 

CLE  
International 

2022 
 

2. Bredelet, A., Mègre, B., 
Rodrigues, W.M. 

Odyssée B1 (учебник и работна 
тетратка) и други 

CLE  
International 

2022 
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3. Charnet, C., Robin-Nipi, 
J. 

Rédiger un résumé, un compte rendu, une 
synthèse 

Hachette  1997 

4. S. Poisson-Quinton, R., 
Mimran, M., Mahéo-Le 
Coadic 

Grammaire expliquée du français CLE 
International  

2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Le Lay, Y. Savoir rédiger 
 

Larousse - 
livres de bord 

2009 

2. Grandmangin, M. Les verbes et leurs prépositions CLE  
Intenational 

2007 

3. Miquel, C. Communication progressive du 
français avec 270 activités 

CLE 
International 

2009 

4. Gohard-Radenkovic, A. L’écrit, stratégies et pratiques CLE 
International 

1995 

5. Morsel, M.H., Richou, 
C., Descotes Genon, C. 

L’exercisier-Manuel d’expression 
française (B1-B2) 

Presse 
universitaire de 
Grenoble 

2010 

 
  



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

75 
 

 
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК  3 - ФОНЕТИКА И 
ФОНОЛОГИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

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

6. Академска година /семестар Втора година / трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Мира Трајкова 
проф. д-р Јоана Хаџи-Лега Христоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Наставата има за цел да ги запознае студентите со  основите на 
фонетиката и фонологијата на францускиот јазик, да ги оспособи да ја користат фонетската транскрипција, да го 
усвојат фонолошкиот систем на францускиот јазик.  
Студентите ќе стекнат компетенции за: 
- перцепција и продукција на гласовниот систем на францускиот јазик; 
- правилен изговор вклучувајќи ги прозодиските особености на францускиот јазик;  
- воочување на разликите меѓу писмениот и говорниот код;  
- примена на стекнатото знаење од областа на француската фонетика и фонологија во идниот професионален 
контекст. 

11. Содржина на предметната програма:  
Предмет на проучување на фонетиката и на фонологијата. Гранки на дескриптивната фонетика. Артикулациска 
фонетика. Елементи на акустичката фонетика. Фонема и глас. Варијанти. Тест на комутација и минимален пар. 
Слог. Вокалниот систем на францускиот јазик. Разликувачки признаци кај самогласките. Графиите на 
самогласките. Издолжување на самогласките. Меѓународната фонетска азбука. Фонетска транскрипција на 
зборови и реченици.   

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

150 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 40 часови 

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

40 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   

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) 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски јазик 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Léon P. Phonétisme et 
prononciations du 
français 

Nathan 1996 

2. Pagel Dario, 
Madeleni Edith, 
Wioland François  
 

Le rythme du français 
parlé 

Hachette 2012 

3. Landercy A., 
Renard R., 

Eléments de phonétique Bruxelles, Didier 1977 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Abry D., Chalaron 
M.L. 

Les 500 exercices de 
phonétique 

Hachette 2009 

2. Kaneman-Pougatch 
M., Pedoya-
Guimbretière E., 

Plaisir des sons Hatier Didier 1991 

3. WIOLAND, 
François  

Prononcer les mots du 
français : des sons et 
des rythmes 

Paris : Hachette, 1991 
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1. Наслов на нaставниот предмет ФРАНЦУСКА КНИЖЕВНОСТ 3 - КЛАСИЦИЗАМ 
2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  втора година 

трет семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник д-р Снежана Петрова, редовен професор; д-р Елисавета 
Поповска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите стекнуваат знаења за литературните видови, карактеристики и претставници на 
францускиот класицизам. Тие стекнуваат: 
1. Способност за анализа на најзначајните  литературни остварувања на 17 век и нивно согледување во 
контекст на особеностите на класицизмот како доминантно литературно  движење на векот и модел за 
кодификација на уметничките текстови. 
2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на експликација на текст (барок, 
прециозни романи, класични трагедии, комедија). Развој на интелектуална автономија и способност за 
истражувачка работа. 

11. Содржина на предметната програма:  
Основни карактеристики и претставници на францускиот класицизам. Поетики кои го наговестуваат 
класицизмот: барок (Малерб, Ракан, Вио); прециозност и значењето на Салоните (Мадам де Ранбује и 
Мадам де Севиње, Оноре д’Ирфе). Конституирање на доктрината на класицизмот и улогата на 
Академијата - Поетската уметност на Никола Боало. Почетоци на психолошкиот роман: г-ѓа де Ла 
Фајет. Басните на Ла Фонтен. Класичен театар : делата на Корнеј и неговата концепција за трагичниот 
јунак; трагедиите на Расин и неговата концепција за фаталната страст; комедиите на Молиер – од фарса 
до висока комедија. 

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, 
аудиториски), 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  50 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  60 бодови                                                       
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
_ бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
20 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)  
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 
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20. Јазик на кој се изведува наставата француски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 

анкетни прашалници 
22. Литература 

            Задолжителна литература (до три) 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Brunel Pierre et 
Huisman Denis 

La littérature française. 
Des origines à nos 
jours.  

Paris, Vuibert 2001 

2. Darmon Jean -
Charles et 
Delon Michel 

Histoire de la Frane 
littéraire – Classicisme 
XVII-XVIIIe siècle 

Paris, PUF 2006 

3. Adam Antoine Littérature française. 
L’âge classique  tome I 
de 1624-1660 

Arthaud 1968 

4. Clarac Pierre  Littérature française. 
L’âge classique  tome 
II de 1660-1680 

Arthaud 1969 

5. Rohou Jean  Histoire de la 
littérature française du 
XVIIe siècle 

Rennes, PUR  2000 

22.2 Дополнителна литература (до три) 
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Lagarde, A. & 

Michard, L 
ХVIIe siècle Paris, Bordas 2004 

2. Daniel Couty 
(sous la 
direction de ) 

Histoire de la 
littérature française  

Paris, Bordas  2004 

3. Darcos Xavier  Histoire de la 
littérature française  

Paris, Hachette 
éduction  

2013 

4. Lauvergnat-
Gagnière 
Christina, 
Paupert Anne, 
Stalloni Yves 
et Vannier 
Gilles  

Précis de littérature 
française 

Paris, Armand Colin  2011 
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ПСИХОЛОГИЈА 
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IV семестар 

 
1. Наслов на наставниот предмет СОВРЕМЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 4 
2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар втора година /  

четврти семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
6 

8. Наставник лектори: м-р Анита Кузманоска, Севда Лазаревска, д-р Милена 
Касапоска-Чадловска, м-р Милена Недевска, лектор од 
франкофонско говорно подрачје 

9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на дополнителни граматички, лексички и комуникативни вештини. Развивање на способност за 
синтетизирање на информации од поединечни текстови. Способност да се издвои (низ усно и писмено изразување) 
главната информација во текстови од различни области од секојдневниот и општествениот живот. Оспособување 
за составување резимеа на текстови преку техники на реформулирање. 

11. Содржина на предметната програма:  
Тематски: општествени, пријателски и професионални односи; личен став поврзан со информации од медиумите; 
здравје и спорт; користење интернет ...  
Граматички: специфики на употреба на одредени глаголски начини: условен, конјунктив, инфинитив. 
Усовршување и усвојување на техниката на резимирање на текст (барање синоними и преформулирање) и 
составување резиме со правилна употреба на конекторите. Преведување во двете насоки. Диктат. Медијација 
(писмено и усно јазично посредување): реформулирање, парафразирање, преведување и толкување... 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна задача (домашна, семинарска), самостојно учење... 
13. Вкупен 

расположив 
фонд на време 

180 часови 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

2+6 

15. Форми на 
наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, 

тимска работа 
90 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 (писмен и устен испит) 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна) до 10 бодови  

17.3. Активност и учество до 10 бодови  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 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 

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар и да е положен 
испитот по Современ француски јазик 3 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски и македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

евалуација /самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1.  Bredelet, A., Bufferne, 
M., Mègre, B., 
Rodrigues, W.M. 

Odyssée A2 (учебник и работна тетратка) 
и други 

CLE 
International  

2022 
 

2. Bredelet, A., Mègre, B., 
Rodrigues, W.M. 

Odyssée B1 (учебник и работна тетратка) 
и други 

CLE 
International 

2022 

3. Poisson-Quinton, S., 
Mimran, R., Mahéo Le 
Coadic, M. 

Grammaire expliquée du français CLE 
International  

2002 

4. Charnet, C., Robin-Nipi, 
J. 

Rédiger un résumé, un compte rendu, une 
synthèse 

Hachette  1997 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Le Lay, Y. Savoir rédiger Larousse - 
livres de bord 

2009 

2. Grandmangin, M. Les verbes et leurs prépositions CLE  
Intenational 

2007 

3. Miquel, C. 
 

Communication progressive du français 
avec 270 activités 

CLE 
International 

2009 

4. Gohard - Radenkovic, A.  L’écrit, stratégies et pratiques CLE 
International 

1995 

5. Morsel, M.H., Richou, 
C., Descotes Genon, C. 

L’exercisier-Manuel d’expression 
française (B1-B2) 
 

Presse 
universitaire 
de Grenoble 

2010 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК  4 - ФОНЕТИКА  

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност  

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

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

6. Академска година /семестар Втора година / четврти 
семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Мира Трајкова 
проф. д-р Јоана Хаџи-Лега Христоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Наставата има за цел да ги запознае студентите со  основите на 
фонетиката и фонологијата на францускиот јазик, да ги оспособи да ја користат фонетската транскрипција, да го 
усвојат фонолошкиот систем на францускиот јазик.  
Студентите ќе стекнат компетенции за: 
- перцепција и продукција на гласовниот систем на францускиот јазик; 
- правилен изговор вклучувајќи ги прозодиските особености на францускиот јазик;  
- воочување на разликите меѓу писмениот и говорниот код;  
- примена на стекнатото знаење од областа на француската фонетика и фонологија во идниот професионален 
контекст. 

11. Содржина на предметната програма:  
Консонантскиот систем на францускиот јазик. Разликувачки признаци кај согласките. Оклузиви. Назали. Ликвиди. 
Фрикативи. Полуконсонанти. Аспирирано h. Графиите на согласките. Фонетска транскрипција на зборови, 
реченици и текст. 
Комбинаторна фонетика. Консонантска асимилација. Поврзување на зборовите. Поврзувачки согласки. 
Прозодија: акцент; ритам; ритмичка група; интонација. 

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

13. Вкупен расположив фонд на време 150 

14. Распределба на расположивото 
време 2+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 40 часови 

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

40 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   

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) 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Положен испит по Граматика на францускиот јазик 3-
Фонетика и фонологија 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски јазик 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Léon P. Phonétisme et 
prononciations du 
français 

Nathan 1996 

2. Pagel Dario, 
Madeleni Edith, 
Wioland François  
 

Le rythme du français 
parlé, 

Hachette 2012 

3. Landercy A., 
Renard R., 

Eléments de phonétique Bruxelles, Didier 1977 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Abry D., 
Chalaron M.L. 

Les 500 exercices de 
phonétique 

Hachette 2009 

2. Kaneman-
Pougatch M., 
Pedoya-
Guimbretière E., 

Plaisir des sons Hatier Didier 1991 

3. WIOLAND, 
François  

Prononcer les mots du 
français : des sons et des 
rythmes 

Paris : Hachette, 1991 
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1. Наслов на нaставниот предмет ФРАНЦУСКА КНИЖЕВНОСТ 4 – 

ПРОСВЕТИТЕЛСТВО И ПРЕДРОМАНТИЗАМ 
2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  втора година 

четврти семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник д-р Снежана Петрова, редовен професор; д-р Елисавета 
Поповска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите стекнуваат знаења за литературните видови, карактеристики и претставници од периодот 
на француското просветителство и предромантизам. Тие стекнуваат: 
1. Способност за анализа на најзначајните литературни остварувања на 18  и 19 век и нивно согледување 
во контекст на особеностите на просветителството и предромантизмот како доминантно литературно 
движење во пресрет на раѓањето на француската модерна книжевност. 
2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на експликација на текст (епистоларна 
книжевност, филозофски расказ, енциклопедиски дух, предромантичарски сензибилитет).  
3. Развој на интелектуална автономија и способност за истражувачка работа. 

11. Содржина на предметната програма:  
Основни карактеристики и претставници на француското просветителство. Развиток на филозофската 
мисла и „владеењето на разумот“: Монтескје и епистоларната литература, Волтер и филозофскиот 
расказ. Епохата на енциклопедијата: Дидро и д’Аламбер. Предромантичарски сензибилитет и концептот 
за „примитивниот човек“:  Жан-Жак Русо. Почетоците на доктрината на романтизмот:  г-ѓа де Стал и 
еден поинаков концепт за женскиот јунак. Шатобријан и метафизичкиот немир на романтичарскиот 
јунак. Бенжамен Констан и автобиографскиот роман. 

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, 
аудиториски), 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  50 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  60 бодови                                                       
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
_ бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
20 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)  
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

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

анкетни прашалници 
22. Литература 

            Задолжителна литература (до три) 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Lagarde, A. & 
Michard, L. 

XVIIIe  siècle Bordas/Sejer 2004 

2. Ehrard Jean  Littérature françase : 
Le XVIIIe siècle Tome 
I, 1720- 1750 

Paris, Arthaud 1974 

3. Mauzi Robert 
et Menant 
Sylvain  

Le XVIIIe siècle de 
1750-1778 

Paris, Arthaud 1977 

4.. Didier Béatrice Histoire de la 
littérature française du 
XVIIIe siècle 

Rennes, PUR 2003 

22.2 Дополнителна литература (до три) 
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Darmon J-Ch. 

et Delon M. 
Histoire de la France 
littéraire. Classicismes 
XVIIe et XVIIIe siècle  

Paris, PUF 2009 

2. Darcos Xavier  Histoire de la 
littérature française  

Paris, Hachette 
éduction  

2013 

3. Lauvergnat-
Gagnière 
Christina, 
Paupert Anne, 
Stalloni Yves 
et Vannier 
Gilles  

Précis de littérature 
française 

Paris, Armand Colin  2011 
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ПЕДАГОГИЈА  
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ТРЕТА ГОДИНА 

 
V семестар 

 
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
СОВРЕМЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 5 

2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

трета година 
петти семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Лектори: м-р Анита Кузманоска,  д-р Милена Касапоска -Чадловска, м-р Милена 
Недевска, Севда Лазаревска, лектор од франкофонско говорно подрачје. 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Оспособување за: разбирање устен и писмен автентичен материјал; 
усно изложување на проблеми и идејни расправи од различни области;  аналитичко-синтетички приод на 
документи со сродни содржини /препознавање на различни јазични регистри преку аудио, видео и пишани 
документи. Оспособување за писмено изразување преку резиме и синтеза на текстови од актуелни и други теми 
од различни области, пишување мотивационо писмо и други писма.  

11. Содржина на предметната програма: Изработка на покомплексно резиме на текст. Усно и писмено реформулирање 
на реченици. Употреба на сврзници/логички конектори. Усно и писмено изразување на свој став во врска со разни 
теми. Разбирање на аудиовизуелен материјал од различни области и материјал што ја претставува современа 
Франција и франкофонските култури. Специфични граматички и лексички содржини. Преведување реченици. 
Диктат. Обработка на француски филмови и книги. Медијација (писмено и усно јазично посредување): 
реформулирање, парафразирање, резимирање, преведување и толкување... 

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

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

180 часови   

14. Распределба на 
расположивото време 2 + 6 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, 

тимска работа 
90 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 (писмен и устен испит) 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна) до 10 бодови 

17.3. Активност и учество до 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 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 

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар и да е положен 
Современ француски јазик 4  

20. Јазик на кој се изведува наставата француски и македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

евалуација / самоевалуација  
анкетни прашалници 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
A. Bredelet, B. 
Mègre, W. M. 
Rodrigues 

 
Odyssée B1 (учебник и работна 
тетратка) или други методи за 
учење француски јазик 

 
CLE 
Internationa 

 
2022 

2. M. Boularès,  
J-L. Frérot 
 

Grammaire progressive 
du français avec 400 
exercices -Niveau 
avancé  
 

CLE 
International 

1997 

3. C. Leroy- 
Miquel 

Vocabulaire progressif 
du français 
  
 

CLE 
International 

1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. S. Poisson- 
Quinton, 
R. Mimran, 
M. - Le 
Coadic 

Grammaire expliquée 
du français  

 

CLE 
International 

2002 

2.  Дела од современи француски и  
франкофонски автори / француски 
и франкофонски филмови  

  

3. Интернет 
страници 

http://apprendre.tv5monde.com/ 
http://www.bonjourdefrance.com/  
https://capsurlefle.com/ 
https://leflepourlescurieux.fr 
 

  

 
  

http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
https://capsurlefle.com/
https://leflepourlescurieux.fr/
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 5 – СИНТАКСА 1 
2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв 
6. Академска година /семестар Трета година / петти 

семестар 
 Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Маргарита Велевска, редовен професор 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за разликување на морфолошките, дистрибутивните и синтаксичките критериуми кај зборовните 
класи. Способност за разликување на категории синтагми. Способност за разликување на примарните и 
секундарните функции при граматичка анализа на реченицата. Способност за синтаксичка анализа на проста и 
сложена реченица. 

11. Содржина на предметната програма:  
 Зборовни класи. Морфолошки, дистрибутивни и синтаксички критериуми кај именките, глаголите, заменките, 
детерминантите, придавките, прилозите, сврзниците, предлозите и извиците. Категории синтагми: именска, 
заменска, глаголска, придавска, прилошка, инфинитивна, партиципна, зависносложена. Типови предлошки 
синтагми. Организација на реченицата. Примарни и секундарни функции. Основни примарни и дополнителни 
примарни функции. Секундарни функции. Синтакса на глаголските начини: инфинитив, партицип, герундив. 

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 75 бодови                                                       

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

10 бодови                                                       

17.3. Активност и учество 15 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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Редовно следење на наставата и учество во сите 
предвидени активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски јазик  

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  
  

Grevisse, M. Le Bon Usage Duculot, Paris 1986 

2. Le Querler, N. Prècis de syntaxe 
française 

Presses 
Universitaires 

1994 
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de Caen 

3. Béchade, H. Syntaxe du français 
moderne et 
contemporain 

PUF, Paris 1992 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Arrivé, M., 
Gadet, F., 
Galmiche, M. 

La Grammaire 
d’aujourd’hui 

Flammarion, Paris 1986 

2. Le Goffic, P. Grammaire de la 
phrase française 

Hachette, Paris 1994 

3. Gardes-Tamine, 
J. 

La grammaire. 2. 
Syntaxe 

Armand Colin, Paris 1990 
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1. Наслов на нaставниот предмет ФРАНЦУСКА КНИЖЕВНОСТ 5 – РОМАН XIX 
ВЕК 

2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  трета година 

петти семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник д-р Снежана Петрова, редовен професор; д-р Елисавета 
Поповска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите стекнуваат знаења за основните текови, карактеристики и претставници на францускиот 
роман од 19 век. Тие стекнуваат:  
1. Способност за анализа на најзначајните романескни остварувања на 19 век и нивно согледување во 
контекст на особеностите на романтизмот и реализмот како доминантни литературни движења на векот. 
2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на експликација на текст (романот 
како жанр).  
3. Развој на интелектуална автономија и способност за истражувачка работа. 

11. Содржина на предметната програма:  
Прозата во времето на романтизмот. Виктор Иго и романот со социјално-историска инспирација, 
Клетници. Преод од романтизам кон реализам и француската концепција за roman d’apprentissage – 
Стендал и субјективниот реализам : Црвено и Црно; Балзак и отсликување на буржоаското општество : 
Чичко Горио. Романот во времето на реализмот: Флобер и неговата визија за убавото: Г-ѓа Бовари. 
Романот во времето на натурализмот: Зола и експерименталниот роман: Жерминал.  

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, 
аудиториски), 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  50 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  60 бодови                                                       
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
_ бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
20 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)  
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 
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анкетни прашалници 
22. Литература 

            Задолжителна литература (до три) 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Coll. Henri 
Mittérand 

Histoire de la 
littérature française, 
Tome II 

Paris, Nathan 1988 

2. VAILLANT, 
A., 
BERTRAND 
J-P et al. 

Histoire de la 
littérature française du 
XIXe siècle 

Rennes, PUR 2006 

3. LAGARDE, A. 
& MICHARD, 
L. 

XIXe  siècle Bordas/Sejer  2004 

 4.  Milner Max Le romantisme Tome I 
de 1820-1843 

Paris, Arthaud 1973 

22.2 Дополнителна литература (до три) 
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Berthier P., 

Jarrety M. 
Histoire de la France 
littéraire/ Modernités 
XIXe - XXe siècle, 
Tome 3 

Paris, PUF 2006 

 

2. Encyclopedia 
Universalis 

Dictionnaire des 
Littératures de langue 
française XIXe siècle  

Encyclopedia 
Universalis et Albin 
Michel  

1998 

3. Daniel Couty 
(sous la 
direction de ) 

Histoire de la 
littérature française  

Paris, Bordas  2004 

4. Darcos Xavier  Histoire de la 
littérature française  

Paris, Hachette 
éduction  

2013 

5. Lauvergnat-
Gagnière 
Christina, 
Paupert Anne, 
Stalloni Yves 
et Vannier 
Gilles  

Précis de littérature 
française 

Paris, Armand Colin  2011 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА  НА НАСТАВАТА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

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

6. Академска година /семестар трета година / петти 
семестар 

 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник проф. д-р Мира Трајкова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (Компетенции):  
Запознавање на студентите со основите на дидактиката и методиката  на наставата по странски јазици како и со 
принципите на методолошки пристапи карактеристични за наставата по француски како странски јазик.  
Студентот: 
- ги идентификува, разбира и применува теоретските принципи  карактеристични за предавање/учење на странски 
јазици; 
- ги препознава принципите на различни методолошки приоди во учебниците по француски јазик како 
странски;  
- критички ги анализира учебниците по француски јазик како странски, низ призмата на карактеристиките на 
методолошките приоди; 

11. Содржина на предметната програма: Методиката како научна дисциплина. Методиката и други сродни 
дисциплини. Преглед на поважните лингвистички и психолошки теории и нивното влијание врз усвојувањето на 
странски јазик. Дијахрониски преглед на методите за предавање и учење на францускиот јазик, од традиционална 
метода преку директна, комбинирана, аудио-орална, аудио-визуелна глобално-структурална метода (SGAV), 
комуникативен пристап до актуелниот проакциски пристап. Заедничка европска референтна рамка за јазиците 
(Cadre européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer). Комуникативна компетенција. 
Интеркултурна компетенција.  Неконвенционални пристапи и методи за учење на странски јазици. Анализа на 
учебниците по француски јазик како странски низ призма на карактеристиките на методолошките приоди. 
2 часа предавања, презентации и дискусии 
4 часа неделно хоспитации и пробни часови во училишта 
Секој студент следи најмалку 10 часа,  реализира од 3 до 5 пробни часа (во зависност од можностите во 
училиштето)  и за тоа пишува дневник/извештај од хопитации кој се оценува со бодови и кој е дел од 
предиспитните обврски. 
По потреба и можностите студентите може да работат на часовите по сензибилизација за францускиот јазик за 
учениците од 5 до 9 одделение 
Краен испит: писмен испит и практичен испит  

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

20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски јазик 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Berard E. L’Approche 
communicative : Théorie 
et pratiques 

CLE International, 
Paris 

1991 

2. Cuq J.P., 
Gruca I. 

Cours de didactique du 
français langue étrangère 
ou seconde 

PUG,Grenoble 2003 

3. Germain C. Evolution de 
l’enseignement des 
langues: 5000 ans de 
l’histoire 

CLE International, 
Paris 

1993 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Galisson R D’hier à aujourd`hui la 
didactique générale des 
langues étrangères 

CLE International, 
Paris 

1980 

2. Puren C. Histoire des 
méthodologies de 
l’enseignement des 
langues 

CLE International, 
Paris 

1988 

3. Puren, Ch. 
et al.  

Se former en didactique 
des langues 

Ellipses, Paris 1998 

 
  



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

95 
 

 
VI семестар 

 
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
СОВРЕМЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 6 

2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, 
односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

трета година  
шести семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

6 

8. Наставник Лектори: м-р Анита Кузманоска,  д-р Милена Касапоска -Чадловска, м-р Милена 
Недевска, Севда Лазаревска, лектор од франкофонско говорно подрачје. 

9. Предуслови за 
запишување на предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Оспособување за разбирање и презентирање на главните идеи во 
писмени и аудиовизуелни автентични документи од актуелни теми од различни области и различни извори 
(француски печатени медиуми, TV5, RFI, …) на стандарден француски јазик и препознавање на различни јазични 
регистри. Оспособување за кохерентно усно и писмено реагирање во одредени ситуации, и оспособување за 
учество во интеракција на теми од поспецифични области (образование, право, економија, здравство, општествени 
теми...).  

11. Содржина на предметната програма: Вовед во техниките за синтеза на текст (писмена и усна анализа) врз основа 
на документи и текстови од општествени науки, литературни, есеистички и критички текстови. Писмено и усно 
разбирање на текстови, аудиовизуелни материјали преземени од франкофонски медиуми и други извори со работа 
на покомплексни граматички и лексички вежби. Реформулирање на делови од текст. Препознавање на различни 
регистри на јазикот. Писмено и усно искажување на свој став во врска со актуелни теми со употреба на конектори. 
Усно изразување во интеракција, преку експозеа, дебати… Преведување реченици/куси текстови со специфични 
граматички и лексички содржини. Усовршување на правописот преку диктат. Обработка на француски и 
франкофонски филмови и книги. Медијација (писмено и усно јазично посредување): реформулирање, 
парафразирање, резимирање, преведување и толкување... 

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

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

180 часови    

14. Распределба на 
расположивото време 2 + 6 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, 

тимска работа 
90 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 (писмен и устен испит) 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна) до 10 бодови 

17.3. Активност и учество до 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 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 

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар и да е положен 
Современ француски јазик 5 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски  

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

евалуација / самоевалуација 
анкетни прашалници 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. A. Bredelet, 
B. Mègre, 
W. M. 
Rodrigues 

Odyssée B1 (учебник и работна 
тетратка) или други методи за 
учење француски јазик 

CLE 
International 

2022 

2. M. 
Boularès, 
J-L. Frérot 

Grammaire progressive 
du français avec 400 
exercices –Niveau 
avancé  
 

CLE 
International 

1997 

3. C. Leroy- 
Miquel 

Vocabulaire progressif 
du français  
 

CLE 
International 

1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. S. Poisson- 
Quinton, 
R. Mimran, 
M. Le 
Coadic 

Grammaire expliquée 
du français  

CLE 
International 

2002 

2.  Дела од современи француски и  
франкофонски автори / француски 
и франкофонски филмови 

  

3. Интернет 
страници 
 

http://apprendre.tv5monde.com/ 
http://www.bonjourdefrance.com/ 
https://capsurlefle.com/ 
https://leflepourlescurieux.fr 
 

  

 
  

http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
https://capsurlefle.com/
https://leflepourlescurieux.fr/
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 6 – СИНТАКСА 2 
2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв 
6. Академска година /семестар Трета година / шести 

семестар 
 Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Маргарита Велевска, редовен професор 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за разликување на прости и сложени реченични структури. Способност за синтаксичка анализа на 
реченица. Способност за соодветна примена на конектори во реченичните структури. 
 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефиниција на реченицата (дијахрониски и синхрониски преглед). Дефинирање на простата и сложената 
реченична структура. Елементи на реченичната структура. Анализа на сложената реченица. Координација, 
јукстапозиција, субординација. Типови зависносложени реченици : релативни, комплетивни, прилошки 
(временски, причински, целни, последични, условни, итн.). Основни елементи на структуралната лингвистика на 
Тениер. 
 

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 75 бодови                                                       

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

10 бодови                                                       

17.3. Активност и учество 15 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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Редовно следење на наставата и учество во сите 
предвидени активности 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски јазик  

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  
  

Grevisse, M. Le Bon Usage Duculot, Paris 1986 

2. Poisson- 
Quinton, S., 

Grammaire 
expliquée 

CLE International 2002 
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Mimran, R., 
Maheo-Le 
Coadic 

du français. Niveau 
intermédiaire 

3. Béchade, H. Syntaxe du français 
moderne et 
contemporain 

PUF, Paris 1992 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Arrivé, M., 
Gadet, F., 
Galmiche, M. 

La Grammaire 
d’aujourd’hui 

Flammarion, Paris 1986 

2. Le Goffic, P. Grammaire de la 
phrase française 

Hachette, Paris 1994 

3. Gardes-Tamine, 
J. 

La grammaire. 2. 
Syntaxe 

Armand Colin, Paris 1990 
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1. Наслов на нaставниот предмет ФРАНЦУСКА КНИЖЕВНОСТ 6 – ТЕАТАР XX 
ВЕК 

2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за  романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  трета година/ 

шести семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник д-р Снежана Петрова, редовен професор; д-р Елисавета 
Поповска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите стекнуваат знаења за основните текови, карактеристики и претставници на францускиот 
театар од 20 век.  
1. Способност за анализа на најзначајните театарски остварувања на 20 век и нивно согледување во 
услови на раѓање и развој на современиот театар. 
2. Способност за иницијација во методите на читање и техниките на експликација на текст 
(симболистички театар, митот во театарот, филозофскиот театар, театарот на апсурдот).  
3. Развој на интелектуална автономија и способност за истражувачка работа.  

11. Содржина на предметната програма:  
Еволуција на театарскиот жанр и воведување на авангардните принципи на Новиот театар: гротескниот 
театар на Жари. Симболистичкиот театар на Пол Клодел. Францускиот театар меѓу двете светски војни 
: театарот со античка инспирација на Жироду и Ануј. Филозофско-егзистенцијалистички театар : Сартр, 
Ками. Новиот Театар или театарот на апсурдот : Бекет, Јонеско, Жене. 

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, 
аудиториски), 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  50 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  60 бодови                                                       
17.2.  Успешно реализирани лаборато-

риски/аудиториски вежби 
_ бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
20 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода        5 (пет)        (F)  
од 51 до 60 бода        6 (шест)     (E) 
од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 

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

анкетни прашалници 
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22. Литература 
            Задолжителна литература (до три) 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Roubine Jean-
Jacques 

Introduction aux 
grandes théories du 
théâtre 

Paris, Dunod 1998 

2. Lioure Michel Lire le Théâtre 
moderne. De Claudel à 
Ionesco 

Paris, Dunod 1998 

3. Lauvergnat-
Gagnière 
Christina, 
Paupert Anne, 
Stalloni Yves 
et Vannier 
Gilles 

Précis de littérature 
française 

Paris, Armand Colin 2011 

22.2 Дополнителна литература (до три) 
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Lagarde E, A. 

& Michard, L. 
ХХe  siècle. Bordas/Sejer 2003 

2. Touret Michèle 
(sous la 
direction de) 

Histoire de la 
littérature française du 
XXe siècle Tome II – 
après 1940 

Rennes, PUR 2008 

3. Daniel Couty 
(sous la 
direction de ) 

Histoire de la 
littérature française 

Paris, Bordas 2004 

4. Darcos Xavier  Histoire de la 
littérature française 

Paris, Hachette 
éduction 

2013 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

МЕТОДИКА  НА НАСТАВАТА ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

трета година /шести 
семестар 

 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник проф. д-р Мира Трајкова 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да стекнат теориски и практични знаења и вештини од 
доменот на методиката на наставата по француски како странски јазик. Да се оспособат за селекција и адаптација 
на материјали и содржини за развивање и евалуација на јазичните вештини: слушање, читање, говорно 
изразување, говорна интеракција, пишување.  
Студентот може да: 
- ги идентификува, разбира и применува теоретските принципи  карактеристични за предавање/учење на 
странски јазици; 
- анализира различни компоненти во наставата по француски како странски јазик; 
- критички анализира различни компоненти во учебниците по француски како странски јазик; 
- применува стратегии и техники за подобрување на изговорот на учениците; 
- применува стратегии и техники за развивање лексичка и граматичка компетенција; 
- препознава и применува техники за евалуација на знаења и вештини;  

11. Содржина на предметната програма: Заедничка европската референтна рамка за јазиците (Cadre européen commun 
de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer). Европско портфолио за јазиците (Portfolio européen des 
langues). Евалуација во наставата по француски јазик. Видови евалуација. Евалуација на знаења и вештини. 
Видови, карактеристики и техники на тестови. Евалуација во учебниците по француски како странски јазик. 
Стандардизирани тестови за познавање на француски јазик ( DELF, DALF, TCF …). Јазични вештини: слушање, 
читање, говорно изразување, говорна интеракција, пишување. Лексички содржини во наставата по француски 
јазик. Јазична норма и јазични регистри. Фонетски содржини во наставата по француски јазик. Корективна 
фонетика. Граматички содржини во наставата по француски јазик. Комуникативна компетенција. 
Интеркултурална компетенција. Kултуролошки и интеркултуролошки содржини во учебниците по француски 
како странски јазик. Модерни информатички технологии во наставата по француски јазик. 
2 часа предавања, презентации и дискусии 
4 часа неделно хоспитации и пробни часови во училишта 
Секој студент следи најмалку 10 часа,  реализира од 3 до 5 пробни часа (во зависност од можностите во 
училиштето)  и за тоа пишува дневник/извештај од хопитации кој се оценува со бодови и кој е дел од 
предиспитните обврски. 
По потреба и можностите студентите може да работат на часовите по сензибилизација за францускиот јазик за 
учениците од 5 до 9 одделение 
Краен испит: писмен испит и практичен испит 

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 
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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 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 

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Положен испит по предметот: Методика на наставата по француски 
јазик 1 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација / самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Tagliante C., L'évaluation et le 
Cadre Européen 
Commun , 
Techniques et 
pratiques de 
classe,   

CLE International, Paris 2005 

2. Трајкова Мира, 
Никодиновска 
Радица 

Евалуацијата во 
наставата по 
француски и по 
италијански јазик 

Електронски учебник,  
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“,Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – Скопје  

2018 

3. Bogaards, Paul  Le vocabulaire 
dans 
l’apprentissage 
des langues 
étrangères  

Saint- Cloud : Didier. 1994 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Goullier F. Les outils du 
Conseil de 
l’Europe en classe 
de langue 

Didier, Paris 2005 

2. Cuq J.P., Gruca 
I. 

Cours de 
didactique du 
français langue 
étrangère ou 
seconde 

PUG,Grenoble 2003 

3. Conseil de 
l`Europe 

Cadre européen 
commun de 

https://www.coe.int/fr   

https://www.coe.int/fr
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références pour les 
langues 
  
Portfolio européen 
des langues 

 
https://www.coe.int/fr/web/portfolio 
 

 
  

https://www.coe.int/fr/web/portfolio
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ЧЕТВРТА ГОДИНА 

 
VII семестар 

 
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

СОВРЕМЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 7 

2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

четврта година 
седми семестар 

7.  Број на ЕКТС- 
кредити  

6 

8. Наставник Лектори: м-р Анита Кузманоска,  д-р Милена Касапоска-Чадловска, м-р Милена 
Недевска, Севда Лазаревска, лектор од франкофонско говорно подрачје. 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување способност за самостојно истражување на автентични 
материјали и аргументирано усно и писмено изразување. Способност за усно и писмено презентирање на 
аудиовизуелни и пишани автентични документи. Способност за пишување аргументиран, структуриран текст на 
поширока палета на теми. Усвојување јазични способности за усно искажување и аргументирано образложување 
на својот став. Способност за разбирање родени говорители.  

11. Содржина на предметната програма: Вовед во техниките за пишување есеј/обработка на тема. Усно изразување 
(дискусии, дебати...) на теми од различни области врз база на пишан и аудиовизуелен материјал. Анализа на 
аргументативни текстови. Писмено  разбирање на подолги текстови (говори, литературни текстови...). Разбирање 
на телевизиски емисии, дебати, филмови во коишто се употребуваат различни јазични регистри. Изработка на 
индивидуален или групен проект. Медијација (писмено и усно јазично посредување): реформулирање, 
парафразирање, резимирање, синтеза на текстови, преведување и толкување...  

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна задача (домашна, семинарска), самостојно учење... 
13. Вкупен расположив 

фонд на време 
180 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2 + 6 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, 

тимска работа 
90 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 (писмен и устен испит) 80 бодови   

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) до 10 бодови 

17.3. Активност и учество до 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 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 

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар и да е положен 
Современ француски јазик 6 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски   

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

eвалуација/самоевалуација 
анкетни прашалници 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
S. Anthony, 
Fabien 
Delcambre, 
T. Heranic, 
Fabien 
Olivry, O. 
Quévreux, L. 
Redmond, A. 
Soucé 

Odyssée B2 (учебник и работна 
тетратка) или други методи за 
учење француски јазик 

 

 
CLE 
International 

2022 

2. Descotes- 
Genon, C.; 
Morsel, M.-
H.; 
Richou, C. 

L’Exercisier - 
Manuel d’expression 
française 

PUG 2011 

3. C-M. 
Beaujeu, 
A. Carlier, R. 
Mimran, M. 
Torres, 
J.Vrillaud- 
Meunier 

Grammaire -350 
Exercices-Niveau 
supérieur II  

Hachette 1991 

 4. C. Miquel Vocabulaire progressif du français, 
niveau perfectionnement 

CLE 
International 

2015 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. C. Abbadie 
B. Chovelon 
M.-H. Morsel 

L'expression française 
écrite et orale  

PUG 2002 

2. Интернет 
страници 

http://apprendre.tv5monde.com/ 
http://www.bonjourdefrance.com/ 
https://capsurlefle.com/ 
https://leflepourlescurieux.fr 
 

  

3.  Дела од современи француски и  
франкофонски автори/француски и 
франкофонски филмови  

  

 
  

http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
https://capsurlefle.com/
https://leflepourlescurieux.fr/
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1. Наслов на наставниот предмет ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 7 - СЕМАНТИКА 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година / седми 
семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник д-р Јоана Хаџи-Лега Христоска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Осознавање на основите на семантиката на францускиот јазик и на нејзиното место во рамките на лингвистиката и 
семиологијата/семиотиката. Оспособување за воочување на структурата на значењето на јазичниот знак. 
Способност за семантичка анализа на елементи од исто семантичко поле. Способност за разграничување на 
различните видови значења.  

11. Содржина на предметната програма:  
Краток осврт на развојот на лингвистиката и на поважните лингвистички школи. Дихотомиите на Фердинан де 
Сосир. Краток историјат на семантиката. Предмет на семантиката. Семантиката и другите лингвистички 
дисциплини. Семантиката и семиологијата/семиотиката. Видови знаци. Семиотичкиот триаголник на Огден и 
Ричардс. Јазикот како семиотички систем. Функции на јазикот. Јазичниот знак според Бернар Потје. Димензии на 
знакот и поделба на семантиката на аналитичка, шематска и глобална. Аналитичка семантика. Семантички единици: 
сема и семема. Видови семантички признаци: класема, семантема, виртуема. Видови семантички полиња. Семичка 
анализа. Денотативно и конотативно значење. Основно и изведено (фигуративно) значење. Фразеолошки изрази. 
Семантички релации. Семантички процеси. Промени на значењата: причини и видови. 

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 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 40 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) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски јазик 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Moeschler, J. & 
Zufferey, S.  

Initiation à l’étude du 
sens 

Editions Sciences 
Humaines 

2012 

2. Tuţescu, M. Précis de sémantique 
française 

Editura didactică 
şi pedagogică - 
Librairie 
C. Klincksieck 

1995 

3. Pottier, B. Linguistique générale. 
Théorie et description 

Editions 
Klincksieck 

1974 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Courtés, J.  La sémiotique du 
langage  

Armand Colin 2003 

2. Никодиновски, 
Зв. 

Фигуративните 
значења на инсектите 
во францускиот и во 
македонскиот јазик 

„2 – ри Август 
С“ 

2007 

3. Sarfati, G.-El. & 
Paveau, M.-A. 

Les grandes théories de 
la linguistique (de la 
grammaire comparée à 
la pragmatique) 

Armand Colin 2003 

 
  



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

108 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

ФРАНЦУСКА КНИЖЕВНОСТ 7 – РОМАН XX ВЕК 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје Катедра за романски јазици и 
книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Четврта година / седми 
семестар 

             7. Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник д-р Елисавета Поповска, редовен професор; д-р Снежана Петрова, редовен професор;  

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за анализа на најзначајните романсиерски остварувања на 20 век и нивно согледување во контекст на 
модерните литернатурни движења. 
Способност за иницијација во методите на читање и техниките на експликација на текст (формални особности на 
современиот роман, референцијална илузија, проблемот на фикцијата, проблематика на отсуство/присуство на 
субјектот во романескното раскажување). 
Развој на интелектуална автономија и способност за истражувачка работа. 

11. Содржина на предметната програма:  
Интелектуални струења од почетокот на векот: бергсонизам. Метаморфозите на романот. Ромен Ролан и 
“романот-река”. Текови на модерниот роман: естетскиот роман на Пруст (Во потрага по изгубеното време) и на 
Жид (Ковачи на лажни пари). Романот на “човековата судбина”: Малро, Сент-Егзипери. Филозофијата на 
егзистенцијализмот и романот - Сартр (Тегобност). Филозофијата на апсурдот и романот - Ками (Странецот). 
Поетика на Новиот роман: Роб-Грије, Сарот, Битор. Историски роман: Маргерит Јурсенар (Мемоарите на 
Хадријан). Современи тенденции на францускиот роман од крајот на 20 и почетокот на 21 век: Ле Клезио, Ажар, 
Модијано 

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) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

4.  Touret, M. (dir)  Histoire de la littérature 
française du XXe siècle. Tome 
II – après 1940 

Rennes, PUR 2008 

2. Sevreau, Didier Les Faux-
Monnayeurs/Journal des 
Faux-Monnayeurs d’André 
Gide 

Coll. Profil d’un 
œuvre, Hatier 

2016 

3. Vacher, Pascal La Condition humaine 
d’André Malraux 

Coll. Profil d’un 
œuvre, Hatier 

1996 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Alluin, Bernard La Peste d’Albert Camus Coll. Profil d’un 
œuvre, Hatier 

1996 

2. Idt, Geneviève La Nausée de Jean-Paul 
Sartre 

Coll. Profil d’un 
œuvre, Hatier 

1971 

3. Gros, Bernard À la recherche du Temps 
perdu de Marcel Proust 

Coll. Profil d’un 
œuvre, Hatier 

1981 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПРАКТИЧНА ПОДГОТОВКА ЗА НАСТАВАТА ПО ФРАНЦУСКИ 
ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

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

6. Академска година /семестар Четврта година / седми 
семестар 

 Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник проф. д-р Мира Трајкова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положен испит по предметот: Методика на наставата по француски јазик 1  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со наставни програми, учебници и 
изведување настава по француски јазик во основно училиште. Оспособување на студентите за планирање и 
реализирање час по француски јазик за учениците од основно училиште. Запознавање со карактеристиките на 
настава по странски јазик за деца. 
Студентот може да: 
- селектира, адаптира и организира наставни содржини и активности според возраста на публиката и според  
дадената ситуација; 
- критички анализира часовите што ги набљудува; 
- применува стекнатите знаења и вештини при практична работа во училница; 
- планира и реализира час по француски јазик; 
- применува современи методи и пристапи во наставата по францускиот јазик; 
- поттикнува креативност и ги мотивира учениците; 
- користи информатички алатки во наставата; 

11. Содржина на предметната програма: Дидактички троугао. Наставниот процес: наставник, ученик, предмет на 
изучување, простор, време. Наставни форми, методи и техники. Наставни планови и програми по француски јазик 
за основно училиште. Наставна целина (unité didactique). Анализа на учебници и други педагошки материјали. 
Настава по француски јазик на рана возраст. Хоспитации во француското интернационално училиште и 
франкофонската градинка. Планирање на часот. Стратегии и стилови на учење.  Анализа на снимени часови, 
анализа на набљудувани часови. Хоспитации  во основно училиште. Пробни и испитни часови. 
2 часа предавања, презентации и дискусии 
4 часа неделно хоспитации и пробни часови во училишта 
Секој студент следи најмалку 10 часа,  реализира од 3 до 5 пробни часа (во зависност од можностите во 
училиштето)  и за тоа пишува дневник/извештај од хопитации кој се оценува со бодови и кој е дел од 
предиспитните обврски. 
По потреба и можностите студентите може да работат на часовите по сензибилизација за францускиот јазик за 
учениците од 5 до 9 одделение 
Краен испит: писмен испит и практичен испит 

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

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

180 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 2+4 

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

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

60 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 40 бодови 
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17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 40 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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Положен испит по предметот: Методика на наставата по 
француски јазик 2 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски и македонски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Bertocchini P., 
Costanzo E. 

Manuel pour la 
formation pratique pour 
le professeur de FLE 

CLE International, 
Paris 

2008 

2. Cuq J.P., 
Gruca I. 

Cours de didactique du 
français langue étrangère 
ou seconde 

PUG, Grenoble 2003 

3. Defays J.-M. Le français langue 
étrangère et seconde- 
enseignement et 
apprentissage 

Mardaga, Sprimont 2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Conseil de 
l`Europe 

Cadre européen commun 
de références pour les 
langues 

Didier 2001 

2. Beacco, J-C., 
Castellotti, V., 
Chiss, J.-L.  

L’approche par 
compétences dans 
l’enseignement des 
langues 

Didier 2007 

3. БРО Наставни планови и 
програми по 
француски јазик за 
основно училиште 
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VIII семестар 

 
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
СОВРЕМЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 8 

2. Код  
3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

 

6. Академска година 
/семестар 

 четврта година 
осми семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

6 

8. Наставник Лектори: м-р Анита Кузманоска,  д-р Милена Касапоска -Чадловска, м-р Милена 
Недевска, Севда Лазаревска, лектор од франкофонско говорно подрачје. 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување способност за самостојно пребарување информации 
од различни извори и нивно писмено и усно презентирање по пат на експозеа, проекти и слично. Оспособување  
за образложено и структурирано усно и писмено изразување на личен став (аргументирање) со правилна примена 
на конекторите. Оспособување за употреба на различните јазични регистри. Оспособување за изразување со 
леснотија, спонтаност и со стил приспособен на контекстот и на ситуацијата.  

11. Содржина на предметната програма: Пишување есеј, составување дисертација, синтеза на текстови. Пишување 
формални (службени) писма. Разбирање и презентирање на подолги текстови со покомплексна содржина од 
дебати, експозеа со правилна употреба на логички конектори. Користење на аудиовизуелни материјали од 
програмата на франкофонскиот канал TV5 и други телевизиски и радио канали. Разбирање на телевизиски емисии, 
интервјуа, дебати, филмови. Усно изразување во форма на дискусии. Писмено и усно разбирање текстови од 
различен вид (дескриптивни, наративни, аргументативни ...) со комплексна структура и со различни стилски 
средства. Употреба на широк спектар идиоматски изрази и на различни јазични регистри во писмена и усна 
комуникација. Индивидуален или групен проект. Медијација (писмено и усно јазично посредување): 
реформулирање, парафразирање, резимирање, синтеза на текстови, преведување и толкување... 

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

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

180 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 2 + 6 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, 

тимска работа 
90 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 (писмен и устен испит) 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) до 10 бодови 
  

17.3. Активност и учество до 10 бодови 
 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 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 

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар и да е положен 
Современ француски јазик 7 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски   
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21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

евалуација / самоевалуација  
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
S. Anthony, 
F.  
Delcambre, T. 
Heranic, F. 
Olivry, O. 
Quévreux, L. 
Redmond, A. 
Soucé 

Odyssée B2 (учебник и работна 
тетратка) или други методи за 
учење француски јазик 

 

 
CLE 
International 

 
2022 

2. C-M. 
Beaujeu, 
A.Carlier, R. 
Mimran, M. 
Torres, 
J.Vrillaud- 
Meunier 

Grammaire -350 
Exercices Niveau 
supérieur II  

Hachette 1991 

3. C. Miquel Vocabulaire progressif  du français, 
niveau perfectionnement avec 675 
exercices 

CLE 
International 

2015 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. C. Abbadie 
B. Chovelon 
M.-H.Morsel 

L'expression française 
écrite et orale  

PUG 2002 

2. Descotes 
Genon,C.; 
Morsel, M.-
H. ; 
Richou, C. 

L’Exercisier - 
Manuel d’expression 
française  

PUG 2011 

3. Интернет 
страници 
 
 
 

http://apprendre.tv5monde.com/ 
http://www.bonjourdefrance.com/  
https://capsurlefle.com/ 
https://leflepourlescurieux.fr 
 
 

  

  
  Дела од современи француски и  

франкофонски автори/француски и 
франкофонски филмови 

  

 
 

  

http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
https://capsurlefle.com/
https://leflepourlescurieux.fr/
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1. Наслов на наставниот предмет ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 8 - ПРАГМАТИКА 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

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

6. Академска година /семестар Четврта година / осми 
семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник д-р Јоана Хаџи-Лега Христоска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Осознавање на основите на прагматиката и на нејзиното позиционирање во однос на лингвистиката. Оспособување 
за воочување на различните видови искази и говорни чинови. Способност за семантичка анализа на еден исказ 
водејќи сметка за експлицитното и имплицитното значење. Способност за согледување на структурно-семантичките 
сличности и разлики меѓу француските и македонските говорни единици и анализа на нивните фигуративни 
значења врз корпус поврзан со определено лексичко-семантичко поле. 

11. Содржина на предметната програма:  
Предмет на прагматиката и главни тенденции. Поимот говорна интеркомуникација. Типови и структура на 
говорната интеркомуникација. Структура на значењето на говорниот чин. Видови говорни единици: пословици, 
диктони, афоризми, интерактивни говорни единици, клетви, благослови, верувања, вицеви, гатанки. Теоријата на 
говорни чинови на. Џон Остин. Констативни и перформативни искази. Локутивни, илокутивни и перлокутивни 
чинови. Таксономија на илокутивните чинови. Теорија на говорните чинови на Џон Серл и нивна таксономија. 
Конверзациските максими на Грајс (за квантитет, квалитет, однос и начин). Експлицитно и имплицитно значење. 
Теорија на релевантноста на Спербер и Вилсон. Когнитивна прагматика. Освалд Дикро и интегрираната прагматика. 
Пресупозиции и импликатури.  

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 20 часови 

16.3. Домашно учење – задачи 40 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) 



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

115 
 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски јазик 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bracops, M. Introduction à la 
pragmatique 

De Boeck 2006 

2. Никодиновски, Зв. Семиологија на 
говорот и на јазикот 

„2 – ри 
Август С“ 

2007 

3. Moeschler, J. & Reboul, 
A. 

La pragmatique 
aujourd’hui 

Seuil 1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Schapira, Ch. Les stéréotypes en 
français (proverbes et 
autres formules) 

Ophrys 1999 

2. Kerbrat- 
Orecchioni, C. 

Les interactions 
verbales, Tome 1 - 
Approche 
interactionnelle et 
structure des 
conversations 

Armand Colin 1998 

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

1. Наслов на наставниот 
предмет 

ФРАНЦУСКА КНИЖЕВНОСТ 8 – ФРАНКОФОНСКИ КНИЖЕВНОСТИ 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје Катедра: романски јазици и 
книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Четврта година / осми 
семестар 

             7. Број на ЕКТС- кредити  6 

8. Наставник д-р Елисавета Поповска, редовен професор; д-р Снежана Петрова, редовен професор  

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за анализа на најзначајните литературни остварувања во рамките на националните литератури кои се 
создавани на француски јазик (литературите на Магреб, Црна Африка, Квебек, Белгија, Швајцарија, Кариби).  
Иницијација во методите на читање и техниките на експликација на текст. 
Развој на интелектуална автономија и способност за истражувачка работа 

11. Содржина на предметната програма:  
Историја и дефиниции на франкофонската книжевност. Oсобности на франкофонските литературни остварувања. 
Франкофонска книжевност на Белгија – белгиските надреалисти. Франкофонска книжевност на “романска” 
Швајцарија - романите на Рамиз и поезијата на Жакоте. Франкофонска книжевност на Квебек - во потрага по 
литературна, културна и јазична автономија: Нелиган, Мирон, Дишарм. Франкофонски книжевности на Магреб: 
од антиколонијална литература (Мохамед Диб) до имигрантска литература (Дрис Шраиби и Азуз Бегаг). 
Литературата на “Црна Африка” – негритида на Сенгор и постколонијалната литература (Амаду Курума). 
Карипска франкофонска книжевност - Еме Сезер, креолизацијата на Конфиан и Глисан. 

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) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

5.  Bonn, Charles ; 
Garnier Xavier et 
Lecarme, Jacques 
(dir) 

Littérature 
francophone 1. Roman 

Hatier – AUF  1999 

2. Bonn, Charles et 
Garnier, Xavier (dir) 

Littérature 
francophone 2. Récits 
courts, poésie, théâtre 

Hatier – 
AUPELF/UREF  

1997 

3. Chevrier, Jacques 
Paris,  

La littérature nègre Armand Colin 1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Combe, Dominique  Littératures 
francophones 

Presses Universitaires 
de France 

2010 

2. Chevrier, Jacques  La littérature nègre Armand Colin 1999 

3. Moura, J-М.  Littératures 
francophones et 
théorie postcoloniale 

Coll. «Littératures 
francophones », Paris, 
PUF 

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

1. Наслов на наставниот предмет ПРАКТИЧНА ПОДГОТОВКА ЗА НАСТАВАТА ПО ФРАНЦУСКИ 
ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

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 Мира Трајкова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Положен испит по предметот: Методика на наставата по француски јазик 2 и 
ислушан предмет Практична подготовка за наставата по француски јазик1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со наставни програми, учебници и 
изведување настава по француски јазик во средно училиште. Оспособување на студентите за планирање и 
реализирање час по француски јазик за учениците од средно училиште. 
Студентот може да: 
- селектира, адаптира и организира наставни содржини и активности според возраста на публиката и според  
дадената ситуација; 
- применува стекнатите знаења и вештини при практична работа во училница; 
- планира и реализира час по француски јазик; 
- применува современи методи и пристапи во наставата по францускиот јазик; 
- поттикнува креативност и ги мотивира учениците; 
- користи информатички алатки во наставата; 

11. Содржина на предметната програма: Наставни планови и програми по француски јазик за средно училиште. 
Анализа на учебници и други педагошки материјали. Дидактизација на автентични документи. Тематско- 
процесно планирање на часот. Хоспитации во средни училишта/гимназии и во билингвални паралелки. 
Подготовка и реализација на пробни и испитни часови во училиште.  Анализа на набљудувани часови. Анализа на 
учебници и други педагошки материјали. 
2 часа предавања, презентации и дискусии 
4 часа неделно хоспитации и пробни часови во училишта 
Секој студент следи најмалку 10 часа,  реализира од 3 до 5 пробни часа (во зависност од можностите во 
училиштето)  и за тоа пишува дневник/извештај од хопитации кој се оценува со бодови и кој е дел од 
предиспитните обврски. 
По потреба и можностите студентите може да работат на часовите по сензибилизација за францускиот јазик за 
учениците од 5 до 9 одделение 
Краен испит: писмен испит и практичен испит 

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

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

180 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 2+4 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

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

60 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 40 бодови 

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

40 бодови 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Положен испит по предметот: Практична подготовка за 
наставата по француски јазик 1  

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски и македонски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Bertocchini P., 
Costanzo E. 

Manuel pour la 
formation pratique 
pour le professeur de 
FLE 

CLE International, 
Paris 

2008 

2. Cuq J.P., 
Gruca I. 

Cours de didactique 
du français langue 
étrangère ou seconde 

PUG, Grenoble 2003 

3. Defays J.-M.
 
  

Le français langue 
étrangère et seconde- 
enseignement et 
apprentissage 

Mardaga, Sprimont  2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Méthodes FLE Hachette / Clé 
international / 
EMDL / Didier … 

 

2. БРО Наставни планови и 
програми по 
француски јазик за 
средно училиште 

  

3.     

 
  



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

120 
 

 
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТА 1 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ИСТОРИЈА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК СО ИСТОРИСКА 
ГРАМАТИКА 1 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

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

6. Академска година /семестар Втора година / трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите стекнуваат знаења за еволуцијата на францускиот јазик на фонетско, морфолошко и синтаксичко ниво 
и за разните влијанија што ги претрпел францускиот јазик низ вековите со цел подобро да се разбере неговата 
современа состојба. Пристапот е хронолошки и доленаведените компетенции се однесуваат на секој изучен 
период во зависност од содржината. 1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-
синтаксички) и правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на еволуцијата на 
францускиот јазик и народ низ вековите (односот меѓу времето и јазикот). 2. Компетенции од општа култура 
(јазични, книжевни и општественополитички димензии). 3. Способност за препознавање и разликување на разните 
специфичности на јазикот (дијалекти, акценти, регионализми, општ јазик, жаргон, argot, заемки, странски / 
надворешни влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на одреден општествен 
слој/група, итн.). 

11. Содржина на предметната програма:  
Супстрати (предкелтските супстрати, галскиот супстарт). Народен латински јазик (вкрстување на латинскиот 
јазик и галскиот, германскиот суперстрат). Гало-романски период (романизација, фонетски еволуции во гало-
романскиот). Архаичен француски и старофранцуски јазик (првте француски текстови, дијалектите на 
старофранцускиот јазик, морфологија, синтакса и лексика на старофранцускиот јазик, внатрешни средства за 
збогатување на лексиката). Среднофранцукси јазик (14 и 15 век – фонетски промени, морфологија, синтакса и 
лексика на среднофранцускиот јазик, францускиот јазик надвор од Франција). 

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

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

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски јазик 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Wartbourg, 
von W.  

Evolution et structure 
de la langue française 

Ed. Francke, Berne 1946 

2. Brunot, F.  Histoire de la langue 
française des origines 
à nos jours, Tome I, II, 
III 

Armand Colin, Paris  1966 

3. Picoche, J. et 
Marchello-
Niza  

Histoire de la langue 
française  

Nathan Université, 
Paris  

1994 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Bourciez, E.  Phonétique française, 
étude historique  

Klincksieck, Paris  1974 

2. Walter, H.  Le français dans tous 
les sens  

Ed. Robert Laffont, 
Paris  

1988 

3. Huchon, M.  Histoire de la langue 
française  

Livre de poche  2002 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

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

6. Академска година /семестар Втора година / трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите стекнуваат знаења од областа на лексикологијата, општо, и за француската лексика, поспецифично. Се 
запознаваат со настанувањето на француската лексика преку разните процеси на зборообразување: деривација и 
композиција/сложенки, фразеолошки изрази, неологизми, заемки, итн. Се согледуваат разните зборообразувачки 
процеси со цел подобро разбирање на современата состојба на францускиот јазик. Општ преглед на видовите 
лексика во францускиот јазик. 
1. Лексички, семантички, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-синтаксички) и правописни компетенции, 
како и социолингвистички компетенции во контекст на францускиот јазик и народ. 
2. Компетенции од општа култура (јазични, културни, книжевни и општествено-политички димензии). 
3. Способност за препознавање и разликување на разните специфичности на францускиот јазик (дијалекти, 
акценти, регионализми, стандарден јазик, говорен јазик,  пејоративен јазик, престижен јазик, argot, жаргон, 
архаизми, заемки, регистар / функционална јазична варијанта, социјална димензија, припадност на општествен 
слој/група, итн. 
4. Компетенции од етимологијата на француската лексика. 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефиниција на поимот Лексикологија. Изучување на француската лексика или општо речникот на францускиот 
јазик. Дефиниција на лексичка единица наспрема збор. Поимот лексема. Зборот како дел од структура. Лексичката 
единица и значењето : улога на контекстот. Синтагматско и парадигматско ниво на лексичките единици. 
Потеклото и еволуцијата на француските зборови (етимологија). Поимот лексичко семактичко поле. Лексиката и 
социолингвистиката/антропологијата.  

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

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 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 

    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 бодови 

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

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски јазик 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Picoche, J.  Précis de 
lexicologie 
française  

Université Nathan 
Information 
Formation  

1977 

2. Rey, A.  La lexicologie  Ed. Klincksieck, 
Paris  

1970 

3. Mortureaux, M.F.  La lexicologie entre 
langue et discours  

Armand Colin  2004  

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Guilbert, L.  La créativité 
lexicale  

Larousse, Paris  1975 

2. Rey, A.  Dictionnaire 
historique de la 
langue française, 
Tome 1, 2, 3  

Le Robert, Paris  1998 

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

1. Наслов на наставниот предмет ИСТОРИЈА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК СО ИСТОРИСКА 
ГРАМАТИКА 2 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

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

6. Академска година /семестар Втора година / четврт 
семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите стекнуваат знаења за еволуцијата на францускиот јазик на фонетско, морфолошко и синтаксичко ниво 
и за разните влијанија што ги претрпел францускиот јазик низ вековите со цел подобро да се разбере неговата 
современа состојба. Пристапот е хронолошки и доленаведените компетенции се однесуваат на секој изучен 
период во зависност од содржината. 1. Лексички, семантични, фонетски/фонолошки, граматички (морфо-
синтаксички) и правописни компетенции, како и социолингвистички компетенции во контекст на еволуцијата на 
францускиот јазик и народ низ вековите (односот меѓу времето и јазикот). 2. Компетенции од општа култура 
(јазични, книжевни и општественополитички димензии). 3. Способност за препознавање и разликување на разните 
специфичности на јазикот (дијалекти, акценти, регионализми, општ јазик, жаргон, argot, заемки, странски / 
надворешни влијанија на јазикот, ниво на јазикот, социјална димензија, припадност на одреден општествен 
слој/група, итн.). 

11. Содржина на предметната програма:  
Ренесанса (услови на развој на јазикот, правописот, првте граматики и речници, латински и грчки заемки и заемки 
од другите јазици, итн.). Класичен француски јазик во 17 век (јазичната политика, престижот и ширењето на 
францускиот јазик, пуризам, лексикографски трудови, заемки, итн.). Францускиот јазик во 18 век (збогатување на 
лексиката, универзалноста на францускиот јазик, францускиот јазик во Франција и надвор од неа, итн). 
Францускиот јазик во 19 век. Францускиот јазик во 20 век 

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

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

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски јазик 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Wartbourg, 
von W.  

Evolution et structure 
de la langue française 

Ed. Francke, Berne 1946 

2. Brunot, F.  Histoire de la langue 
française des origines 
à nos jours, Tome I, II, 
III 

Armand Colin, Paris  1966 

3. Picoche, J. et 
Marchello-
Niza  

Histoire de la langue 
française  

Nathan Université, 
Paris  

1994 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Bourciez, E.  Phonétique française, 
étude historique  

Klincksieck, Paris  1974 

2. Walter, H.  Le français dans tous 
les sens  

Ed. Robert Laffont, 
Paris  

1988 

3. Huchon, M.  Histoire de la langue 
française  

Livre de poche  2002 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

СТРУЧНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Втора година / 
четврти семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник д-р Мирјана Алексоска-Чкатроска, редовен професор 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување знаење и разбирање на политички текстови кои го третираат политичкиот систем во Франција и во 
франкофонските земји (Франција, Белгија, Швајцарија, Канада). Стекнување вештини за 
идентификување/препознавање, објаснување и анализирање на проблемите при преведување на политички 
текстови од француски на македонски јазик и обратно. Стекнување вештини студентите сами да донесуваат одлуки 
и решенија во врска со изборот и примената на преведувачки решенија во процесот на преведувањето на политички 
текстови од француски на македонски јазик и обратно. Развивање способност за критичка анализа на политички 
текстови напишани на француски јазик, како и користење терминолошки бази  и креирање поимници. 

11. Содржина на предметната програма:  
Основни поими и концепти на Терминологија. Дефиниција за термин. Називот и поимот како елементи на терминот. 
Поимот на политика и терминолошки разграничувања. Видови политички ситеми. Политичкиот систем на Франција 
и во некои франкофонски земји. Петтата република на Франција и нејзините институции. Видови на власт : 
извршна, законодавна и судска власт. Видови изборите (претседателски, парламентарни, регионални, општински). 
Политички партии во Франција. Политичките институции на Европската унија. 

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

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

120 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 1+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 15 часови 

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

15 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) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
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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 

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски јазик и македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација / самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. L’Homme, 
Marie-Claude 

La terminologie, 
principes et 
techniques 

Presses de 
l’Université de 
Montréal 

2004 

2. Pavel, Silvia et 
Nolet, Diane 

Précis de 
terminologie 

Ministère des 
travaux publics et 
services 
gouvernementaux 
Canada 

2001 

3. RONDEAU, 
Guy  

Introduction à la 
terminologie 

Gaetan Morin 
Editeur, Chicoutimi, 
Québec, Canada 

1984 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  FranceTerme, 
Dispositif 
d’enrichissement de 
la langue française 
  

Commission 
générale de 
terminologie et de 
néologie 

Веб страница 

2.  iate – European 
Union terminology 

European Union https://iate.europa.eu/  

3.  Le grand 
dictionnaire 
terminologique, 
Banque de 
dépannage 
linguistique, 
Lexiques et 
Vocabulaires 

Office québécois de 
la langue française 

Веб страница 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iate.europa.eu/
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 
наставниот предмет 

ТЕРМИНОЛОГИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност (преведувачко-толкувачка насока) 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Трета година / 
петти семестар 

 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник д-р Ирина Бабамова, редовен професор 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   
Стекнување знаења за основите на терминологијата како наука и за моделите на терминолошката неологија на 
францускиот јазик. 
Стекнување способност за пребарување и креирање терминолошки бази на податоци за францускиот јазик. 
Стекнување способност за примена на стекнатите сознанија за структурните особини на терминолошките статии 
во терминолошките речници на францускиот јазик. 
Стекнување способност за подготовка терминолошки статии. 

11. Содржина на предметната програма:  
Кус историски преглед на развојот на терминологијата-општествени аспекти. Предмет на терминологијата. 
Терминологијата и науките. Дефиниција за термин - основна терминолошка единица. Називот и поимот како 
составни делови на термините.  Општ јазик и стручен јазик. Прашања врзани за терминолошко нормирање и 
стандардизација. Лингвистичка анализа на називите на термините и начини на создавање нови називи – 
терминолошка неологија. Неонимија.  Терминолошки глосари, речници и бази на податоци за францускиот и за 
македонскиот јазик. 

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 

15 +15+45+45 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 15 

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

15 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  45 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење – задачи 45 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 

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

15 

17.3. Активност и учество 15 
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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 

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација/самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rondeau, 
Guy  

Introduction à la 
terminologie  

Gaëtan Morin 
Éditeur, Québec  

1984 

2. Dépecker, 
Loïc  

Entre signe et 
concept. 
Éléments de 
néologie générale 

Presses Sorbonne 
Nouvelle, Paris  

2002 

3. L’homme, 
Marie-
Claude  

La terminologie, 
principes et 
techniques  

Presses de 
l’Université de 
Montréal  

2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Terminalf – 
Ressources 
terminologiques 
en langue 
française  

 http://terminalf.scic og.fr/ 
 
 
 

2. Silvia 
Pavel, 
Diane 
Nolet  

Précis de 
terminologie 
Bureau de la 
traduction. 

Ministre des 
Travaux publics et 
Services 
gouvernementaux 
Canada  

2001 
https://docplayer.fr/423662-Precis-
de-terminologie.html 
http://www.termsci 
ences.fr/sites/termsc 
iences/IMG/pdf/prec 
is_de_terminologie_ Pavel.pdf 
 

3.  Le grand 
dictionnaire 
terminologique  

 http://www.granddi ctionnaire.com/ 

 
 
  

https://docplayer.fr/423662-Precis-de-terminologie.html
https://docplayer.fr/423662-Precis-de-terminologie.html
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПРЕВЕДУВАЊЕ ГРАМАТИЧКИ СОДРЖИНИ   

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност (преведувачко-толкувачка насока) 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година / петти 
семестар 

 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник проф. д-р Ирина Бабамова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Развивање способност за препознавање на граматичките предизвици при преведувањето.  
Развивање способност за правилно разбирање  
Стекнување способност за точно преведување граматички содржини од француски на македонски јазик.  

11. Содржина на предметната програма:   
Кус преглед на граматичките содржини карактеристични за францускиот јазик во однос на македонскиот јазик. 
Преведување карактеристични именски синтагми (структури со/без член, nom + de + nom, структури со разни 
видови придавки и заменки). Преведување карактеристични глаголски синтагми со глголски времиња од личните 
(индикатив, субјунктив, кондиционал, императив) и неличните глаголски начини (инфинитив и партицип). 
Преведување карактеристични употреби на неменливите зборови (предлози и прилози). Преведување 
карактеристични синтаксички структури, (не)зависносложени, прилошкоопределбени реченици.   

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

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 

14. Распределба на расположивото 
време 15 +15 + 45 + 45 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 15 

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

15 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  45 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење – задачи 45 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 

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

15 

17.3. Активност и учество 15 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветен семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски и македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата евалуација / самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dolly Soulié (Учебно помагало со 
вежби во кои 
францускиот јазик е 
појдовен јазик) 
Traduire en anglais… 
les mots grammaticaux 

Hachette Supérieur 1993 

2. Wilfrid Rotgé 
Michèle Malavieille 
George Mutch 

(Учебно помагало со 
вежби за 
преведување во кои 
францускиот јазик е 
појдовен јазик) 
Exercices de thème 
grammatical anglais 

Presses 
Universitaires de 
France 

2002 

3.  Преведувањето од  
француски на 
македонски јазик и 
обратно (Зборник на 
трудови) 

Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“, Скопје 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Попоски, Алекса 
Атанасов, Петар 
Димовска –
Калајлиевска 
Љубица 

Француско-
македонски речник 

Просветно дело  1992 

2. Блаже Конески Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик 

Култура, Скопје 1987 

3. Лилјана Минова -
Ѓуркова 

Синтакса на 
македонскиот 
стандарден јазик 

Радинг, Скопје 1994 
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1. Наслов на наставниот предмет СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ  1 
2. Код 

 

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар Трета година / петти 

семестар 
7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник д-р Јоана Хаџи-Лега Христоска, редовен професор 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за согледување на заедничкото потекло на романските јазици, базирајќи се на знаења поврзани со 
фазите во развојот на латинскиот јазик, со неговото ширење и со факторите кои придонеле за негова 
диверсификација. Способност за воочување на подгрупите во рамките на романското семејство врз основа на 
карактеристиките и сличностите меѓу романските јазици. 

11. Содржина на предметната програма:  
Поимите филологија и романска филологија. Потекло на латинскиот јазик, негово ширење и фази во развојот. 
Класичен и народен латински јазик. Ширење на латинскиот јазик и процес на романизација. Romania: поим и 
типологија. Фактори за диверсификација на латинскиот јазик. Супстрати: Ибери, Келти, Дакијци, Грци. 
Суперстрати: Германи, Словени, Арапи. 
Критериуми за класификација на романските јазици. Преглед на романските јазици: историја, распространетост и 
карактеристики. Романски јазик. Далматски јазик. Реторомански јазик. Италијански јазик. Сардски јазик. 
Окситански јазик. Француски јазик. Франкопровансалски говори. Каталонски јазик. Шпански јазик. Португалски 
јазик. 

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

13. Вкупен расположив фонд на време 120 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 

0 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 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) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот 
семестар 

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

анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Реден број Автор Наслов Издавач Година 
1. Reinheimer Rîpeanu, 

S.  
Lingvistica 
romanică (lexic-
fonetica-
morfologie) 

All 2001 

2. Reinheimer, S. & 
Tasmowsky, L. 

Pratique des 
langues romanes 

Harmattan 1997 

3. Skubić, M. Uvod u 
romansku 
lingvistiku 

Institut za strane 
jezike i 
književnosti 
Filozofskog 
fakulteta, Novi 
Sad 

1990 

22.2. 

Дополнителна литература 
Реден број Автор Наслов Издавач Година 
1. Teyssier, P. Comprendre les 

langues romanes 
Chandeigne 2012 

2. Klinkenberg, J.-M. Des langues 
romanes 

De Boeck & 
Larcier 

1999 

3. Allières, J. Manuel de 
linguistique 
romane 

Honoré Champion 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет КОРЕКТИВНА ФОНЕТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 
2. Код 
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3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар Трета година / 

петти семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник д-р Мира Трајкова, редовен професор 
д-р Јоана Хаџи-Лега Христоска, редовен професор 

9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Способност за правилна перцепција и продукција на пораката, во согласност со правилата за изговор на елементите 
од францускиот вокален и консонантски систем, како и со принципите на прозодијата (акцент, ритам, интонација).  

11. Содржина на предметната програма:  
Краток вовед во корективната фонетика. Карактеристики на вокалниот и на консонантскиот систем на 
францускиот јазик. Самогласки специфични за францускиот фонетски систем. Немо е: услови за негова 
(не)реализација. Полусамогласки. Немо и аспирирано h. Поврзување и поврзувачки согласки. Прозодија: акцент, 
ритам, ритмичка група, видови интонација. Групни и индивидуални корективни вежби во зависност од потребите 
на студентите. 

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 1+1 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска 

настава 
10 часови 

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

60 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 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) 
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) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот 
семестар 

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

анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Abry, D., Chalaron, 
M.-L. 

Les 500 
exercices de 
phonétique 
(B1/B2) 

Hachette Livre 2011 

2. Kamoun, Ch., 
Ripaud, D. 

Phonétique 
essentielle du 
français 
(B1/B2) 

Didier 2017 

3. Abry, D., 
Veldeman-Abry, J. 

Phonétique  CLE 
International 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 
Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mabilat, J.-J., 
Martins, C. 

Sons et 
intonation 

Didier 2004 

2. Abry, D., 
Chalaron, M.L. 

Phonétique 
350 
exercices 

Hachette FLE 1994 

3. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПРЕВЕДУВАЊЕ КНИЖЕВНИ ТЕКСТОВИ  
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2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност (преведувачко-толкувачка насока) 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година / шести 
семестар 

 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник проф. д-р Ирина Бабамова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување способност за препознавање на предизвиците на книжевното преведување. Стекнување способност за 
примена на преведувачки техники.  
Развивање професионален пристап кон преведувањето книжевен текст. 

11. Содржина на предметната програма:   
Кус осврт за преводната книжевност од француски на македонски јазик. Карактеристики и цели на книжевното 
преведување. Пристап и анализирање на изворниот текст.  Преведување прозни текстови од француски (ФЈ) на 
македонски јазик (МЈ) : извадоци од романи, раскази. Преведување франкофонски книжевни текстови со акцент 
на преведувањето реалии. Преведување драмски текстови од ФЈ на МЈ. Преведување поезија од ФЈ на МЈ. 
Преведување „мали жанрови“ : максими, афоризми од ФЈ на МЈ. Непреводливото во книжевното преведување. 

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

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 

14. Распределба на 
расположивото време 15 +15 + 45 + 45 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 15 

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

15 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  45 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење – задачи 45 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 

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

15 

17.3. Активност и учество 15 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветен семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата француски и македонски 
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21. Метод на следење на квалитетот на наставата евалуација / самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Михајловски, 
Драги 

Преведување 
книжевност 

Просветно дело 2019 

2.  Преведувањето од  
француски на 
македонски јазик и 
обратно (Зборник на 
трудови) 

Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“, Скопје 

2007 

3. Oseki-Dépré, Ines Théorie et pratiques de 
la traduction littéraire 

Armand Colin,  
Paris, Coll. « U » 

1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Арсова-Николиќ, 
Лидија 

Преведување – 
Теорија и практика 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
Скопје 

1999 

2. Ladmiral, Jean-René Traduire : Théorèmes 
pour la traduction 

Paris, Payot 1979 

3. Попоски, Алекса 
Атанасов, Петар 
Димовска –
Калајлиевска 
Љубица 

Француско-
македонски речник 

Просветно дело  1992 

 
 
 
 
  



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

138 
 

 
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

ЗБОРООБРАЗУВАЊЕТО ВО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Трета година / шести 
семестар 

 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник проф. д-р Ирина Бабамова 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување способност за разбирање на зборообразувачките механизми во францускиот јазик. Развивање 
способност за препознавање и анализирање на зборообразувачките модели во францускиот јазик. Развивање 
способност за самостојно истражување на тенденциите во зборообразувањето во францускиот јазик. 

11. Содржина на предметната програма:  
Зборообразувањето од теориски аспект. Образување именки и придавки во францускиот јазик (ФЈ) со 
зборообразувачките постапки: деривација (суфиксација, префиксација, парасинтеза), сложување, конверзија, 
тронкација и скратување, удвојување. Образување глаголи во ФЈ со зборообразувачките постапки: деривација 
(суфиксација, префиксација, парасинтеза), сложување, ономатопеја. Образување прилози.    

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

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 

14. Распределба на 
расположивото време 15 + 15 + 45 + 45 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 15 

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

15 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  45 

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење – задачи 45 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 

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

15 

17.3. Активност и учество 15 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветен семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски јазик 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Thiele, 
Johannes 

La formation des mots en 
français moderne 

Les presses  de 
l’Université de 
Montréal 

1987 

2. Dubois, Jean  La dérivation suffixale en 
français 

Nathan Paris 1999 

3. Dumarest, D., 
Morsel, M.-H.  

Le chemin des mots  PUG  2004 

 4. Guilbert, Louis  La créativité lexicale Larousse, Paris  1975 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Darmsteter, Arsen  Traité de la formation de 
la langue française  

Librairie Honoré 
Champian Paris,  

1967 

2. Bérard E., 
Lavenne C.  

Grammaire utile du 
français - modes d’emploi  

Hatier, Didier  1991 

3. Бабамова, Ирина  Парасинтетската 
деривација во 
францускиот и во 
македонскиот јазик  

Фонд на 
Филолошкиот 
факултет „Блаже 
Конески“ Скопје  

2006 
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1. Наслов на наставниот предмет СПОРЕДБЕНА ГРАМАТИКА НА РОМАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ  2 
2. Код 

 

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар Трета година / 

шести семестар 
7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник д-р Јоана Хаџи-Лега Христоска, редовен професор 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за воочување на фонолошките и на морфосинтаксичките карактеристики на романските јазици во 
дијахрониска и синхрониска перспектива. Способност за утврдување на континуитетот и на иновациите што тие 
ги воведуваат во однос на латинскиот јазик. Способност за констатирање на сличностите и на разликите меѓу овие 
јазици, кои упатуваат истовремено на нивното единство и на нивната специфичност која се должи на контекстот 
во кој тие се создале и еволуирале. 

11. Содржина на предметната програма:  
Фонологија: Акцент. Вокализам: квантитет, отвореност/затвореност во зависност од типот на слог, лабијалност, 
назалност. Консонантизам: квантитет, озвучување, африкати, палатали, аспират. 
Морфосинтакса: Категоријата род кај именката и заменката во латинскиот и во романските јазици. Категоријата 
број: интензивна, збирна множина и морфеми за множина. Член: определен, посвоен, показен, слеан, неопределен, 
партитивен член, отсуство на членот. Придавки: флексија и компарација. Главни и редни броеви. Заменка: лична, 
повратна, посвојна, показна заменка. Глагол: аспект (infectum, perfectum, инхоатив, фреквентатив, дуратив), личен 
и безличен начин (конјунктив, кондиционал, инфинитив, герунд, партицип), време. Прилог. 

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

13. Вкупен расположив фонд на време 120 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 

0 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 
16.2. Самостојни задачи 20 часови 
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) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот 
семестар 

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

анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Reinheimer Rîpeanu, 
S.  

Lingvistica 
romanică 
(lexic-fonetica-
morfologie) 

All 2001 

2. Reinheimer, S. & 
Tasmowsky, L. 

Pratique des 
langues 
romanes 

Harmattan 1997 

3. Skubić, M. Uvod u 
romansku 
lingvistiku 

Institut za strane 
jezike i 
književnosti 
Filozofskog 
fakulteta, Novi 
Sad 

1990 

22.2. 

Дополнителна литература 
Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Teyssier, P. Comprendre 
les langues 
romanes 

Chandeigne 2012 

2. Klinkenberg, J.-M. Des langues 
romanes 

De Boeck & 
Larcier 

1999 

3. Allières, J. Manuel de 
linguistique 
romane 

Honoré 
Champion 

2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

142 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ФРАНКОФОНСКИ КУЛТУРИ 

2. Код 
 

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје Катедра за романски 
јазици и книжевности 

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

6. Академска година /семестар Трета година / шести 
семестар 

             7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник д-р Елисавета Поповска, редовен професор; д-р Снежана Петрова, редовен 
професор  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Способност за распознавање на франкофонските култури и цивилизации низ нивните историски, географски, 
политички, економски, социјални, културни и други аспекти и во контекст на нивна конвергенција и 
дивергенција со француската метрополска култура. 
Способност за распознавање на облиците на институционалното делување на 
Франкофонијата и согледување на франкофонските ентитети/идентитети во рамките на глобалниот светски 
поредок.  
Способност за набљудување, интерпретација и критичко размислување. 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефиниција и историја на поимот франкофонија. Миграцијата, колонијализмот и другите облици на 
хегемонизација на франкофонскиот културен простор. Обединувачки принципи: јазик, раса, култура, едукативен 
и административен систем итн. Географска распространетост и актуелни франкофонски држави во светот. 
Франкофонскиот идентитет како комплексна категорија – конгломерат на мигративни културни влијанија и 
дејанија. Аватари на франкофонијата – Негритида и Креолитет. Институционално поврзување на 
франкофонските држави: Alliance française, Les Sommets francophones, AUF, OIF итн. Местото и перспективите 
на Македонија во семејството на франкофонските земји. 

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+0 

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

30 часови 

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

 

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) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Njiké, Jackson Noutchié  Civilisation 
progressive de la 
Francophonie 

CLE 
international 

2003 

2. Ross, Steele  Civilisation 
progressive du 
français 

CLE 
International 

2002 

3. Moura, Jean Marc  Littératures 
francophones et 
théorie 
postcoloniale 

 PUF  1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Valentin, Christian; 
Morgienszter N. Florence 
(collectif) 

La Francophonie 
dans le monde 

Paris, Nathan 2007 

2. Le Marchand, Véronique  La francophonie Les essentiels 
Milan 

2000 

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

1. Наслов на наставниот 
предмет 

КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ И НА  
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 1 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година /VII 
семестар 

 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник проф. д-р Ирина Бабамова, редовен професор 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување способност за разбирање и идентификување на разликите меѓу францускиот и македонскиот јазик на 
различни јазични нивоа (фонолошко,  морфолошко, лексичко).  
Способност за изнаоѓање еквиваленти за специфични јазични реализации во едниот и во другиот јазик; 
Способеност за примена на стекнатите знаења во наставниот и во преведувачко-толкувачкиот процес. 

11. Содржина на предметната програма:  
Предмет на контрастивната анализа и нејзиното место меѓу лингвистичките науки. Контрастивната анализа како 
дел од контрастивната лингвистика. Контрастивната граматика како диференцијален опис на два јазика. Поимот 
tertium comparationis. Еквиваленција и кореспонденција.  
Систематска анализа на францускиот (ФЈ) и на македонскиот јазик (МЈ) за утврдување меѓујазични  разлики и 
сличности при преведување/толкување од/на ФЈ. Јазична интерференција при контактот на ФЈ и МЈ. Анализа на 
грешки. Разлики на фонолошко и на графолошко-ортографско ниво меѓу ФЈ и МЈ. Придавките во ФЈ и во МЈ –
разлики во збороредот и нивните значења . Bien (прилог и придавка) и неговите еквиваленти во МЈ. Лажни парови 
(faux amis) во ФЈ и во МЈ. Францускиот глагол faire: полисемија и полифункционалност наспроти македонскиот 
глагол прави. Глаголски изрази со faire, prendre и др. Категоријата определеност (определен, неопределен, 
партитивен член) и заемни еквиваленти во ФЈ и во МЈ. Начини на искажување квантитет во ФЈ и еквиваленти во 
МЈ. Основни зборообразувачки сличности и разлики помеѓу ФЈ и во МЈ: деривација и композиција. Категоријата 
свршен/несвршен вид во МЈ и начини за нејзино изразување во ФЈ. 

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 30+30+20+20+50 

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 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 

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

15 

17.3. Активност и учество 15 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски и македонски 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Đоrđević, Radmila  Uvod u kontrastiranje 
jezika  

Филолошки 
факултет 
Универзитета у 
Београду, Београд  

2004 

2. James Carl  Contrastive analysis  London , New York: 
Longman  

1990 

3. DUMAREST, D., 
MORSEL, M.-H.  

Le chemin des mots PUG 2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bérard E., Lavenne 
C.  

Grammaire utile du 
français - modes 
d’emploi  

Hatier, Didier  1991 

2. Конески, Блаже  Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик 

Култура  1987 

3. МиноваЃуркова , 
Лилјана  

Синтакса на 
македонскиот 
стандарден јазик  

Радинг, Скопје  1994 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
ДЕЛОВЕН ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 

2. Код 
 

3. Студиска програма Група за француски јазик и книжевност 
4. Организатор на 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Четврта  годин
а / седми 
семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник проф. д-р Ирина Бабамова 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентот да развие способност за: 
- разбирање на основниот вокабулар на деловниот француски јазик и анализирање текстови од познати деловни 
области;  
- учествување во усна комуникација во чести ситуации во познат професионален/деловен контекст;  
- составување едноставни текстови при комуникација во познат професионален/деловен контекст;  
- практикување деловна кореспондеција на француски јазик; 
- користење на деловниот француски јазик при комуникација во чести ситуации од деловното работење. 

11
. 

Содржина на предметната програма:  
Воспоставување контакт во професионален контекст. Водење деловен роковник (агенда). Организирање деловно 
патување. Деловно хотелско сместување и престој. Деловна комуникација во доменот на угостителството и 
туризмот. Претпријатието и неговата активност. Барање вработување во земјата и во странство. 
Подготвување  усна/писмена презентација. Деловна кореспонденција. 

12
. 

Методи на учење: предавања и вежби, проектни задачи, истражувачки задачи, домашно учење 

13
. 

Вкупен расположив 
фонд на време 

60 

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 

0  часови 

16
. 

Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 
16.2. Самостојни задачи 10 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 10 часови 

17
. 

Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 бодови 
17.2. Индивидуална работа/проект ( 

презентација: писмена и усна) 
30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
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18
. 

Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

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 

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата Француски 

21
. 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација / Самоевалуација 
анкетни прашалници 

22
. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Реде
н 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. PENFORNIS 
Jean-Luc 

Français.com  
Français 
professionnel 
(Niveau 
intermédiaire) 

CLE International 2012 

2. PENFORNIS 
Jean-Luc 

Français.com  
Cahier 
d’exercices 
(Niveau 
intermédiaire) 

CLE International 2011  

3 . CORADO 
Lydie, 
SANCHEZ-
MACAGNO 
Marie-Odile 

Français des 
affaires. 350 
Exercices, 
Textes, 
Documents 

Hachette FLE 1990 

22.2. 

Дополнителна литература 
Реде
н 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. ATILF - 
CNRS & 
Université de 
Lorraine. 

TLFi: Trésor 
de la Langue 
Française 
informatisé 

http://atilf.atilf.fr/ 
 

2. CCI Paris Ile-
de-France 
Education 

Le français des 
affaires 

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests
-diplomes/diplomes-francais-
professionnel-dfp/affaires/ 

 

3. BINON Jean, 
VERLINDE 
Serge, VAN 
DYCK Jan, 

DAFA- 
Dictionnaire 
d'apprentissag
e du français 
des affaires 

Didier 2001 
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BERTELS 
Ann 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА НА ФРАНЦУСКИОТ И НА 
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 2 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книженост 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година 
/семестар 

Четврта година/ осми 
семестар 

 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник д-р Ирина Бабамова, редовен професор 

9. Предуслови за 
запишување на предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување способност за разбирање и идентификување на разликите меѓу францускиот и 
македонскиот јазик (морфосинтаксичко ниво).  
Способност за изнаоѓање еквиваленти за специфични јазични реализации во едниот и во другиот јазик; 
Способеност за примена на стекнатите знаења во преведувачкиот /толкувачкиот процес. 
Развивање способност за самостојно контрастивно анализирање на двата јазика. 

11. Содржина на предметната програма:   
Утврдување разлики помеѓу францускиот (ФЈ) и македонскиот јазик (МЈ) во врска со значењата и 
употребата на најчестите предлози во ФЈ (à, de, par,  pour, en, dans) и нивните еквиваленти во МЈ. 
Споредување специфични глаголски времиња и начини во ФЈ и во МЈ и утврдување преводни 
еквиваленти. Субјунктивот во ФЈ и неговите еквиваленти во МЈ. Сличности и разлики меѓу 
кондиционалот  и можниот начин (потенцијалот) во ФЈ и во МЈ. Инфинитивните конструкции во ФЈ и 
нивните еквиваленти во МЈ со осврт на фактитивните конструкции: faire + инфинитив, laisser + 
инфинитив. Искажување пасивно значење со конструкцијата se faire + инфинитив и нејзините 
еквиваленти во македонскиот јазик. Пасивни и безлични конструкции со СЕ во МЈ и нивните 
еквиваленти во ФЈ. Согласувањето на времињата во ФЈ наспроти МЈ. 

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 30+30+20+20+50 

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 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 

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

15 
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17.3. Активност и учество 15 

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 

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар и да е 
положен испитот по Контрастивна граматика на 
францускиот и на македонскиот јазик 1  

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски и македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација/самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Đоrđević, 
Radmila  

Uvod u kontrastiranje 
jezika  

Филолошки 
факултет 
Универзитета у 
Београду, Београд  

2004 

2. Велевска 
Маргарита  

Инфинитивните 
конструкции во 
францускиот јазик и 
нивните еквиваленти во 
македонскиот јазик  

Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“ Скопје  

2009 

3. Бабамова, 
Ирина  

Фактитивноста во 
францускиот и во 
македонскиот јазик  

Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“ Скопје  

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bérard E., 
Lavenne C.  

Grammaire utile du 
français - modes 
d’emploi  

Hatier, Didier  1991 

2. Конески, 
Блаже  

Граматика на 
македонскиот 
литературен јазик 

Култура 1987 

2. Корубин, 
Благоја  

На македонскограмати 
чки теми. 

Институт за 
македонски јазик 
„Крсте 
Мисирков“  

1990 

3. Минова 
Ѓуркова , 
Лилјана  

Синтакса на 
македонскиот 
стандарден јазик  

Радинг, Скопје  1994 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

НАСТАВА НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА ДЕЦА 

2. Код  

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

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 Мира Трајкова 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со теоретските поставки и карактеристики на 
предавање и учење на странски јазик на деца (од 5 до 9 години). Стекнување основни знаења и вештини за 
осмислување и реализирање на активности за учење на француски јазик за деца на рана возраст.  
Студентот може да: 
- применува стекнатите знаења и вештини при практична работа во училница; 
- селектира и адаптира содржини и активности наменети за настава по француски јазик за деца; 
- анализира учебници наменети за настава на француски јазик на деца (од 5 до 9 години). 

11. Содржина на предметната програма: 
Основни карактеристики на наставата по странски јазик на деца. Теориите на Пијаже, Виготски, Брунер. Различни 
приоди (глобален, мултисензоријален, забавен, интердисциплинарен, интеркултурален...).  Игри во наставата по 
француски јазик. Сликовници во наставата по француски јазик. Песнички и бројалки во наставата по француски 
јазик. Учебници и педагошки материјали за учење на француски јазик како странски наменети за деца. 
Набљудување на часови по француски јазик за деца, во соодветните образовни установи (доколку има услови). 
Планирање и реализирање активности за настава на француски јазик за деца.  

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+0 

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 20 бодови 

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

Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Француски  

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација / самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Vanthier 
Hélène  

L'enseignement aux enfants en classe de 
langue 

CLE 
International, 
collection 
Techniques et 
pratiques de 
classe, 

2009 

2. Silva, 
Haydée 

Le jeu en classe de langue  Cle 
International, 
Paris 

2008 

3. Porcher, L. 
& Groux, D. 

 L’apprentissage précoce des langues.  PUF, Paris 2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cuq J.P., 
Gruca I.  

Cours de didactique du français langue 
étrangère ou seconde 

PUG, Grenoble 2003 

2. Gaonac’h 
D. 

 L’apprentissage précoce d’une langue 
étrangère.  

Paris : Hachette 
Éducation. 

2006 

3.  site Tv5MONDE 
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-
pedagogiques-fle/enfants 
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ЛИСТА 2 
 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 1 

2. Код 
 

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност, Шпански јазик и книжевност 

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

Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

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

6. Академска година /семестар втора година, трет 
семестар 

7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Странски лектор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на вештини за усно и писмено разбирање и 
изразување на основни идеи во рамки на секојдневни ситуации 

11. Содржина на предметната програма: Тематски: запознавање, исхрана, ориентирање, секојдневие, планови и 
намери за блиска иднина 
Граматички: заменки, член, именки и придавки- род и број, глагол – сегашно, сегашно трајно и блиско идно 
време, прилози и прилошки определби за време, предлози и предлошки фрази, броеви, исказни, прашални и 
одречни реченици 

12. Методи на учење: Предавања и вежби, домашни задачи, домашно учење, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

100 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 30 + 30 + 10 + 30 

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  
 

16.2. Самостојни задачи 10 

16.3. Домашно учење – задачи 30 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

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

30 

17.3. Активност и учество 10 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
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Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и португалски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација/Самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. A. Tavares Português XXI, 1 
(учебник и 
вежбанка) 

Lidel 2003 

2. O. M.  Coimbra, I. 
Coimbra 

Gramática Activa 1 Lidel 2000 

3. 
    

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. C. Cunha, L.F.L. Cintra Nova Gramática do 
Português 
Contemporâneo 

Edições João 
Sá da Costa 

1999 

2. 
    

3. 
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1. Наслов на нaставниот предмет РОМАНСКИ ЈАЗИК 1 
2. Код 

 

3. Студиска програма 
 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  прва година 

прв семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Лектор д-р Атанасов Раду-Михаил, Странски лектор од Романија 
9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, дискурсивни и 
културни компетенции потребни за усната и писмената практика во совладувањето на романскиот јазик. 
Усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, економскиот живот на 
денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на комуникација и усвојување на потребната 
компетенција во практиката на преводот. 

11. Содржина на предметната програма:  
Формирање на еден минимален комуникативен систем за усно и писмено изразување. Проширување на 
фонетските , лексичките, граматичките и комуникативните знаења врз основа на рецепција и праќањена некои 
усни и писмени пораки во различни комуникативни контексти. 

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, 
аудиториски), 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  50 часови 
17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  60 бодови                                                       

17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

_бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  

17.4. Домашна задача и/или семинарска 
работа 

20 бодови 

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

од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 

предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот 
семестар 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Романски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација / самоевалуација 

анкетни прашалници 
22. Литература 

            Задолжителна литература (до три) 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Cazacu, Boris 
et alii. 

Curs de limba 
romana 

Editura Didactica si Pedagogica 2003 

2. Mihaela, Albu 
et alii 

Limba romana- 
limba 
straina, curs 
practic II 

Editura Didactica si Pedagogica 1996 

3. 
    

22.2 Дополнителна литература (до три) 

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 

Аудио-
визуелни 
средства, 
граматики, 
речници, 
списанија, 
весници и 
други 
учебни 
помагала. 

  

2. 
    

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ШПАНСКИ ЈАЗИК 1 
2. Код  
3. Студиска програма Шпански јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар Прва година / прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Лектор м-р Наташа Алексоска / Странски лектор од Шпанија 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Програмата е наменета за студенти (апсолутни почетници или со минимални предзнаења) кои сакаат да започнат со 
изучување на современиот шпански јазик и преку едноставни, интерактивни одржини од доменот на секојдневното 
живеење да ги развијат јадрените лингвистички вештини (слушање, читање, пишување и зборување), да воочат 
сличности и разлики помеѓу шпанскиот и македонскиот јазик, да се оспособат за практична и динамична примена 
на основните граматички правила и лексика во адекватни социокултурни ситуации, да се запознаат со шпанската, а 
во помала мера и со испанската култура и постојните културни сличности и разлики и да го достигнат А1(1) нивото 
според Заедничката европска референтна рамка за јазици како почетна основа за прогресивно изучување на 
посложени граматички, лексички и социокултурни содржини. 
 

11. Содржина на предметната програма: 
  

▪ Граматички содржини: азбука и правила на читање, акцент, лични заменки, ser/estar, прашална и извична 
форма, негација, род и број на именките, описни, присвојни и показни придавки, определен и неопределен 
член, слевање на членот, дефектен глагол gustar, сегашно време на индикативот, глаголи со двоглас 
(дифтонг) и вокална замена, повратни глаголи, модални глаголи. 

▪ Лексички содржини: националности, професии, адреса на живеење, прости броеви, семејни релации, 
карактерни особини и физички опис, прехрамбени производи и типични јадења;  

▪ Социокултурни содржини: две презимиња, шпанското кралско семејство, формални и неформални 
поздрави, стратегии за учтивост, tú и usted, култура на тапас и употреба на деминутиви, познати музеи во 
Мадрид, органиграм на претпријатие, медитерански начин на исхрана, типични јадења; 

▪ Елементи од испанскиот свет: шпанскиот јазик во светот, познати луѓе од испанскиот свет, важноста на 
семејството, граѓански и религиозни празници, испанска гастрономија, производи со ознака за 
контролирано потекло (DOC);  

▪ Пополнување формулари со лични податоци (на пример, барање за виза, пријавување во хотел), пишување 
честитка (новогодишна, поздрав од годишен одмор) и преведување (во двете насоки) на куси и едноставни 
текстови.  

12. Методи на учење: интерактивни вежби поддржани со автентични текстови, аудио и видео материјали, интернет 
пребарувања и современи ИКТ алатки и платформи, работа во тим, групна дискусија, симулација, консултации, 
самостојна работа (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

100 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 0+4 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава  
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
45 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  0 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 30 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 поени 

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

0 поени 
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17.3. Активност и учество 20 поени 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Шпански и македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Континуиранa етапна и сумативна евалуација / 
самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Oscar Cerrolaza 
Gili, Matilde 
Cerrolaza 
Aragón, Begoña 
Llovet Barquero 

Pasaporte 1 (A1), libro 
del alumno (+ cuaderno 
de ejercicios), módulos 1-
3 

Edelsa 2007 

2. Jaime Corpas, 
Eva García, 
Augustín 
Germendia 

Аula Internacional 1 
(nueva edición), manual 
compacto, unidades 1-6 

Difusión 2013 

3. AA.VV. Gramática básica del 
estudiante de español A1-
B1 (edición revisada y 
ampliada) 

Difusión 2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. AA.VV. Nuevo Sueña 1, libro del 
alumno (+cuaderno de 
ejercicios), lecciones 1-2 

Anaya 2015 

2. AA.VV. Nuevo Prisma A1 
(edición ampliada), libro 
del alumno (+cuaderno de 
ejercicios), Unidades 1-6 

Edinumen 2014 

  3. László Sándor Conversar es fácil Edelsa 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=L%C3%A1szl%C3%B3+S%C3%A1ndor&text=L%C3%A1szl%C3%B3+S%C3%A1ndor&sort=relevancerank&search-alias=books
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 2 

2. Код 
 

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност, Шпански јазик и книжевност 

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

Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

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

6. Академска година /семестар втора година / четврти 
семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник Странски лектор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Понатамошно унапредување на усното и писменото изразување, 
и усвојување на нов вокабулар и нови граматички содржини. Усни компетенции: оспособеност за разбирање, 
барање, давање и одбивање на дозвола, совет, сугестија, инструкции, изразување согласност и несогласување 
Писмени компетенции: оспособеност за правилно пишување по диктат, и оспособеност за писмено изразување 
во едноставни ситуации во врска со обработуваните теми 

11. Содржина на предметната програма:  
Тематски : временски прилики, опис на природата, културни и прехрамбени навики, слободно време и годишен 
одмор, социокултурни односи, физички и психолошки карактеристики, исхрана и здрав живот, навики, минати 
случки 
Граматички : заменки – присвојни, показни, индиректен предмет; придавки – степенување; предлози – за 
движење, време; глагол – минато свршено време, заповеден начин; редни броеви; специфични синтактички 
конструкции 

12. Методи на учење: Предавања и вежби, домашни задачи, домашно учење, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

100 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 30 + 30 + 10 + 30 

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  
 

16.2. Самостојни задачи 10 

16.3. Домашно учење – задачи 30 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

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

30 

17.3. Активност и учество 10 

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) 
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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 Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и португалски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација/Самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. A. Tavares Português XXI, 1 
(учебник и 
вежбанка) 

Lidel 2003 

2. O. M.  Coimbra, I. 
Coimbra 

Gramática Activa 1 Lidel 2000 

3. 
    

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. C. Cunha, L.F.L. Cintra Nova Gramática do 
Português 
Contemporâneo 

Edições 
João Sá da 
Costa 

1999 

2. 
    

3. 
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1. Наслов на нaставниот предмет РОМАНСКИ ЈАЗИК 2 
2. Код 

 

3. Студиска програма 
 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  Втора година/ 

четврти 
семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 5 

8. Наставник Лектор д-р Атанасов Раду-Михаил, Странски лектор од Романија 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, дискурсивни и 
културни компетенции потребни за усната и писмената практика во совладувањето на романскиот јазик. 
Усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, економскиот живот на 
денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на комуникација и усвојување на потребната 
компетенција во практиката на преводот. 

11. Содржина на предметната програма:  
Разбирање и експлоатирање на литературни и нелитературни текстови со помош на прашања со акцент 
врз фонетско-граматичките вежби и на вежбите за рецепција и дијалог. Примена на аудио-визуелни и 
информативни средства: печат, списанија од културата, функционални документи. Преводи. Елементи од 
романската култура и цивилизација. 

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, аудиториски), 

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  50 часови 
17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  60 бодови                                                       

17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

_бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  

17.4. Домашна задача и/или семинарска 
работа 

20 бодови 

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

од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар  

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

анкетни прашалници 
22. Литература 

            Задолжителна литература (до три) 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Cazacu, 
Boris 
et alii. 

Curs de limba 
romana 

Editura Didactica si Pedagogica 2003 

2. Mihaela, 
Albu 
et alii 

Limba romana- 
limba 
straina, curs 
practic II 

Editura Didactica si Pedagogica 1996 

3. Brancus, 
Grigore et 
alii 

Limba romana Editura Universitatii 
din Bucuresti 

2001 

22.2 Дополнителна литература (до три) 

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 

Аудио-
визуелни 
средства, 
граматики, 
речници, 
списанија, 
весници и 
други 
учебни 
помагала. 

  

2. 
    

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ШПАНСКИ ЈАЗИК 2 
2. Код  
3. Студиска програма Шпански јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар Прва година / 

втор семестар 
7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Лектор м-р Наташа Алексоска / Странски лектор од Шпанија 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Програмата е наменета за студенти кои продолжуваат со изучување на современиот шпански јазик и преку 
едноставни, интерактивни содржини од доменот на секојдневното живеење сакаат постепено да ги развијат 
јадрените лингвистички вештини (слушање, читање, пишување и зборување), да се оспособат за практична и 
динамична примена на основните граматички правила и лексика во адекватни социокултурни ситуации, 
дополнително да се запознаат со шпанската (а во помала мера и со испанската) култура и постојните јазични и 
културни сличности и разлики и да го достигнат А1(2) нивото според Заедничката европска референтна рамка за 
јазици како солидна основа за понатамошно прогресивно изучување на посложени граматички, лексички и 
социокултурни содржини. 
 

11. Содржина на предметната програма: 
  

▪ Граматички содржини: употреба на hay/está(n), разлика muy/mucho, предлози со превозни средства и со 
временски изрази, редни броеви, лични заменки со и без предлог, глаголски перифрази (estar + герунд, ir 
a+инфинитив, acabar de+инфинитив), компаратив и суперлатив, неправилности во сегашно време на 
индикатив, употреба на сегашно време на индикатив наспроти глаголската перифраза estar+герунд, 
варијанти на шпанскиот јазик; 

▪ Лексички содржини: населба и град, комерцијални и јавни установи, периоди од денот, секојдневни 
активности, бои, кажување час, денови во неделата, месеци во годината, годишни времиња, страни на 
светот, саемски активности, културни активности, туристички активности; 

▪ Социокултурни содржини: важноста на сретсело, шпански и испански формули за учтивост, формални и 
неформални начини на привлекување внимание и поздравување, патрони празници, комерцијално работно 
време, годишен одмор, проксемика во шпански/испански контекст, телефонски разговори; 

▪ Елементи од испанскиот свет: прошетка низ Мадрид и ноќен живот, прошетка низ Валенсија и празнување 
на Las Fallas, посета на Аламбра во Гранада, годишен одмор на Тенерифе и Ибица, шпански туристички 
атракции, споредба на Мадрид и Барселона, Денот на мртвите во Мексико, музички жанрови, Карлос 
Гардел и Буенос Аирес, танци (танго, салса, фламенко), познати шпански трговски брендови; 

▪ Пишување СМС порака, мејл, кус состав (на пример, опис на родниот град), водење телефонски разговор 
во реално време, преведување (во двете насоки) на куси и едноставни текстови.  

12. Методи на учење: интерактивни вежби поддржани со автентични текстови, аудио и видео материјали, интернет 
пребарувања и современи ИКТ алатки и платформи, работа во тим, групна дискусија, симулација, консултации, 
самостојна работа (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

100 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 0+4 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава  
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
45 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  0 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 30 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 поени 
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17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

0 поени 

17.3. Активност и учество 20 поени 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Шпански и македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Континуиранa етапна и сумативна евалуација / 
самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Oscar Cerrolaza 
Gili, Matilde 
Cerrolaza 
Aragón, Begoña 
Llovet Barquero 

Pasaporte 1 (A1), libro 
del alumno (+cuaderno de 
ejercicios), módulos 4-6 

Edelsa 2007 

2. Jaime Corpas, 
Eva García, 
Augustín 
Germendia 

Аula Internacional 1 
(nueva edición), manual 
compacto, unidades 7-12 

Difusión 2013 

3. AA.VV. Gramática básica del 
estudiante de español A1-
B1 (edición revisada y 
ampliada) 

Difusión 2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. AA.VV. Nuevo Sueña 1, libro del 
alumno (+cuaderno de 
ejercicios), lecciones 3-5 

Anaya 2015 

2. AA.VV. Nuevo Prisma A1 
(edición ampliada), libro 
del alumno (+cuaderno de 
ejercicios), unidades 7-12 

Edinumen 2014 

  3. László Sándor Conversar es fácil Edelsa 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=L%C3%A1szl%C3%B3+S%C3%A1ndor&text=L%C3%A1szl%C3%B3+S%C3%A1ndor&sort=relevancerank&search-alias=books
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 3 
2. Код 

 

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност, Шпански јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар трета година / петти 

семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник Странски лектор 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Унапредување и збогатување на усната и писмената комуникација на португалски јазик. Усни компетенции: 
оспособеност за учтиво обраќање во службени ситуации, зборување за себе, за своите вкусови, образование, 
искуство, изразување и разбирање на совети и мислења, зборување за минати дејствија, еднократни и 
вообичаени, поврзување на минати, сегашни и идни факти, разбирање на содржини од медиумите 
Писмени: оспособеност за писмено изразување на теми претходно обработени преку текстови и аудио 
документи 

11. Содржина на предметната програма:  
Тематски: социјално, културно, географско потекло, историја, образование, иднина, здравје и здрав живот, 
вработување и невработеност, слободно време, патувања, забава и спорт, гардероба, вообичаени дејства во 
сегашноста, минатото, иднината, телевизија, кино, вести 
Граматички: именки и придавки – број; заменки – неопределени (двојна негација), за директен предмет, долги 
заменски форми; глагол – минато несвршено време, сложено предминато време, идно време; партицип; 
персонален инфинитив; прилози за начин на “-mente”; зборообразување со префиксација, синоними, антоними 

12. Методи на учење: Предавања и вежби, домашни задачи, домашно учење, консултации 
13. Вкупен расположив фонд на време 100 часа 
14. Распределба на расположивото време 30 + 30 + 10 + 30 
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  
 

16.2. Самостојни задачи 10 
16.3. Домашно учење – задачи 30 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 
17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 

писмена и усна) 
30 

17.3. Активност и учество 10 
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 Услов за потпис: присуство на часовите за 

предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и португалски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација/Самоевалуација 

Анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. A. Tavares Português XXI, 2 
(учебник и 
вежбанка) 

Lidel 2003 

2. O. M.  Coimbra, I. 
Coimbra 

Gramática Activa 
1 

Lidel 2000 

3. 
    

22.2. 

Дополнителна литература 
Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. C. Cunha, L.F.L. 
Cintra 

Nova Gramática 
do Português 
Contemporâneo 

Edições 
João Sá da 
Costa 

1999 

2. 
    

3. 
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1. Наслов на нaставниот предмет РОМАНСКИ ЈАЗИК 3 
2. Код 

 

3. Студиска програма 
 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  трета година 

петти 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

5 

8. Наставник Лектор д-р Атанасов Раду-Михаил, Странски лектор од Романија 
9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, дискурсивни и 
културни компетенции потребни за усната и писмената практика во совладувањето на романскиот јазик. 
Усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, економскиот живот на 
денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на комуникација. 
Усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 

11. Содржина на предметната програма:  
Развивање и усовршување на рецептивните и изразните усни компетенции со акцент врз фонетско 
граматичките и аудитивните вежби врз дијалог, врз вежби за изразување на идеи. Примена на аудио- 
визуелни и информативни средства: печат, списанија од областа на културата, функционални документи. 

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, 
аудиториски), 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  50 часови 
17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  60 бодови                                                       

17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

_бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  

17.4. Домашна задача и/или семинарска работа 20 бодови 

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

од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 

предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар  

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

22. Литература 
            Задолжителна литература (до три) 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Cazacu, Boris 
et alii. 

Curs de limba 
romana 

Editura Didactica si Pedagogica 2003 

2. Mihaela, Albu 
et alii 

Limba 
romana- limba 
straina, curs 
practic II 

Editura Didactica si Pedagogica 1996 

3. Brancus, 
Grigore et alii 

Limba romana Editura Universitatii 
din Bucuresti 

2001 

22.2 Дополнителна литература (до три) 

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 

Аудио-
визуелни 
средства, 
граматики, 
речници, 
списанија, 
весници и 
други 
учебни 
помагала. 

  

2. 
    

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ШПАНСКИ ЈАЗИК 3 
2. Код  
3. Студиска програма Шпански јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар Втора година / 

трет семестар 
7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Лектор м-р Наташа Алексоска / Странски лектор од Шпанија 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Програмата е наменета за студенти кои продолжуваат со изучување на современиот шпански јазик и преку 
интерактивни содржини од доменот на општественото живеење да ги развиваат јадрените лингвистички вештини 
(слушање, читање, пишување и зборување), да утврдат сличности и разлики помеѓу шпанскиот и македонскиот 
јазик, да се оспособат за практична и динамична примена на граматички правила и лексика во адекватни 
социокултурни ситуации, дополнително да се запознаат со шпанската (а во помала мера и со испанската) култура и 
постојните јазични и културни сличности и разлики со цел да го достигнат А2(1) нивото според Заедничката 
европска референтна рамка за јазици како солидна основа за  понатамошно прогресивно изучување на уште 
посложени граматички, лексички и социокултурни содржини. 

11. Содржина на предметната програма: 
▪ Граматички содржини: употреба на ser/estar со придавки, род и број на именките, причински реченици, 

минато определено свршено време на индикативот (аорист), временски маркери, hace, hace que и desde 
hace, релативни реченици, глаголи за емоции, лични заменки за директен и индиректен предмет, минато 
неопределено свршено време на индикативот (перфект); 

▪ Лексички содржини: карактерни особини и физички опис, давање и примање комплименти, видови 
спортови, одлики на лидер, глаголи поврзани со животните етапи, уметнички стилови и уметнички дела, 
циклуси на образование, облека и модни додатоци, материјали и форми, рекламирање производ; 

▪ Социокултурни содржини: хипокорисници, познати испански спортисти, извици во различни социјални 
ситуации, искажување мислење, влегување во збор, елементи на оглас за работа, Гоја и Веласкес во Прадо, 
шопинг, главните ликови во Дон Кихот, кус историски преглед на Шпанија, Аргентина и Мексико, 
шпански модни норми и модни дизајнери; 

▪ Уметноста во фокус: сликарството на Антонио Лопес Гарсија, фламенко танцот на Сара Барас, креацијата 
Невеста во црно од модниот креатор Франсис Монтесинос; 

▪ Фотоколаж со коментари, кус опис на познато уметничко дело, CV и мотивациско писмо, симулација на 
интервју за работа во одговор на автентичен оглас, онлајн шопинг во реално време, преведување (во двете 
насоки) на едноставни текстови.  

12. Методи на учење: интерактивни вежби поддржани со автентични текстови, аудио и видео материјали, интернет 
пребарувања и современи ИКТ алатки и платформи, работа во тим, групна дискусија, симулација, консултации, 
самостојна работа (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

100 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 0+4 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава  
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

45 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  0 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 30 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 поени 

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

0 поени 

17.3. Активност и учество 20 поени 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Шпански и македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Континуиранa етапна и сумативна евалуација / 
самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Matilde Cerrolaza 
Aragón, Oscar 
Cerrolaza Gili, 
Begoña Llovet 
Barquero 

Pasaporte 2 (A2), libro 
del alumno (+cuaderno 
de ejercicios), módulos 1-
3 

Edelsa 2008 

2. Jaime Corpas, 
Augustín 
Germendia, 
Carmen Soriano 

Аula Internacional 2 
(nueva edición), manual 
compacto, unidades 1-6 

Difusión 2018 

3. AA.VV. Gramática básica del 
estudiante de español A1-
B1 (edición revisada y 
ampliada) 

Difusión 2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. AA.VV. Nuevo Sueña 1, libro del 
alumno (+cuaderno de 
ejercicios), lecciones 6-7 

Anaya 2015 

2. AA.VV. Nuevo Prisma A2 
(edición ampliada) – 
libro del alumno 
(+cuaderno de 
ejercicios), unidades 1-6 

Edinumen 2013 

  3. László Sándor  Uso de los pasados Edelsa 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=L%C3%A1szl%C3%B3+S%C3%A1ndor&text=L%C3%A1szl%C3%B3+S%C3%A1ndor&sort=relevancerank&search-alias=books
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 4 

2. Код 
 

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност, Шпански јазик и книжевност 

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

Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 

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

6. Академска година /семестар трета година / шести 
семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник Странски лектор 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Унапредување и збогатување на усната и писмената комуникација на португалски јазик.Усни: оспособеност за 
изразување на лични ставови, мислења, изведување заклучоци, пренесување туѓи искази, информирање за 
одредени ситуации и настани; оспособеност за разбирање во солидна мерка на говори на стандарден јазик на 
секојдневни теми, радио и телевизиски програми, филмови и сл.  
Писмени: оспособеност за разбирање полесни прозни текстови и написи што третираат современи 
проблематики, и за пишување јасни куси состави на темите што се обработуваат 

11. Содржина на предметната програма:  
Тематски: патувања, музика, литература, медиуми, културни специфики и реалности, граѓанско однесување; 
теми од португалското културно наследство и современата португалска култура; теми во договор со студентите 
Граматички: глагол – кондиционал, сегашно, минато и идно време на конјуктивот, индиректен говор, пасивен 
залог; релативни заменки, непроменливи и променливи; сврзници и сврзнички фрази; зборообразување – 
продолжување; разлики помеѓу европската и бразилската варијанта на португалскиот јазик 

12. Методи на учење: Предавања и вежби, домашни задачи, домашно учење, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 100 часа 

14. Распределба на расположивото време 30 + 30 + 10 + 30 

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  
 

16.2. Самостојни задачи 10 

16.3. Домашно учење – задачи 30 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

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

30 

17.3. Активност и учество 10 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и португалски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација/Самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. A. Tavares Português XXI, 2 
(учебник и 
вежбанка) 

Lidel 2003 

2. A. Tavares Português XXI, 3 
(учебник и 
вежбанка) 

Lidel 2008 

3. O. M.  Coimbra, I. 
Coimbra 

Gramática Activa 
1 

Lidel 2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. O. M.  Coimbra, I. 
Coimbra 

Gramática Activa 
2 

Lidel  2002 

2. C. Cunha, L.F.L. 
Cintra 

Nova Gramática 
do Português 
Contemporâneo 

Edições 
João Sá da 
Costa 

1999 

3. 
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1. Наслов на нaставниот предмет РОМАНСКИ ЈАЗИК 4 
2. Код 

 

3. Студиска програма 
 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  втора година 

четврти 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

5 

8. Наставник Лектор д-р Атанасов Раду-Михаил, Странски лектор од Романија 
9. Предуслови за запишување на предметот предметот да е запишан во соодветниот семестар 
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, дискурсивни и 
културни компетенции потребни за усната и писмената практика во совладувањето на романскиот јазик. 
Усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, економскиот живот на 
денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на комуникација. 
Усвојување на потребната компетенција во практиката на преводот. 

11. Содржина на предметната програма:  
За писмено изразување акцентот се става врз техниката на изложување на идеи и врз правење на 
резимеа. Преводи. Елементи од романската култура и цивилизација. 

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, 
аудиториски), 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  50 часови 
17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  60 бодови                                                       

17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

_бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  

17.4. Домашна задача и/или семинарска работа 20 бодови 

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

од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 

предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар  

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

22. Литература 
            Задолжителна литература (до три) 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Cazacu, Boris 
et alii. 

Curs de limba 
romana 

Editura Didactica si Pedagogica 2003 

2. Mihaela, Albu 
et alii 

Limba 
romana- limba 
straina, cours 
practic II 

Editura Didactica si Pedagogica 1996 

3. 
    

22.2 Дополнителна литература (до три) 

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 

Аудио-
визуелни 
средства, 
граматики, 
речници, 
списанија, 
весници и 
други 
учебни 
помагала. 

  

2. 
    

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ШПАНСКИ ЈАЗИК 4 
2. Код  
3. Студиска програма Шпански јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар Втора година / 

четврти семестар 
7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Лектор м-р Наташа Алексоска / Странски лектор од Шпанија 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Програмата е наменета за студенти кои продолжуваат со изучување на современиот шпански јазик и преку 
интерактивни содржини од доменот на општественото живеење сакаат да ги развијат јадрените лингвистички 
вештини (слушање, читање, пишување и зборување), да се оспособат за практична и динамична примена на 
граматички правила и лексика во адекватни социокултурни ситуации, дополнително да се запознаат со шпанскатa 
(а во помала мера и со испанската) култура и постојните јазични и културни сличности и разлики и да го достигнат 
А2(2) нивото според Заедничката европска референтна рамка за јазици како солидна основа за понатамошно 
прогресивно изучување на уште посложени граматички, лексички и социокултурни содржини. 

11
. 

Содржина на предметната програма: 
▪ Граматички содржини: апсолутен и релативен суперлатив, присвојни заменки, минато несвршено време на 

индикативот (имперфект), предминато време на индикативот (плусквамперфект), споредба на минатите 
времиња на индикативот, заповеден начин со правилни и најчестите неправилни глаголи, глаголски 
перифрази (hay que+инфинитив, tener que+инфинитив, poder+инфинитив), заповедна форма и местото на 
заменките; 

▪ Лексички содржини: интеркултурна комуникација, патувања, дом и видови живеалишта, професионалци 
во филмската индустрија, човечкото тело, симптоми и лекови, здравствена заштита, универзитетски студии 
и испити; 

▪ Социокултурни содржини: мимики и гестови, стереотипи, деловна комуникација, изнајмување наспроти 
купување живеалиште, професии во женски род, концепт на лична нега и убавина, поговорки поврзани со 
здравјето, социјален престиж на различни професии, туристичка мапа на Шпанија, видови туризам, 
познати шпански и испански филмови, актери и режисери, филмскиот фестивал во Сан Себастијан; 

▪ Уметноста во фокус: современата скулптура на Едвардо Чилида, архитектурата на Гугенхајм во Билбао, 
молекуларната гастрономија на Феран Адриа; 

▪ Кус состав (на пример, позитивни и негативни стереотипи, патување од соништата), прилог за личен блог, 
резиме на познат филм, преведување (во двете насоки) на едноставни текстови.  

12
. 

Методи на учење: интерактивни вежби поддржани со автентични текстови, аудио и видео материјали, интернет 
пребарувања и современи ИКТ алатки и платформи, работа во тим, групна дискусија, симулација, консултации, 
самостојна работа (подготовка на испит) 

13
. 

Вкупен расположив фонд на 
време 

100 часа 

14
. 

Распределба на расположивото 
време 0+4 

15
. 

Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава  
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

45 часа 

16
. 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  0 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 30 часа 

17
. 

Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 поени 

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

0 поени 

17.3. Активност и учество 20 поени 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар 

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата Шпански и македонски јазик 

21
. 

Метод на следење на квалитетот на наставата Континуиранa етапна и сумативна евалуација / 
самоевалуација 
анкетни прашалници 

22
. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Matilde Cerrolaza 
Aragón, Oscar 
Cerrolaza Gili, 
Begoña Llovet 
Barquero 

Pasaporte 2 (A2), libro 
del alumno (+cuaderno 
de ejercicios), módulos 4-
6 

Edelsa 2008 

2. Jaime Corpas, 
Augustín 
Germendia, 
Carmen Soriano 

Аula Internacional 2 
(nueva edición), manual 
compacto, unidades 7-12 

Difusión 2018 

3. AA.VV. Gramática básica del 
estudiante de español A1-
B1 (edición revisada y 
ampliada) 

Difusión 2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. AA.VV. Nuevo Sueña 1, libro del 
alumno (+cuaderno de 
ejercicios), lecciones 8-
10 

Anaya 2015 

2. AA.VV. Nuevo Prisma A2 
(edición ampliada), libro 
del alumno (+cuaderno 
de ejercicios), unidades 
7-12 

Edinumen 2013 

  3. László Sándor  Uso de los pasados Edelsa 2016 

  

https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=L%C3%A1szl%C3%B3+S%C3%A1ndor&text=L%C3%A1szl%C3%B3+S%C3%A1ndor&sort=relevancerank&search-alias=books
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 5 
2. Код 

 

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност, Шпански јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар четврта година / седми 

семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник Странски лектор 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Усни: оспособеност за разбирање во поголема мерка на подолги говори на стандарден јазик на современи теми, 
радио и телевизиски програми, филмови и сл., и за релативно спонтано и течно учество во разговор и во дебати 
од секојдневието и на современи теми. 
Писмени: оспособеност за разбирање во поголема мерка на современи прозни текстови и написи што третираат 
современи проблематики, и за пишување јасни состави на темите што се обработуваат, односно на теми по личен 
избор, и оспособеност за превод од и на португалски јазик на такви состави 

11. Содржина на предметната програма:  
Тематски: Збогатување на речникот во врска со познати теми и воведување нови теми во договор со студентите. 
Теми од португалската книжевност и од бразилското културно наследство. Превод 
Граматички: рекапитулација на обработените граматички содржини и совладување на нови содржини, имено, 
глаголи – сложен перфект на индикативот и на конјуктивот, просто предминато време, персонален инфинитив 
сложен; заменки – слевање на кратките заменски форми за директен и индиректен предмет, прономинална 
конјугација со идно време и со кондиционал, зборообразување со пре- и суфиксација; синтакса – трите типа 
условни реченици 

12. Методи на учење: Предавања и вежби, домашни задачи, домашно учење, консултации 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 
100 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 30 + 30 + 10 + 30 

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  
 

16.2. Самостојни задачи 10 
16.3. Домашно учење – задачи 30 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 
17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 

писмена и усна) 
30 

17.3. Активност и учество 10 
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 Услов за потпис: присуство на часовите за 
предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и португалски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација/Самоевалуација 

анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Реден број Автор Наслов Издавач Година 
1. A. Tavares Português XXI, 2 

(учебник и 
вежбанка) 

Lidel 2003 

2. A. Tavares Português XXI, 3 
(учебник и 
вежбанка) 

Lidel 2008 

3. O. M.  Coimbra, I. 
Coimbra 

Gramática Activa 2 Lidel 2002 

22.2. 

Дополнителна литература 
Реден број Автор Наслов Издавач Година 
1. C. Cunha, L.F.L. Cintra Nova Gramática do 

Português 
Contemporâneo 

Edições 
João Sá da 
Costa 

1999 

2. 
    

3. 
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1. Наслов на нaставниот предмет РОМАНСКИ ЈАЗИК 5 
2. Код 

 

3. Студиска програма 
 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  Трета година 

Петти семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Лектор д-р Атанасов Раду-Михаил, Странски лектор од Романија 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, дискурсивни и 
културни компетенции потребни за усната и писмената практика во совладувањето на романскиот јазик. 
Усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, економскиот живот на 
денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на комуникација. Усвојување на потребната 
компетенција во практиката на преводот. Способност за усно изразување т.е. усно резимирање на текстови со 
покомплексна содржина. Способност за пишување на состави на актулени теми од секојдневието кај нас и во 
светот.Способност за писмено изразување преку преведување на куси текстови од информативен илитературен 
карактер во обете насоки. 

11. Содржина на предметната програма: 
Усовршување на усните и писмените рецептивни и изразни компетенции со акцент врз вежбите по состави разни 
стилистички нивоа на јазикот. Примена на аудио-визуелни и информативни средства по однос наразни социо-
културни аспекти на денешна Романија. За писмениот јазик акцентот се става врз техникатана аргументирање на 
идеи и на дисертацијата. Преводи. Елементи од романската култура и 
цивилизација.(содржината продолжува и во шестиот семестар) 

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,аудиториски), 
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  50 часови 
17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  60 бодови                                                       

17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

_бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  

17.4. Домашна задача и/или семинарска работа  20 бодови 

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

од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 

предавања и вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот 
семестар 

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

анкетни прашалници 
22. Литература 

        Задолжителна литература (до три) 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Cazacu, Boris 
et Alii. 

Curs de limba romana Editura Didactica si Pedagogica 2003 

2. Mihaela, Albu 
et Alii. 

Limba romana – limba 
straina , curs practice 2 

Editura Didactica si Pedagogica 1996 

3. Daniela Kohn Manual de limba romana 
pentru straini - curs 

Editura  Polirom Iasi, 
2009 

22.2 Дополнителна литература (до три) 

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 

Аудиу-визуелни 
средства,граматики, 
реченици,списанија, 
весници и други учебни 
помагала 

  

2. 
    

3. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ШПАНСКИ ЈАЗИК 5 
2. Код  
3. Студиска програма Шпански јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар Трета година / 

петти семестар 
7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Странски лектор од Шпанија/ Лектор м-р Наташа Алексоска  
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Програмата е наменета за студенти кои продолжуваат со изучување на современиот шпански јазик и преку 
интерактивни содржини од доменот на современото живеење сакаат да ги развијат јадрените лингвистички вештини 
(слушање, читање, пишување и зборување), да се оспособат за практична и динамична примена на граматички 
правила и лексика во адекватни социокултурни ситуации, дополнително да се запознаат со шпанската (а во помала 
мера и со испанската) култура и постојните јазични и културни сличности и разлики и да го достигнат Б1(1) нивото 
според Заедничката европска референтна рамка за јазици како солидна основа за  понатамошно прогресивно 
изучување на уште посложени граматички, лексички и социокултурни содржини. 

11. Содржина на предметната програма: 
 

▪ Граматички содржини: компаративни реченици, ponerse+придавка, llevarse bien/mal, caer bien/mal, 
неопределени заменки, сегашно време на субјунктивот, субјунктив во желбени реченици, повторување на 
заповедниот начин, субјунктив во безлични реченици, глаголи со кои се искажуваат чувства со именки и 
инфинитив, субјунктив за искажување чувства, субјунктив за негирање и искажување став, глаголски 
перифрази volver a/dejar de/ponerse a/estar a punto de/soler+инфинитив: 

▪ Лексички содржини: уметнички професии, празници, човечкото тело, здравствени проблеми и лекови, 
годишен одмор на плажа или планина, пејсаж, работни права и обврски, секојдневни домашни задачи, 
литературни жанрови, политика и политички партии; 

▪ Социокултурни содржини: односите меѓу генерациите, Федерико Гарсија Лорка и одликите на 
андалузискиот говор, односите меѓу колегите на работа, закажување лекарски преглед, еколошката свест, 
Коста Рика и одржливиот развој, Чиле - држава на контрасти, односот на шпанците кон работата, младите 
и вработувањето, синдикати и протести, влијанието на религијата врз шпанското општество и врз јазикот, 
музиката на Лус Касал, шпанската граѓанска војна, Пабло Неруда и мисијата Винипег, жената и пазарот на 
труд, животот и делото на Исабел Аљенде, Мичел Бачелет; 

▪ Варијантите на шпанскиот јазик кога се зборува за луѓе, празници, патувања, политика. 
▪ Пишување честитки (роденден, дипломирање, брак, раѓање на дете, пензионирање), анкетен прашалник 

(идеално работно место, навики за годишен одмор), кус состав и/или дискусија на актуелна тема (на 
пример, проблемите кои ги загрижуваат младите, најважните настани во декада по избор, жените и 
балансот меѓу приватниот и професионалниот живот). 

12. Методи на учење: интерактивни вежби поддржани со автентични текстови, аудио и видео материјали, интернет 
пребарувања и современи ИКТ алатки и платформи, работа во тим, групна дискусија, симулација, консултации, 
самостојна работа (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

100 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 0+4 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава  
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
45 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  0 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 30 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 поени 

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

0 поени 
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17.3. Активност и учество 20 поени 

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 Услов за потпис: присуство на часовите за предавања и 
вежби. 
Предметот да е запишан во соодветниот семестар и 
студентот да има положено Шпански јазик 4 

20. Јазик на кој се изведува наставата Шпански јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Континуиранa етапна и сумативна евалуација / 
самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Matilde 
Cerrolaza 
Aragón, Oscar 
Cerrolaza Gili, 
Begoña Llovet 
Barquero 

Pasaporte 3 (B1), libro del 
alumno (+ cuaderno de 
ejercicios), módulos 1-4 

Edelsa 2012 

2. Jaime Corpas, 
Augustín 
Germendia, 
Carmen Soriano 

Аula Internacional 3 (nueva 
edición), manual compacto, 
unidades 1-6 

Difusión 2014 

3. AA.VV. Gramática básica del 
estudiante de español A1-
B1(edición revisada y 
ampliada) 

Difusión 2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. AA.VV. Nuevo Sueña 2, libro del 
alumno (+cuaderno de 
ejercicios), lecciones 1-5 

Anaya 2015 

2. AA.VV. Nuevo Prisma B1 (edición 
ampliada) – Libro del 
alumno + CD Audio 
(Unidades 1-6) 

Edinumen 2015 

  3. Pilar Hernández 
Mercedes 

Uso del indicativo y del 
subjuntivo 

Edelsa 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tienda.edelsa.es/
https://tienda.edelsa.es/
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ПОРТУГАЛСКИ ЈАЗИК 6 
2. Код 

 

3. Студиска програма Француски јазик и книжевност, Шпански јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Катедра за романски јазици и книжевности, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар четврта година / осми 

семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник Странски лектор 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Усовршување на усната и писмената комуникација на португалски јазик. 
Усни: оспособеност за разбирање на подолги и комплексни говори на стандарден јазик на разновидни теми, на 
радио и телевизиски програми, филмови и сл., и за спонтано и течно користење на јазикот во интеракција со 
други соговорници, за социјални и професионални цели. 
Писмени: оспособеност за разбирање на подолги и посложени книжевни и друг вид текстови, за пишување јасни, 
добро структурирани и богати со детали состави, и оспособеност за превод на релативно едноставни книжевни и 
друг вид текстови. 

11. Содржина на предметната програма:  
Тематски: Специјализиран речник, изрази, деловна комуникација, превод. Теми од португалската и бразилската 
книжевност и од лузофонското културно наследство. Теми во договор со студентите. 
Граматички: глаголи – футур перфект на индикативот и на конјуктивот, герунд прост и сложен; синтакса – 
видови сложени реченици; зборообразување – продолжение, сложенки; перифрастични конструкции; 
компаративен преглед на модалитетите на португалскиот јазик 

12. Методи на учење: Предавања и вежби, домашни задачи, домашно учење, консултации 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 
100 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 30 + 30 + 10 + 30 

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  
 

16.2. Самостојни задачи 10 
16.3. Домашно учење – задачи 30 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 
17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 

писмена и усна) 
30 

17.3. Активност и учество 10 
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 соодветниот 
семестар 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и португалски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација/Самоевалуација 

анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Реден број Автор Наслов Издавач Година 
1. A. Tavares Português XXI, 3 

(учебник и 
вежбанка) 

Lidel 2008 

2. O. M.  Coimbra, I. 
Coimbra 

Gramática Activa 2 Lidel 2002 

3. L.M. Rosa Vamos Lá Continuar Lidel 2008 

22.2. 

Дополнителна литература 
Реден број Автор Наслов Издавач Година 
1. C. Cunha, L.F.L. Cintra Nova Gramática do 

Português 
Contemporâneo 

Edições João 
Sá da Costa 

1999 

2. 
    

3. 
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1. Наслов на нaставниот предмет РОМАНСКИ ЈАЗИК 6  
2. Код 

 

3. Студиска програма 
 

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

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 
6. Академска година/семестар  Четврта година 

Осми семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник Лектор д-р Атанасов Раду-Михаил, Странски лектор од Романија 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Формирање на јазични, лексички, морфосинтаксички, стилистички, интерлокутивни, дискурсивни и 
културни компетенции потребни за усната и писмената практика во совладувањето на романскиот јазик. 
Усвојување на културни знаења во однос на социокултурниот, политичкиот, економскиот живот на 
денешна Романија и нивна употреба во разни контексти на комуникација. Усвојување на потребната 
компетенција во практиката на преводот. Способност за усно изразување т.е. усно резимирање на текстови со 
покомплексна содржина. Способност за пишување на состави на актуелни теми од секојдневието кај нас и во 
светот. Способност за писмено изразување преку преведување на куси текстови од информативен и литературен 
карактер во обете насоки. 

11. Содржина на предметната програма: 
Развивање и усовршување на рецептивните и изразните усни компетенции со акцент врз фонетско- 
граматичките и аудитивните вежби, врз дијалог, врз вежби за изразување на идеи. Примена на аудио- 
визуелни и информативни средства : печат, списанија од областа на културата, функционални сокументи. За 
писмено изразување акцентот се става врз техниката на изложување на идеи и врз правење на резимеа. Преводи. 
Елементи од романската култура и цивилизација. 

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,аудиториски), 
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  50 часови 
17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  60 бодови                                                       

17.2.  Успешно реализирани лаборато-
риски/аудиториски вежби 

_бодови   

17.3.  Активност и учество  20 бодови  

17.4. Домашна задача и/или семинарска работа  20 бодови 

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

од 61 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Услов за потпис: присуство на часовите за 

предавања и вежби. 
Положен испит од Современ романски јазик 5. 

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

анкетни прашалници 
22. Литература 

        Задолжителна литература (до три) 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Cazacu, Boris et 
Alii. 

Curs de limba romana Editura Didactica si Pedagogica 2003 

2. Mihaela ,Albu et 
Alii. 

Lima romana – limba 
straina, curs practice 2 

Editura Didactica si Pedagogica 1996 

3. Daniela Kohn Manual de limba 
romana pentru straini - 
curs 

Editura  Polirom Iasi, 
2009 

22.2 Дополнителна литература (до три) 

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. 
 

Аудио-визуелни 
средства, граматики, 
речници, списанија, 
весници и други 
учебни помагала. 

  

2. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ШПАНСКИ ЈАЗИК 6 
2. Код  
3. Студиска програма Шпански јазик и книжевност 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје  
Катедра за романски јазици и книжевности 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар Трета година / 

шести семестар 
7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Странски лектор / Лектор м-р Наташа Алексоска  
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
предметот да е запишан во соодветниот семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Програмата е наменета за студенти кои продолжуваат со изучување на современиот шпански јазик и преку 
интерактивни содржини од доменот на современото живеење сакаат да ги развијат јадрените лингвистички вештини 
(слушање, читање, пишување и зборување), да утврдат сличности и разлики помеѓу шпанскиот и македонскиот 
јазик, да се оспособат за практична и динамична примена на граматички правила и лексика во адекватни 
социокултурни ситуации, дополнително да се запознаат со шпанската, а во помала мера и со испанската култура и 
постојните културни сличности и разлики и да го достигнат Б1(2) нивото според Заедничката европска референтна 
рамка за јазици со што стекнуваат автономија во употребата на современиот шпански јазик. 

11. Содржина на предметната програма: 
  

▪ Граматички содржини: употреба на субјунктив при искажување мислење, ser/estar + придавка со индикатив 
или субјунктив, спротивни и допусни реченици, систематизација на неправилностите кај глаголите во 
сегашното време на субјунктивот, релативни заменки, релативни реченици со индикатив или субјунктив, 
para/para que, рефлексивен пасив, идно просто време на индикативот, употреба на субјунктив за 
искажување можност, употреба на субјунктив во временски реченици, условен начин, негативна заповедна 
форма, местото на заменките со заповедна форма, voseo, интерпункциски знаци, голема буква, акроними; 

▪ Лексички содржини: компјутери, печатени медиуми, новинарство, рекламирање, уредување на ентериер, 
договор за закуп на стан, видови алат, љубовни релации, клима и временска прогноза, нови технологии и 
интернет, јадења и начини на подготовка, прехрамбени производи и диета, модерна гастрономија; 

▪ Социокултурни содржини: поговорки, застапеност на шпанскиот јазик на интернет, јазикот на младите, 
совети за подобра комуникација, водечки шпански весници, елементи на формално писмо, пречекување 
гости, манири и етикеција, современа шпанска архитектура; 

▪ Варијантите на шпанскиот јазик кога се зборува за домот и патувањата, односите со луѓето, храната. 
▪ Пишување рекламни пораки, кус состав (на пример, препорака за ресторан и типични јадења во родниот 

град, социјалните медиуми), новинарско интервју (cinco W), резиме на прочитана книга или на гледан 
филм, неформално и формално писмо. 

12. Методи на учење: интерактивни вежби поддржани со автентични текстови, аудио и видео материјали, интернет 
пребарувања и современи ИКТ алатки и платформи, работа во тим, групна дискусија, симулација, консултации, 
самостојна работа (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

100 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 0+4 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава  
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

45 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  0 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 30 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 поени 

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

0 поени 

17.3. Активност и учество 20 поени 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
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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 соодветниот семестар и 
студентот да има положено Шпански јазик 5 

20. Јазик на кој се изведува наставата Шпански јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Континуиранa етапна и сумативна евалуација / 
самоевалуација 
анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Matilde Cerrolaza 
Aragón, Oscar 
Cerrolaza Gili, 
Begoña Llovet 
Barquero 

Pasaporte 3 (B1), libro 
del alumno (+ cuaderno 
de ejercicios), módulos 5-
8 

Edelsa 2012 

2. Jaime Corpas, 
Augustín 
Germendia, 
Carmen Soriano 

Аula Internacional 3 
(nueva edición), manual 
compacto, unidades 7-12 

Difusión 2014 

3. AA.VV. Gramática básica del 
estudiante de español A1-
B1 (edición revisada y 
ampliada) 

Difusión 2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. AA.VV. Nuevo Sueña 2, libro del 
alumno (+cuaderno de 
ejercicios), lecciones 6-10 

Anaya 2015 

2. AA.VV. Nuevo Prisma B1 
(edición ampliada), libro 
del alumno (+ cuaderno 
de ejercicios), unidades 
7-12 

Edinumen 2015 

  3. Pilar Hernández 
Mercedes 

Uso del indicativo y del 
subjuntivo 

Edelsa 2016 

  

https://tienda.edelsa.es/
https://tienda.edelsa.es/
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ПРИЛОГ БР. 4 
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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 
 

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 Анита Кузманоска 

2. Дата на раѓање 04.02.1967 

3. Степен на образование VII 

4. Наслов на научниот степен магистер  

5. Каде и кога го завршил 
образованието, односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 1991 Филолошки факултет „Блаже 
Конески„  Скопје 

Магистериум 2013 Филолошки факултет „Блаже 
Конески„ Скопје 

Докторат    

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Наука за 
јазикот 
(лингвистика) 

Романистика - Семантика  

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки   

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 

Виш лектор, француски 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 француски јазик 1 Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
 
Двопредметна студиска програма  (француски 
јазик и книжевност А со романски јазик и 
книжевност Б) - Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје 

2. Современ француски јазик 2 Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
 
Двопредметна студиска програма  (француски 
јазик и книжевност А со романски јазик и 
книжевност Б) - Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје 

3. Современ француски јазик 3 Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
 
Двопредметна студиска програма (француски 
јазик и книжевност А со романски јазик и 
книжевност Б) -Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје 
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4. Современ француски јазик 4 Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
 
Двопредметна студиска програма  (француски 
јазик и книжевност А со романски јазик и 
книжевност Б) - Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје 

5. Современ француски јазик 5 Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
 
Двопредметна студиска програма  (француски 
јазик и книжевност А со романски јазик и 
книжевност Б) - Преведување и толкување -
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

6. Современ француски јазик 6 Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
 
Двопредметна студиска програма  (француски 
јазик и книжевност А со романски јазик и 
книжевност Б) - Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје 

7. Современ француски јазик 7 Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
 
Двопредметна студиска програма  (француски 
јазик и книжевност А со романски јазик и 
книжевност Б) - Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје 

8. Современ француски јазик 8 Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
 
Двопредметна студиска програма  (француски 
јазик и книжевност А со романски јазик и 
книжевност Б) - Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје 

9. Француски јазик 1 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 10. Француски јазик 2 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 11. Француски јазик 3 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 12. Француски јазик 4 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 13. Француски јазик 5 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 14. Француски јазик 6 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 15. Француски јазик Б1 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 16. Француски јазик Б2 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 17. Француски јазик Б3 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 18. Француски јазик Б4 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 



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

192 
 

 19. Француски јазик Б5 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 20. Француски јазик Б6 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 21. Француски јазик Б7 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 22. Француски јазик Б8 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 23. Француски јазик В1 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 24. Француски јазик В2 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 25. Француски јазик В3 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 26. Француски јазик В4 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 27. Преведување од француски јазик на 
македонски јазик 1 

Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 28. Преведување од француски јазик на 
македонски јазик 2 

Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 29. Преведување од француски јазик на 
македонски јазик 3 

Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 30. Преведување од француски јазик на 
македонски јазик 4 

Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 31. Преведување од француски јазик на 
македонски јазик  и обратно 1 

Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 32. Преведување од француски јазик на 
македонски јазик  и обратно 2 

Француски јазик и книжевност, 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.   

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.    

2.    

3.    
4.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
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1. Анита Кузманоска  
(учесник) 

Макропроект „јазици, 
книжевности, култури: 
образовни политики во 
функција на современото 
општество“ за периодот од 
2018-2021 

Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ во Скопје, 2018-2021. 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Анита Кузманоска « Le Paris d’Omer Kaleşi »  
 
Превод од македонски на 
француски јазик на дел од 
книгата на академик  Луан 
Старова „Разговори со Омер 
Калеши. Скопје – Истанбул – 
Париз“ (2018) 

Македонска академија на 
науките и уметностите, 2019, 
148 стр.        
IBSN 978-608-203-252-8 
 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Анита Кузманоска  « Problèmes  rencontrés  dans la 
traduction du macédonien en 
français de la pièce « Divo 
meso » (« chair sauvage ») de 
Goran Stefanovski » 

Зборник на трудови од 
меѓународна научна 
конференција « Истото, 
сличното и различното во 
јазикот, во книжевноста и во 
културата во франкофонските 
земји » Универзитет ,,Св. 
Кирил и Методиј”, Филолошки 
факултет „Блаже Конески”, 
ноември 2018, стр. 231-248 

2. Анита Кузманоска « L’ensеignement des langues 
romanes à la Faculté de 
philologie « Blaze Koneski », 
près l’Université « Sts Cyrille et 
Méthode » à Skopje, en 
Macédoine : tradition et 
innovation. » 

Зборник на трудови од 
национален 
научноистражувачки проект 
„Јазик, литература и култура во 
романскиот простор : традиција 
и иновација“, Универзитет ,,Св. 
Кирил и Методиј”, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“, 
Скопје , 2017, стр. 177- 200 

3.    

4.    

5.    

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 
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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. Irina Babamova & 
Анита Кузманоска 

« Emploi de 
quarantaine dans la 
langue française et de 
карантин dans la 
langue 
macédonienne» 

Зборник на трудови од 
меѓународната научна 
конференција „Филолошки 
промислувања во 
француски и 
франкофонски контекст“  
Универзитет ,,Св. Кирил и 
Методиј”, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески”- Скопје (во 
печат) 

2022 

3. Анита Кузманоска « La traduction dans 
l’apprentissage/ 
l’enseignement des 
langues étrangères » 

Зборник на трудови од 
меѓународната научна 
конференција „Антологии 
и интеракции во 
романистичките 
проучувања “  
Универзитет ,,Св. Кирил и 
Методиј”, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески”- Скопје  

2020 
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Реден број: 
2. 

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 Севда Лазаревска 

2. Дата на раѓање 20.10.1958 

3. Степен на образование VIA (1 циклус на студии -240 кредити)  

4. Наслов на научниот степен  

5. Каде и кога го завршил 
образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 1983 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ -Скопје 

Магистериум   

Докторат    

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки   

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки   

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 

Лектор по француски 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 француски јазик 
1,2,3,4,5,6,7,8 

Француски јазик и книжевност/ Филолошки 
факултет „Блаже Конески“Скопје / УКИМ 

2. Современ француски јазик 
1,2,3,4,5,6,7,8 

Двопредметна програма, француски со 
романски јазик/ Филолошки факултет „Блаже 
Конески“Скопје / УКИМ 

3. Француски јазик Б 1,2,3,4,5,6,7,8 Преведување и толкување / Филолошки 
факултет „Блаже Конески“Скопје / УКИМ 

4. Француски јазик В 1,2,3,4 Преведување и толкување / Филолошки 
факултет „Блаже Конески“Скопје / УКИМ 

5. Француски јазик 1,2,3,4,5,6  (изборен 
предмет / еден од романските јазици) 

Француски јазик и книжевност/ Филолошки 
факултет „Блаже Конески“Скопје /УКИМ 

6. Преведување од француски на 
македонски јазик и од македонски на 
француски јазик 1и 2 

Француски јазик и книжевност/ Филолошки 
факултет „Блаже Конески“Скопје /УКИМ 

 7.  Преведување од македонски на 
француски јазик 1,2,3,4 

Преведување и толкување / Филолошки 
факултет „Блаже Конески“Скопје / УКИМ 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

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 
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10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 

1.    

2.    

3.    

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.    

2.    

3.    

4.    

5.    

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.    
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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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Реден број: 
3. 

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 Милена Касапоска-Чадловска 

2. Дата на раѓање 22.06.1981 

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 2004 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ Скопје 

Магистериум 2010 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ Скопје 

Докторат  2016 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Наука за јазикот 
(лингвистика) 

Романистика- Граматика 
на францускиот јазик 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Наука за јазикот 
(лингвистика) 

Романистика-Граматика 
на францускиот 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, Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ Скопје 

Лектор по француски 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 француски јазик 1 Француски јазик и книжевност- наставна 
насока, Француски јазик и книжевност- 
преведувачко-толкувачка насока, 
Двопредметна - Француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

2. Современ француски јазик 2 Француски јазик и книжевност- наставна 
насока, Француски јазик и книжевност- 
преведувачко-толкувачка насока, 
Двопредметна - Француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

3. Современ француски јазик 3 Француски јазик и книжевност- наставна 
насока, Француски јазик и книжевност- 
преведувачко-толкувачка насока, 
Двопредметна - Француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

4. Современ француски јазик 4 Француски јазик и книжевност- наставна 
насока, Француски јазик и книжевност- 
преведувачко-толкувачка насока, 
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Двопредметна - Француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

5. Современ француски јазик 5 Француски јазик и книжевност- наставна 
насока, Француски јазик и книжевност- 
преведувачко-толкувачка насока, 
Двопредметна - Француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

6. Современ француски јазик 6 Француски јазик и книжевност- наставна 
насока, Француски јазик и книжевност- 
преведувачко-толкувачка насока, 
Двопредметна - Француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

7. Современ француски јазик 7 Француски јазик и книжевност- наставна 
насока, Француски јазик и книжевност- 
преведувачко-толкувачка насока, 
Двопредметна - Француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

8. Современ француски јазик 8 Француски јазик и книжевност- наставна 
насока, Француски јазик и книжевност- 
преведувачко-толкувачка насока, 
Двопредметна - Француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

9. Француски јазик 1 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

10. Француски јазик 2 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

11. Француски јазик 3 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

12. Француски јазик 4 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

13. Француски јазик 5 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

14. Француски јазик 6 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

15. Граматика на францускиот јазик 5 
Синтакса 1 (вежби) 

Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

16. Граматика на францускиот јазик 6 
Синтакса 2 (вежби) 

Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

17. Француски јазик Б1 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

18. Француски јазик Б2 Катедра за преведување и толкување 

19. Француски јазик Б3 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

20. Француски јазик Б4 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

21. Француски јазик Б5 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 
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22. Француски јазик Б6 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

23. Француски јазик В1  Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

24. Француски јазик В2  Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 25. Француски јазик В3 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 26. Француски јазик В4 Катедра за преведување и толкување 
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.   

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. Милена Касапоска-
Чадловска, Силвана 
Нешковска, Лела Андреевска 

Анализа на англискиот и на 
францускиот препев на 
„Стерна“ од Блаже 
Конески“ 

Педагошки факултет- 
Битола, Македонско 
научно друштво- Битола, 
2021. 

2. Милена Касапоска-
Чадловска, Маја Милевска-
Кулевска 

La grammaire dans les manuels 
de FLE utilisés dans 
l’enseignement primaire en 
Macédoine 

Филозофски факултет, 
Нови Сад, Србија, 2021. 

3. Милена Касапоска-Чадловска Teaching grammar in French as 
a foreign language- classes in 
Macedonian schools 

Педагошки факултет-
Битола, 2020. 

4. Милена Касапоска-Чадловска Некои француски 
конструкции со 
незадолжителен атрибут на 
директен објект и нивните 
македонски еквиваленти 

Филолошки факултет 
при Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип, 2020. 

5. Милена Касапоска-Чадловска 
 

Attribut de l’objet ou épithète ? 
(Comparaison entre le français 
et le macédonien)  

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“, Скопје, 
2018. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. д-р Милена Касапоска-
Чадловска 

Mеѓународен проект 
„Развивање на меки вештини 
кај младите луѓе “ 

Универзитет „Св. 
Климент Охридски“- 
Битола и Франкофонска 
универзитетска агенција 
(l’AUF) 2021 

2. д-р Милена Касапоска-
Чадловска 

Mеѓународен проект 
„Европскиот суд за човекови 
права: идни предизвици и 
тенденции “ 

Универзитет „Св. 
Климент Охридски“- 
Битола и Франкофонска 
универзитетска агенција 
(l’AUF) 2019 

http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/117
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/117
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/117
http://eprints.uklo.edu.mk/5511/
http://eprints.uklo.edu.mk/5511/
http://eprints.uklo.edu.mk/5511/
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3. д-р Милена Касапоска-
Чадловска 

Меѓународен ЕРАЗМУС 
проект „Синергија во 
билингвалното образование“,  

Здружение на 
професорите по 
француски јазик на РМ и 
Националната агенција за 
европски образовни 
програми, 2018. 

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. Милена Касапоска-
Чадловска, Силвана 
Нешковска, Лела Андреевска 

Анализа на англискиот и на 
францускиот препев на 
„Стерна“ од Блаже 
Конески“ 

Педагошки факултет- 
Битола, Македонско 
научно друштво- Битола, 
2021. 

2. Милена Касапоска-
Чадловска, Маја Милевска-
Кулевска 

La grammaire dans les manuels 
de FLE utilisés dans 
l’enseignement primaire en 
Macédoine 

Филозофски факултет, 
Нови Сад, Србија, 2021. 

3. Милена Касапоска-Чадловска Teaching grammar in French as 
a foreign language- classes in 
Macedonian schools 

Педагошки факултет-
Битола, 2020. 

4. Милена Касапоска-Чадловска Некои француски 
конструкции со 
незадолжителен атрибут на 
директен објект и нивните 
македонски еквиваленти 

Филолошки факултет 
при Универзитет „Гоце 
Делчев“ Штип, 2020. 

5. Милена Касапоска-Чадловска 
 

Attribut de l’objet ou épithète ? 
(Comparaison entre le français 
et le macédonien)  

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“, Скопје. 

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.    

http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/117
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/117
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/117
http://eprints.uklo.edu.mk/5511/
http://eprints.uklo.edu.mk/5511/
http://eprints.uklo.edu.mk/5511/
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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. д-р Милена Касапоска-
Чадловска 

Les collocations dans 
les manuels de 
français juridique 

 „Филолошки 
промислувања во 
француски и 
франкофонски 
контекст“, Катедра за 
романски јазици и 
книжевности при 
Филололошкиот 
факултет „Блаже 
Конески“, Скопје. 

2021 

2. д-р Милена 
Касапоска-Чадловска 

Jазична анализа на 
францускиот препев 
на „Болен Дојчин“ 
од Блаже Конески 

48. Меѓународна научна 
конференција на 
Меѓународниот семинар 
за македонски јазик, 
Охрид. 

2021 

3. д-р Милена 
Касапоска-Чадловска 

La grammaire dans 
les manuels de FLE 
utilisés dans 
l’enseignement 
primaire en 
macédoine 

Les études françaises 
aujourd’hui : Écrire le 
monde d’hier et 
d’aujourd’hui en français, 
Département d’études 
romanes, Faculté de 
philosophie et lettres 
Université de Novi sad. 

2021 
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Реден број: 
4. 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студискапрограма од прв, втор и трет циклус 
на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Милена Недевска 

2. Дата на раѓање 8.09.1987 

3. Степен на образование VII 

4. Наслов на научниот степен магистер 

5. Каде и кога го завршил 
образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 2012 УКИМ, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“-Скопје 

Магистериум 2016 УКИМ, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“-Скопје 

Докторат    

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Филолошки 
науки 

Наука за јазик 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки   

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 

Лектор по француски 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 француски јазик 1 Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

2. Современ француски јазик 2 Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

3. Современ француски јазик 3 Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

4. Современ француски јазик 4 Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

5. Современ француски јазик 5 Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

6. Современ француски јазик 6 Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 
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 7. Современ француски јазик 7 Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

 8. Современ француски јазик 8 Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

 9. Француски јазик 1 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

 10. Француски јазик 2 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

 11. Француски јазик 3 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

 12. Француски јазик 4 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

 13. Француски јазик 5 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

 14. Француски јазик 6 (изборен предмет) Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје 

 15. Француски јазик Б1 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 16. Француски јазик Б2 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 17. Француски јазик Б3 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 18. Француски јазик Б4 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 19. Француски јазик Б5 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 20. Француски јазик Б6 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 21. Француски јазик В1 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 22. Француски јазик В2 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 23. Француски јазик В3 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 
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 24. Француски јазик В4 Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 25. Преведување од француски на 
македонски јазик 1 

Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 26. Преведување од француски на 
македонски јазик 2 

Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 27. Преведување од француски на 
македонски јазик 3 

Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

 28. Преведување од француски на 
македонски јазик 4 

Француски јазик и книжевност ,  
Двопредметна – француски јазик и книжевност 
со романски јазик и книжевност 
Катедра за преведување и толкување 
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.   

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.    

2.    

3.    

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) 
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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.    

2.    

3.    

4.    

5.    

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.     

2.     

3.     
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Реден број: 
5. 

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 Маргарита Велевска 
2. Дата на раѓање 07.12.1956 
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 1979 Филолошки факултет, 

Скопје 
Магистериум 1989 Филолошки факултет, 

Белград (Р. Србија) 
Докторат  2001 Филолошки факултет 

„Блаже Конески“, Скопје 
6. Подрачје, поле и област на научниот 

степен магистер 
Подрачје Поле Област 
Хуманистички науки Наука за јазик Граматика на 

современиот француски 
јазик 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички науки Наука за јазик Граматика на 

современиот француски 
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 
Граматика на современиот 
француски јазик 
Симултано толкување од 
француски на македонски 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. Граматика на францускиот јазик 1 и 2 

– Морфосинтакса 1 и 2  
Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

2. Граматика на францускиот јазик 5 и 6 
– Синтакса 1 и 2 

Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

3. Симултано толкување од француски 
на македонски и од македонски на 
француски јазик 

Француски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

4. Толкување од француски јазик (В) на 
македонски јазик (а) 3 и 4 

Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

5. Толкување од македонски јазик на 
француски јазик (Б) и обратно 3 и 4 

Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

6. Француски јазик (Б) 1 и 2 Преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

  Граматика на францускиот јазик 1 и 2 
– Морфосинтакса 1 и 2  

Двопредметна програма - Француски јазик и 
книжевност со романски јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 

  Граматика на францускиот јазик 5 и 6 
– Синтакса 1 и 2 

Двопредметна програма - Француски јазик и 
книжевност со романски јазик и книжевност 
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. Модалноста во францускиот јазик Наука за јазикот/ Француски јазик 

Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 
2. Симултано толкување од француски 

јазик (Б, В) на македонски јазик 1 и 2 
Конференциско толкување (во соработка со 
Генералниот директорат на Европската 
комисија 
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. Конструкции со инфинитив и 

партицип во францускиот јазик 
Наука за јазикот/ Француски јазик/ Филолошки 
факултет „Б. Конески“ 

2.   
10. Селектирани резултати во последните пет години 
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10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. M. Velevska, M. Trajkova 

 
“Constructions interrogatives 
directes : un parallèle entre le 
français et le macédonien”, Les 
Études françaises aujourd’hui. 
Tradition et modernité (2015), 
Faculté de philosophie, 
Université de Niš, 2015 

Faculté de philosophie, 
Université de Niš, 2016, 
37-48 

2. М. Велевска, М. Трајкова „Непреводливото во преводот : 
фразеолошки изрази во 
наслови од францускиот 
печат“, XLIII меѓународна 
научна конференција на 
Меѓународниот семинар за 
македонски јазик, литература 
и култура (Охрид, 25-26 јуни 
2016) 

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“- Скопје, 
Меѓународен семинар за 
македонски јазик, 
литература и култура 
2017, 85-97 
 

3. М. Велевска, М. Трајкова „За некои фразеологизми со 
ономастичка компонента во 
францускиот, во македонскиот 
и во српскиот јазик“, 
Меѓународна фразеолошка 
конференција СЛАВОФРАЗ 
2017 (Имињата и 
фразеологијата), Скопје, 21-23 
април 2017 

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“, 2017 

4. М. Велевска, М.Трајкова “La place et l’évaluation de la 
grammaire dans les méthodes 
destinées à l’enseignement/ 
apprentissage du FLE”, 
Меѓународен научен собир 
Евалуацијата во наставата по 
странски јазици и 
книжевности (12 септември 
2016), Скопје: 

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје, 2017, 
519-531 

5. Velevska, M., Trajkova, M. “La féminisation des noms de 
métiers et de fonctions en 
français : le débat continue », 
Аналогии и интеракции во 
романистичките проучувања/ 
Analogies et interactions au sein 
des études romanes 

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје, 2020 
519-532 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. М. Велевска, М. Трајкова, И. 

Бабамова, С. Петрова, Е. 
Поповска, И. Павловска 

Méthodologies et pratiques 
innovantes en didactique de FLE 
“MEPRID FLE” (Иновативни 
методологии и практики во 
дидактиката по француски 
јазик),  MEPRID-FLE, BECO, 
AUF,  

Универзитет во Крајова 
(Романија), Филолошки 
факултет „Б. Конески“ во 
Скопје, 2012-2013 

2. М. Велевска, М. Трајкова, И. 
Бабамова, З. Никодиновски, 
С. Петрова, Е. Поповска, И. 
Павловска и други 

Македонско-романистички 
јазични, книжевни, 
преведувачки релации (2000-
2015), Катедра за романски 
јазици и книжевности, 
Филолошки факултет „Блаже 
Конески“- Скопје 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“- 
Скопје, 2015 

3. М. Велевска, М. Алексоска-
Чкатроска и други 

Меѓународен проект во областа 
на конференциското 
толкување, Универзитет „Св. 
К. Охридски“-Софија и УКИМ-
Скопје 
 

Универзитет „Св. К. 
Охридски“-Софија и 
УКИМ-Скопје 
(Grant Agreement for en 
Action EP 04/2012-2013)
 2012-2013 

4. М. Велевска, С. Петрова и 
други 

„Јазик, литература и културa во 
романскиот простор : 
традиција и иновација“ 

Катедра за романски 
јазици и книжевности, 
Филолошки факултет 
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Катедра за романски јазици и 
книжевности 
 

„Блаже Конески“ - 
Скопје 
 

5. М. Велевска и други Меѓународен проект 
ЕРАЗМУС+КА2 за отворање 
студии за двојна диплома по 
Применети странски јазици 
(DAFLS: Developing Applied 
Foreign Languages Skills) 

Универзитетот во Каен, 
Франција; Филолошки 
факултет „Б.  Конески“ 
(Катедрите за 
француски, англиски, 
германски и италијански 
јазик и книжевност) и 
Филолошкиот факултет 
при Универзитетот во 
Белград, 2020- 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Хван Сок-Јон 

(превод од француски на 
македонски јазик на 
литературно дело) 

Принцезата Бари Конгресен сервисен 
центар-подружница 
Полица, Скопје, 2016 

2. Марк Бернар 
(превод од француски на 
македонски јазик на 
литературно дело) 

Како деца ... Конгресен сервисен 
центар-подружница 
Полица, Скопје, 2017 

3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. М. Велевска, М. Трајкова „Преведувањето на 

фразеолошки изрази со 
глаголот METTRE од 
француски на македонски 
јазик“, Меѓународен научен 
собир „Зборот збор отвара“ 
(Скопје, 29-30 октомври 2016 
г.) 

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“, 2016, 113-122 

2. Velevska Margarita « Constructions infinitives 
indépendantes en français : le 
même, le semblable et le différent 
en macédonien », Le même, le 
semblable et le différent au sein 
de la langue, de la littérature et de 
la culture dans les pays 
francophones/ Истото, сличното 
и различното во јазикот, во 
книжевноста и во културата во 
франкофонските земји , 419-
429 

Département de langues et 
littératures romanes 
Faculté de philologie « 
Blaže Koneski » 
Université « Sts yrille et 
Méthode » 
Skopje 2018 
Универзитет „св. Кирил 
и Методиј“ 
Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 
Катедра за романски 
јазици и книжевности 
Скопје, 2018 

3. М. Велевска, М. Трајкова „Прашањето на феминативите 
во македонскиот и во 
францускиот јазик : спонтан 
процес  или наметнати 
решенија ?“, XLIV 
Mеѓународна научна 
конференција на L 
Меѓународниот семинар за 
македонски јазик, литература и 
култура (Охрид, 17-18 јуни 
2017) 

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“- Скопје, 2018, 
189-208 

4. М. Велевска, М. Трајкова „За некои проблеми при 
транскрипцијата на имиња при 
преведување од македонски на 
француски јазик и обратно“, 
XLII Меѓународна научна 
конференција на 
XLVIII Меѓународен семинар 

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, 
Меѓународен семинар за 
македонски јазик, 
литература и култура, 
Скопје, 2016, 103-116 
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за македонски јазик, 
литература и култура (Охрид, 
13-27 јуни 2015) 

5. M. Velevska “La catégorie de l'infinitif 
français dans les titres de presse 
et ses équivalents en 
macédonien”, Colloque 
international Considérations 
philologiques en contexte 
français et francophone/  
Филолошки промислувања во 
француски и франкофонски 
контекст (Skopje, 19-20 
novembre 2021) 

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“- Скопје, 
Катедра за романски 
јазици и книжевности,  
2021 (во печат) 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 50 
11.2. Магистерски работи 8 
11.3. Докторски дисертации 1 

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.     
2.     
3.     
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Реден број: 
 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студискапрограма од прв, втор и трет циклус на 
студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Елисавета Поповска 

2. Дата на раѓање 04.08.1969 

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: 
Дипломиран 
професор и 
филолог-
преведувач по 
француски 
јазик и 
литература 

1992 Филолошки факултет „Блаже Конески“  - Скопје 

Магистериум: 
Магистер по 
филолошки 
науки 

2000 Филолошки факултет „Блаже Конески“  - Скопје 

Докторат: 
Доктор по 
филолошки 
науки  

2005 Филолошки факултет „Блаже Конески“  - Скопје 

6. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 
науки 

612-наука за 
книжевноста 

61211-историја на книжевноста на романските 
народи (француска книжевност)  

7. Подрачје, поле и област 
на научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 
науки 

612-наука за 
книжевноста 

61211-историја на книжевноста на романските 
народи (француска книжевност)  

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 француска и франкофонски 
литератури и култури 

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. Француска 
книжевност 1 

Француски јазик и книжевност, двопредметна програма – француски 
јазик и книжевност со романски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

2. Француска 
книжевност 2 

Француски јазик и книжевност, двопредметна програма – француски 
јазик и книжевност со романски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

3. Француска 
книжевност 7 – роман 
XX век 

Француски јазик и книжевност, двопредметна програма – француски 
јазик и книжевност со романски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

4. Француска 
книжевност 8 – 
франкофонски 
книжевности 

Француски јазик и книжевност, двопредметна програма – француски 
јазик и книжевност со романски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

5. Француска култура и 
цивилизација 1 

Француски јазик и книжевност, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ - Скопје 



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

212 
 

 Француска култура и 
цивилизација  

Двопредметна програма – француски јазик и книжевност со романски 
јазик и книжевност, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

6. Културолошки 
проучувања 
(француски) А/Б 2 

Француски јазик и книжевност, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ - Скопје 

 7. Франкофонски 
култури 

Француски јазик и книжевност, 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. Феноменот на 
патувањето во делата 
на Маргерит Јурсенар 

Наука за книжевноста (француска книжевност), Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – Скопје 

2.   

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Автофикцијата во 
современата 
француска 
литература 

Наука за книжевноста (француска книжевност), Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – Скопје 

2.   

10
. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1
. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденбро
ј 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Поповска, 
Елисавета 

„Ориентализмот на Гзавје 
Мармие виден низ 
истражувачката призма 
на Лилјана Тодорова“ 

in Аналогии и интеракции во романистичките 
проучувања, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 
2020, стр. 71-84. 

2. Поповска, 
Елисавета 

„Луан Старова“ in Книжевници-наставници на Филолошкиот 
факултет Универзитет Св. Кирил и Методиј, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, 
2019, стр. 153-172 

3. Popovska, 
Elisavetа 

“La tentation de l’essai 
dans les chroniques 
familiales de Marguerite 
Yourcenar” 

in Језици и културе у времену и простору (зборник 
трудови од меѓународниот симпозиум одржан на 
18 и 19 ноември 2017). Нови Сад: Филозофски 
факултет во Нови Сад, 2018, стр. 345-351 

4. Popovska, 
Elisavetа 

« Trois poètes 
francophones rendent 
hommage à Grigor 
Prličev » 

in Le même, le semblable et le diffèrent au sein de la 
langue, de la littérature et de la culture dans les pays 
francophones, (зборник трудови од меѓународниот 
симпозиум одржан na 4-5 ноември, 2016). Скопје: 
Филолошки Факултет „Блаже Конески“, 2018, стр. 
480-491 

5. Popovska, 
Elisaveta 

“La photographie dans les 
Souvenirs Pieux: de la 
poétique da la trace à la 
poétique de l’espace“,  

in La Poétique de l’espace dans l’œuvre de 
Marguerite Yourcenar (Actes du colloque 
international de Cluj-Napoca, 6-8 octobre 2010) - 
Clermond-Ferrand : Publications de la Société 
Internationale d’Études Yourcenariennes, 2013, pp. 
329-340. 

10.2
. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реден 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Поповска 
Елисавета 
(учесник) 

Романистиката и 
словенските јазици, 
литератури и култури во 
контакт и дисконтакт 

2017 - 2026: меѓународен проект Носител на 
проектот Филозофскиот факултет при 
универзитетот во Ниш, Република Србија. 
Учесници: Филозофскиот факултет при 
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универзитетот во Нови Сад, Република Србија; 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при 
универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Република Македонија; Филолошкиот 
факултет при универзитетот во Бања Лука, Босна 
и Херцеговина; Faculté de Lettres & Arts, Université 
d’Artois, Arras, France; Faculté des lettres et langues, 
Université de Poitiers, France; École supérieure du 
professorat et de l’éducation, Université de Bordeaux, 
France; Uniwersytet Wrocławski, Wydział 
Filologiczny, Wrocław, Polska. 

2. Поповска 
Елисавета 
(учесник) 

Применети странски 
јазици 
“Developping  multilingual 
skills training for special 
purposes” 

2020-2023: 
Меѓународен проект - Носител Универзитетот во 
Каен, Франција. Учесници: Универзитет во 
Белград, Србија и Универзитет “Свети Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Република Северна 
Македонија 

3. Поповска 
Елисавета 
(учесник) 

Поимник на книжевната 
теорија 2 

2019-2022 :  
Национален проект - МАНУ 

4. Поповска 
Елисавета 
(учесник) 

експертска мисија во 
рамките на проектот 
„Dialogue d’expertise” 

2014: меѓународен проект на Agence Universitaire 
de la francophonie, 

5. Поповска 
Елисавета 
(учесник) 

Méthodologie et pratiques 
innovantes en didactique de 
FLE“ 

2012-2013: Меѓународен проект, носител - 
Универзитетот од Крајова, Романија; учесници - 
Универзитетот од Галаци, Универзитетот од 
Сучава, Универзитетот од Клуж (Романија), 
Универзитетот од Ереван (Ерменија), УКИМ 

10.3
. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Реден 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Поповска, 
Елисавета 
(приредувач)  

Аналогии и 
интеракции во 
романистичките 
проучувања/ 
Analogies et interctions 
au sein des études 
romanes 

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“, Скопје, 2020 

2. Поповска, 
Елисавета 
(превод од 
француски на 
дело на Жак 
Дерида) 

Дарување смрт Скопје, Артконект, 2018 

3. Поповска, 
Елисавета 
(превод од 
француски на 
дело на Антоан 
Компањон) 

За што служи 
литературата? 

Скопје, Артконект, 2020. 

4. Поповска, 
Елисавета 
(превод од 
француски на 
дело на Јулија 
Кристева) 

Црно сонце 
 

Скопје, Артконект, 2021. 

5.    

10.4
. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реден 
број 

Автори Наслов Издавач / година 
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1. Поповска, 
Елисавета 

„Кон преводите на 
македонски јазик на три 
значајни дела на 
француската литература“ 

Годишен зборник на Филолошкиот Факултет, 
Скопје:  кн. 39-40, 2018, стр. 351-363. 

2. Popovska, 
Elisaveta 

“Quelle évolution pour les 
études universitaires de 
français en Europe centrale 
et orientale ?“ 

заедничка синтеза со Моника Влад и 
Универзитетската агенција на Франкофонијата на 
дводневната работа од состанокот на 
Раководителите на Департманите по француски 
јазик во регионот на централна и источна Европа 
што се одржа на 24 и 25 ноември во Букурешт, Le 
français à l’Université, 21e année, numéro 04, 2016, 
http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=2377 

3. Поповска,  
Елисавета 

Изучувањето на 
францускиот јазик и 
предизвиците на 
денешнината 

in Францускиот јазик во Република Македонија 
низ призма на културно-образовната дејност 
(уред. Ирина Бабамова, Снежана Петрова) – 
Скопје: Филолошки факултет „Блаже Конески“, 
Универзитет „Свети Кирил и Методиј, 2016, стр. 
94 – 96. 

4. Popovska, 
Elisaveta 

« Le texte littéraire comme 
un texte inaugural – vers 
une didactique de la 
production littéraire en FLE 
au niveau universitaire » 

in Français, langue ardente (зборник на трудови од 
XIV светски конгрес на Меѓународната 
федерација на професори по француски јазик), vol. 
VI, Fédération Internationale des professeurs de 
français, 2018, стр. 321-330. 

5. Поповска, 
Елисавета 

„Од легенда до новела: 
Крајот на Марко 
Краљевич од Маргерит 
Јурсенар“ 

in Јазик, литература и култура во романскиот 
простор: традиција и иновација, научно-
истражувачки проект на Катедрата за романски 
јазици и книжевности на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“, Универзитет „Свети Кирил и 
Методиј“ - Скопје: Филолошки факултет „Блаже 
Конески“, 2017, стр. 253 – 266. 

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. Popovska, 
Elisaveta 

« Rêve d’Orient rêve 
d’Occident dans la Saga 
balkanique de Luan 
Starova » 

in Philologia Mediana, vol.12. no.12, 2020, стр. 51-
62. 

2. Popovska, 
Elisaveta 

« La figure du père dans 
les chroniques familiales 
de Marguerite Yourcenar 
et de Luan Starova » 

in Facta Universitatis, vol. 17, no. 2019, 2019, стр. 
349-363.  

3. Popovska, 
Elisaveta 

« Retour aux racines 
maternelles: les voyages 
de Marguerite Yourcenar 
en Belgique natale » 

in Questiones romanicae VII/1. Szeged : Jate Press, 
Szeged University Press, 2019, стр. 484 -495. 

4. Popovska, 
Elisaveta 

« Les fins de Marko 
Kraliévitch » 

in Nouvelles Francographies, Revue de la société des 
professeurs français et francophones d’Amérique  
(Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум 

http://www.bulletin.auf.org/index.php?id=2377
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кој се одржа на 27 и 28 април 2017 во Њујорк), 
Њујорк: vol. 6, no. spécial 5, 2018,стр. 127-136. 

5. Popovska, 
Elisaveta 

« De ces traces qui incitent 
à l’imagination productrice 
(Archives du Nord de 
Marguerite Yourcenar) » 

in Bulletin de la Société Internationale d’Etudes 
Yourcenariennes, no. 35, décembre 2014, pp. 97 – 
110 

6. Popovska, 
Elisaveta 

« La trace et la mémoire 
familiale: les chroniques 
familiales de Marguerite 
Yourcenar et de Luan 
Starova » 

in Traces, mémoire et communication, (dir.) Jean-
François Têtu et autres, Actes du 18e colloque 
bilatéral franco-roumain tenu à Bucarest les 31 juin et 
1er Juillet 2011, Bucarest, Editura universatii din 
Bucuresti, 2012, стр 173 -181. 

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. Popovska, 
Elisaveta 

De ces traces qui 
incitent à 
l’imagination 
créatrice ("Archives 
du Nord" de 
Marguerite 
Yourcenar) 

Mеѓународен симпозиум 
“Voyageurs et voyages. 
Incursions culturelles et 
linguistiques” во организација 
на Западниот универзитет во 
Темишвар, Темишвар, 
Романија,  

15 -16 јуни, 2018. 

2. Popovska, 
Elisaveta 

 « Rêve d’Orient 
rêve d’Occident dans 
la Saga balkanique 
de Luan Starova »  

Mеѓународен симпозиум Les 
études françaises aujourd’hui : 
entre l’Est et l’Ouest, 
Филозофски факултет во Ниш, 
Ниш, Република Србија 

8 и 9 ноември 2019 

3. Popovska, 
Elisaveta 

«L’autocritique en 
tant que procédé 
philologique : les 
usages de Marguerite 
Yourcenar »  
 

Mеѓународна конференција 
Филолошки промислувања во 
француски и франкофонски 
контекст, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“, 
Скопје. 

19 и 20 ноември 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 Симон Саздов 
2. Дата на раѓање 20 февруари 1967 
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 

 
1990 
 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 

Магистериум 1996 
 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 

Докторат  2004 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички 
науки 

лингвистика македонистика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички 
науки 

лингвистика македонистика 

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 

Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ - Скопје 

редовен професор, македонистика 

9. Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
9.1. Список на предмети што наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Синтакса на СМЈ 2 Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 
2. Современ македонски јазик 1 Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

 3. Современ македонски јазик 2 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. Македонска ономастика Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 
2.   

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Когнитивна лингвистика Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 
2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реден број Автори Наслов Издавач /  година 
1. Саздов Симон За некои концептуални метафори 

според кои се живее во Македонија 
Balcanistica 30:2, 2017, 
edt. Donald L.Dyer, str. 
287-294, The South East 
European Studies 
Association, The 
University of Mississippi 
Printing Services of 
University (Oxford), 
Mississippi 

2. Саздов Симон „За македонските предлози“ во 
ПОГЛЕДИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ 
ЈАЗИК  

МАНУ, Скопје: 2020, 
стр. 245-257. 

3. Саздов Симон „За родовиот статус на некои 
именки во современиот македонски 
јазик“ во X МАКЕДОНСКО-
СЕВЕРНОАМЕРИКАНСКА 
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА 
МАКЕДОНИСТИКА, 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, 
ФИЛОЛОШКИ 
ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ 
КОНЕСКИ“. Скопје: 
2019, стр. 173-180. 

4. Саздов Симон „За Моби Дик на Огнен Чемерски 
или може ли преводот да е подобар 
од оригиналот, Предавања на 51. 
летна школа на Меѓународниот 
семинар за македонски јазик, 
литература и култура.  

УКИМ, Скопје, 2019, 
стр. 109–122. 
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5. Саздов Симон „Брилијантноста на Огнен 
Чемерски во неговиот Моби Дик од 
зборообразувачки аспект“, 
Годишен зборник на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“, книга 
43-44,  

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“, Скопје 
2018, стр. 173–188 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Раководител Наслов Издавач / година 
1. проф. д-р Живко 

Цветковски 
Правопис на македонскиот јазик ИМЈ, 2017 

2.    
3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Саздов Симон Тешкото. Учебник по македонски 

јазик за странци – почетно 
рамниште.  

УКИМ, Скопје 2019. 282 
стр. 

2. Саздов Симон и др.  Правопис на македонскиот јазик ИМЈ, Скопје, 2015 
3. Саздов Симон Современ македонски јазик 1 Или-Или, Скопје, 2018 
4. Саздов Симон Правописен потсетник Просветно дело, 2020, 87 

стр. 
5. Саздов Симон Прирачник за државна матура по 

македонски јазик,  
Просветно дело 2019, 
190 стр. 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Саздов Симон  „О неким правописним рјешењима 

у црногорскоме и македонскоме 
правопису“ 

Факултет за црногорски 
јазик, Цетиње, 2018 

2. Саздов Симон  Феминативите во македонскиот и 
во црногорскиот јазик, во Lingua 
Montenegrina 

Факултет за црногорски 
јазик, Цетиње, 2019 

3.    
4.    
5.    

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) 
Реен. 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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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 Татјана Гочкова-Стојановска 

2. Дата на раѓање 2.1.1966 г. 

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 

професор по 
Македонски јазик со 
англиски јазик и 
книжевност 

1988 Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје 
Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ Скопје 

Магистер 1993 Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје 
Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ Скопје 

Доктор на науки 2001 Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје 
Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Применети 
лингвистички 
науки 

Лингвистика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Применети 
психолингвистички 
науки 

Лингвистика 

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, психо-
невролингвистика, македонистика, 
современ македонски јазик, 
македонски јазик како странски 

 
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 Македонистика, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

2. Современ македонски јазик 2 Македонистика, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

3. Граматика на македонскиот јазик 3 Македонистика, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

4. Граматика на македонскиот јазик 4 Македонистика, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

5. Морфологија на современиот 
македонски јазик 

Македонистика, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

6. Психолингвистика Македонистика, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

7. Македонски јазик за странци Македонистика, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

8. Психоневролингвистика Медицински факултет Скопје 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
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Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Современи лингвистички теории Македонски јазик, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

2. Македонскиот јазик како странски 
(усвојување, настава и оценување) 

Македонски јазик, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Применети психолингвистички теми Македонистика, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 

1. Татјана Гочкова-
Стојановска 

Промена во насоките на 
психолингвистичките 
истражувања – поглед кон 
јазичната иднина 

Институт за македонски 
јазик „Крсте Мисирков“ 
2018 

2. Татјана Гочкова-
Стојановска 

Социолингвистички пристап 
кон формите за обраќање во 
македонската народна 
хумористично-сатирична 
поезија 

Институт за македонски 
јазик „Крсте Мисирков“ 
2019 

3. Татјана Гочкова-
Стојановска 

Степенот на јазичните знаења 
како одраз на усвоените 
содржини по предметот 
Македонски јазик во 
(согледувања и препораки) 

Институт за македонски 
јазик „Крсте Мисирков“ 
2020 

4. Татјана Гочкова-
Стојановска 

Македонскиот јазик како 
немајчин и степенот на 
усвоеност на јазичните знаења 

Институт за македонски 
јазик „Крсте Мисирков“ 
2020 

5. Татјана Гочкова-
Стојановска 

Крум Тошев – биографија и 
библиографија 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“2021 

 6. Татјана Гочкова-
Стојановска 

„Лингвистички студии за 
македонскиот јазик: 
социолингвистички теми – 
јазикот и нормата“ 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“2021 

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.    
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10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 5 

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 

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. Татјана Гочкова-
Стојановска 

Биографија на 
македонскиот јазик 

Меѓународен сминар за 
македонски јазик, 
литература и култура 

2017 

2. Татјана Гочкова-
Стојановска 

Македонскиот јазик 
во 
социолингвистички 
контекст 

Меѓународен семинар за 
македонски јазик, 
литература и култура 

2019 

3. Татјана Гочкова-
Стојановска 

Пристапот на 
Конески кон 
основните поставки 
на јазичното 
планирање и 
јазичната политика 
на македонскиот 
литературен јазик 

Меѓународен научен 
собир „100 години Блаже 
Конески и 75 години 
Филолошки факултет“ 
Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ 
 

2021 

 
 



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

221 
 

ЛАТИНСКИ ЈАЗИК 
СПОРТ И ЗДРАВЈЕ 

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 Мира Трајкова 

2. Дата на раѓање 13.12.1962 

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 1985 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“- Скопје 

Магистериум 1992 Универзитет Нова 
Сорбона Париз 3, Париз 

Докторат  2004 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“- Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки наука за јазикот 
(лингвистика) 

Романистика 
Методика на наставата 
по француски јазик 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки наука за јазикот 
(лингвистика) 

Романистика 
Методика на наставата 
по француски 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, романистика 
Методика на наставата по 
француски јазик, Практична 
подготовка за наставата по 
француски јазик,  
Фонетика на францускиот 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. Граматика на францускиот јазик 3- 
Фонетика и фонологија 

Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Двопредметна програма-француски јазик и 
книжевност со романски јазик и книжевност, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“–Скопје 

2. Граматика на францускиот јазик 4- 
Фонетика  

Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески„ – Скопје 
Двопредметна програма-француски јазик и 
книжевност со романски јазик и книжевност, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“–Скопје 

3. Методика на наставата по француски 
јазик 1 

Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

4. Методика на наставата по француски 
јазик 2 

Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

5. Практична подготовка за наставата по 
француски јазик 1 

Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески„ – Скопје 
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6. Практична подготовка за наставата по 
француски јазик 2 

Француски јазик и книжевност, Филолошки 
факултет „Блаже Конески„ – Скопје 

 7.  Настава на француски јазик за деца Француски јазик и книжевност, 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. Интеркултуралност во наставата по 
француски јазик 

Студиска програма за наука за јазикот, модул 
Романистика, Филолошки факултет „Блаже 
Конески„ – Скопје 

2. Наставата и усвојување на странските 
јазици–лингводидактички поставки 

Студиска програма за наука за јазикот, 
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. Анализа на методи и изработка на 
педагошки материјали за наставата по 
француски јазик 

Студиска програма за наука за јазикот, модул 
Романистика, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 

1. Мира Трајкова Фонетски содржини во 
учебниците наменети за 
настава и учење  на  
францускиот јазик како 
странски: традиција и/или 
иновација 

Јазик, литература и 
култура во романскиот 
простор: традиција и 
иновација, Научно-
истражувачки проект на 
Катедрата за романски 
јазици и книжевности, 
Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“, 
Скопје, 2017, стр. 201-
211. 

2. Мира Трајкова Stratégies d'apprentissage du 
FLE utilisées par les étudiants 
aux Départements de français à 
Skopje et à Niš : identiques, 
similaires ou distinctes  
 

Le même, le semblable et 
le différent au sein de la 
langue, de la littérature et 
de la culture dans les pays 
francophones, 
Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“,Скопје, 2018, 
pp.410-419. 

3. Мира Трајкова, 
Маргарита Велевска 

La place et l’évaluation de la 
grammaire dans les méthodes 
destinées à l’enseignement/ 
apprentissage du FLE 

Assessment in foreing 
language and literature 
teaching, International 
Conference, Faculty of 
philology “Blaze 
Koneski”,“Ss Cyril and 
Methodius” University in 
Skopje, Skopje, 2017, p. 
519-531. 

4. Мира Трајкова 
Маргарита Велевска 

La féminisation des noms de 
métiers et de fonctions еn 
français : le débat continue», 
(коавтор со М. Велевска), 

„Аналогии и интеракции 
во романистичките 
проучувања“, 
Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, 
Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – 
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Скопје, 2020, стр. 519-
532. 

5. Мира Трајкова Considérations en matière 
d’enseignement de la 
phonétique du français langue 
étrangère dans le contexte 
macédonien 

Actes de Colloque 
international-
Considérations 
philologiques en contexte 
français et francophone, 
Faculté de Philologie « 
Blaže Koneski » - Skopje, 
Université « Sts. Cyrille et 
Méthode » de Skopje, 
2021 (во печат) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. национален научен 
координатор на меѓунареден 
проект 

Méthodologies et pratiques 
innovantes en didactique du 
FLE  «MEPRID FLE » 

Le projet de recherche 
Méthodologies et pratiques 
innovantes en didactique 
du FLE (MEPRID - FLE) 
qui réunit des universités 
de la zone de l’Europe 
Centrale et Orientale, 
soutenu par BECO  et 
AUF.  2012-2013 

2. национален координатор на 
меѓународниот проект 

Еразмус+ KA2 (Strategic 
partnerships for school 
education) со наслов “Europe: 
connaître, apprendre, 
reconnaître (Europe: knowing, 
learning, acknowledging)” 
(2019-1-BG01-KA201-062521) 

17th  Secondary School  
“Damian Gruev” Sofia, 
Bulgary 
2019-2021 

3. учесник во проектот Научноистражувачки проект : 
Јазик, литература и култура во 
романскиот простор : 
традиција и иновација 

носител на проектот: 
Катедра за романски 
јазици и книжевности, 
раководител на проектот: 
проф. д-р Снежана 
Петрова, 2017 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Мира Трајкова Интеркултурниот приод во 
наставата по француски јазик 

Филолошки факултет 
„Б.Конески“ , Скопје, 
2011 

2. М.Трајкова (коавтор на 
поглавје) 

Прирачник за наставата по 
немајчин јазик 

Биро за развој на 
образованието, Скопје, 
2011 

3. М.Трајкова (коавтор со 
Никодиновска Радица) 

Евалуацијата во наставата по 
француски и по италијански 
јазик 

Електронски учебник,  
Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“,Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје, 2018 

4. М.Трајкова  
(коавтор со група автори) 

Pour comprendre et produire des 
textes écrits en français. Recueil 
de fiches d’activités - Niveau B2 

EDITURA 
UNIVERSITARIA, 
Craiova, Roumanie, 2014. 

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Мира Трајкова 
Маргарита Велевска 

За некои проблеми при 
транскрипцијата на имињата 
при преведување од 

XLII меѓународна научна 
конференција на 
Меѓународниот семинар 
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македонски на француски 
јазик и обратно 

за македонски јазик, 
литература и култура. 
Охрид, 27-28 јуни 2015. 
Скопје: Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 2016, 
стр.103-116. 

2. Мира Трајкова L’enseignant de français langue 
étrangère entre la tradition et la 
modernité  
 

Les études françaises 
aujourd’hui, Tradition et 
modernité,  Faculté de 
Philosophie de l’Université 
de Niš, Serbie, 2016, 
p.379-387. 

3. Мира Трајкова 
Маргарита Велевска 

Constructions interrogatives 
directes : un parallèle entre le 
français et le macédonien 

Les études françaises 
aujourd’hui, Tradition et 
modernité , Faculté de 
Philosophie de l’Université 
de Niš, Serbie 2016, p.37-
49. 

4. Мира Трајкова 
Маргарита Велевска 

Преведувањето на 
фразеолошки изрази со 
глаголот mettre од француски 
на македонски јазик 
 

Зборот збор отвора – 
зборник на трудови од 
Меѓународна научна 
конференција, 
Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“- Skopje, 2016, 
стр. 113-122. 

5. Мира Трајкова 
Маргарита Велевска 

Фраземи со соматската 
компонента ’main‘ (рака) во 
францускиот јазик и нивните 
еквиваленти во македонскиот 
јазик 
 

Меѓународен научен 
собир „100 години Блаже 
Конески и 75 години 
Филолошки факултет“, 
13-14 декември 2021, 
Скопје (во печат)  

6. Трајкова Мира Présentation du kit pédagogique 
J'apprends et je me protège  
contre les virus, (de Babamova 
I., Petrova S.) 

Годишен зборник бр.46-
47,  Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – 
Скопје, 2021. 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 20 

11.2. Магистерски работи 2 

11.3. Докторски дисертации 1 

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.    
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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. Mira Trajkova Stratégies 
d'apprentissage du 
FLE utilisées par les 
étudiants aux 
Départements de 
français à Skopje et à 
Niš : identiques, 
similaires ou 
distinctes  
 

Le même, le semblable et 
le différent au sein de la 
langue, de la littérature et 
de la culture dans les pays 
francophones, 
Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“, 3-4 ноември 
2016, Скопје. 

2016 
 

2. Мира Трајкова 
Маргарита Велевска 

Фраземи со 
соматската 
компонента ’main‘ 
(рака) во 
францускиот јазик и 
нивните 
еквиваленти во 
македонскиот јазик 
 

Меѓународен научен 
собир „100 години Блаже 
Конески и 75 години 
Филолошки факултет“, 
13-14 декември 2021, 
Скопје. 

2021 

3. Mira Trajkova Considérations en 
matière 
d’enseignement de la 
phonétique du 
français langue 
étrangère dans le 
contexte macédonien 
 

Colloque international-
Considérations 
philologiques en contexte 
français et francophone, 
Faculté de Philologie « 
Blaže Koneski » - Skopje, 
Université « Sts. Cyrille et 
Méthode » de Skopje, 19-
20 décembre 2021, 
Skopje. 
 

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 Јоана Хаџи-Лега Христоска 

2. Дата на раѓање 19 јануари 1977 година 

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 2000 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ - 
Скопје 

Магистериум 2008 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ - 
Скопје 

Докторат  2012 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ - 
Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Наука за јазикот 
(лингвистика) 

Романистика – семантика 
и фразеологија и 
паремиологија на 
францускиот јазик 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки Наука за јазикот 
(лингвистика) 

Романистика – семантика 
и фразеологија и 
паремиологија на 
францускиот 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 граматика 
на францускиот јазик и 
споредбена граматика на 
романските јазици 

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. Граматика на францускиот јазик 7 - 
Семантика 

Француски јазик и книжевност и Двопредметна 
студиска програма (француски јазик и 
книжевност А со романски јазик и книжевност 
Б) 

2. Граматика на францускиот јазик 8 - 
Прагматика 

Француски јазик и книжевност и Двопредметна 
студиска програма (француски јазик и 
книжевност А со романски јазик и книжевност 
Б) 

3. Споредбена граматика на романските 
јазици 1 

Француски јазик и книжевност, Шпански јазик 
и книжевност и Романски јазик и книжевност 

4. Споредбена граматика на романските 
јазици 2 

Француски јазик и книжевност, Шпански јазик 
и книжевност и Романски јазик и книжевност 

5. Корективна фонетика на францускиот 
јазик 

Француски јазик и книжевност 

6. Француски јазик (Б) 3 Преведување и толкување 
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7. Француски јазик (Б) 4 Преведување и толкување 

8. Француски јазик (В) 3 Преведување и толкување 

9. Француски јазик (В) 4 Преведување и толкување 

10.   

11.   

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 

1. Комуникативното рамниште на јазикот 
(врз примери од францускиот и од 
италијанскиот јазик) 

Романистика 

2. Лексиката на романските јазици (меѓу 
историјата и сегашноста) 

Романистика 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Проучување на фигуративните 
значења – семиолошка метода 

Романистика 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 

1. Hadži-Lega Hristoska, J. « La représentation de la bouche 
dans les unités phraséologiques 
françaises, aroumaines et 
macédoniennes », 
PHILOLOGIA MEDIANA 14 
(2022), pp. 501-518. 

2022 

2. Hadži-Lega Hristoska, J.  « Le français familier dans les 
manuels de phonétique 
corrective », in « Contacts 
linguistiques, littéraires, 
culturels : Cent ans d'études du 
français à l'Université de 
Ljubljana », Collection 
Traductologie et linguistique 
appliquée, Sonia Vaupot, 
Adriana Mezeg, Gregor Perko, 
Mojca Schlamberger Brezar, 
Metka Zupančič (éds.), Les 
presses universitaires de 
l’Université de Ljubljana, 
Faculté des Lettres, décembre 
2020, pp. 466-478. 

2020 

3. Hadži-Lega Hristoska, J.  « La représentation de la 
femme et de l’homme – un 
voyage qui continue », in  « 
Quaestiones romanicae » VII « 
Călătorii şi călători. Incursiuni 
culturale şi lingvistice », 
Lucrările Colocviului 
Internaţional Comunicare şi 
cultură în Romània europeană 
(ediţia a VII-a), Universitatea de 
Vest din Timişoara, 
Universitatea din Szeged, Jate 
Press, 2019, pp.353-365. 

2019 



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

228 
 

4. Hadži-Lega Hristoska, J., 
Trpeski, D. 

“The Aromanian ethnic 
community in the Republic of 
Macedonia: ethnographic and 
ethnolinguistic characteristics”, 
in the Conference almanac 
“Minorities in Europe: Research, 
Documentation, Presentation, 
Revitalization” (ed. Leoš Šatava, 
Martin Priečko), Editura Ivan 
Krasko, Nadlak, 2019, pp. 81-
93. 

2019 

5. Хаџи-Лега Христоска, Ј.  „За еден вид ономастички 
фразеолошки единици во 
францускиот јазик“, Зборник 
на трудови од Меѓународната 
научна конференција 
СЛАВОФРАЗ 2017 „Имињата 
и фразеологијата“ (уред. 
Катерина Велјановска, Биљана 
Мирчевска-Бошева), 
Филолошки факултет „Блаже 
Конески“– Скопје, 21-23 април 
2017, Скопје 2018, стр. 321-
335. 

2018 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Јоана Хаџи-Лега Христоска Помошник-координатор за 
Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во меѓународниот 
проект Еразмус+ KA2 
(Strategic partnerships for 
school education) со наслов 
“Europe: connaître, apprendre, 
reconnaître (Europe: knowing, 
learning, acknowledging)” 
(2019-1-BG01-KA201-062521), 
во кој беа вклучени Високата 
школа од Мозан (Белгија), 
Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ од Софија 
(Бугарија), Универзитетот од 
Бордо (Франција) и 
Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, како и 
четири основни училишта од 
истите земји 

2019-2022 

2. Јоана Хаџи-Лега Христоска Учесник во меѓународниот 
проект „Семејно помнење и 
културно наследство: 
Ароманци (Цинцари, Власи) 
во Србија и во Македонија 
(2019-2021)“ во рамки на 
билатералната соработка меѓу 
Македонската академија на 
науките и уметностите и 
Српската академија на науките 
и уметностите 

2019-2021 

3. Јоана Хаџи-Лега Христоска Учесник во меѓународниот 
проект Еразмус+ KA2 « 
DAFLS: Developing Applied 
Foreign Languages Skills » 
(2020-1-FR01-KA203-080673) 
на Универзитетот во Кан, 
Нормандија, Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ во 

2020 - 
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Скопје, Универзитетот во 
Белград и Европското 
здружение за локална 
демократија (АЛДА) 

4. Јоана Хаџи-Лега Христоска 2017 – Национален научно-
истражувачки проект „Јазик, 
литература и културa во 
романскиот простор : 
традиција и иновација“, 
Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје 

 

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Јоана Хаџи-Лега Христоска Семиологија на органите на 
говорот во францускиот и во 
македонскиот јазик 

Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, 
Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – 
Скопје, 2021 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 19 

11.2. Магистерски работи 1 

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. Hadži-Lega Hristoska, J. « La représentation de la 
bouche dans les unités 
phraséologiques françaises, 
aroumaines et macédoniennes 
», PHILOLOGIA MEDIANA 
14 (2022), pp. 501-518. 

2022 

2. Hadži-Lega Hristoska, J.  « Le français familier dans les 
manuels de phonétique 
corrective », in « Contacts 
linguistiques, littéraires, 
culturels : Cent ans d'études du 

2020 



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

230 
 

français à l'Université de 
Ljubljana », Collection 
Traductologie et linguistique 
appliquée, Sonia Vaupot, 
Adriana Mezeg, Gregor Perko, 
Mojca Schlamberger Brezar, 
Metka Zupančič (éds.), Les 
presses universitaires de 
l’Université de Ljubljana, 
Faculté des Lettres, décembre 
2020, pp. 466-478. 

3. Hadži-Lega Hristoska, J.  « La représentation de la 
femme et de l’homme – un 
voyage qui continue », in  « 
Quaestiones romanicae » VII « 
Călătorii şi călători. Incursiuni 
culturale şi lingvistice », 
Lucrările Colocviului 
Internaţional Comunicare şi 
cultură în Romània europeană 
(ediţia a VII-a), Universitatea 
de Vest din Timişoara, 
Universitatea din Szeged, Jate 
Press, 2019, pp.353-365. 

2019 

4. Хаџи-Лега Христоска, Ј. „Симболиката на жената и на 
мажот и лингвистичките 
истражувања“, Списание на 
научни трудови од Деветтата 
меѓународна научна 
конференција „Меѓународен 
дијалог: Исток-Запад 
(филозофија, лингвистика, 
културологија)“, 
Меѓународен славјански 
универзитет „Гаврило 
Романович Державин“,Свети 
Николе, 20-21 април 2018, 
том 5, 7/2018, стр. 29-33. 

2018 

5. Conenna, M., Hadži-Lega 
Hristoska, J., Ivanovska-
Naskova, R. 

« Comparaison des proverbes 
français, italiens et 
macédoniens avec les 
connecteurs conditionnels 
si/se/ако », « Le même, le 
semblable et le différent au sein 
de la langue, la littérature et la 
culture dans les pays 
francophones » (éd. Zvonko 
Nikodinovski), Actes du 
colloque international « Le 
même, le semblable et le 
différent au sein de la langue, la 
littérature et la culture dans les 
pays francophones », 4-5 
novembre 2016, Faculté de 
philologie « Blaže Koneski » - 
Skopje, juin 2018, pp.124-146. 

2018 

6. Хаџи-Лега Христоска, Ј. „За еден вид ономастички 
фразеолошки единици во 
францускиот јазик“, Зборник 
на трудови од Меѓународната 
научна конференција 
СЛАВОФРАЗ 2017 
„Имињата и фразеологијата“ 
(уред. Катерина Велјановска, 
Биљана Мирчевска-Бошева), 
Филолошки факултет „Блаже 

2018 
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Конески“– Скопје, 21-23 
април 2017, Скопје 2018, стр. 
321-335. 

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. Joana Hadži-Lega 
Hristoska 

« Les propositions 
circonstancielles de 
condition introduites 
par SI en français et 
leurs équivalents en 
macédonien » 

Colloque international « 
Considérations 
philologiques en contexte 
français et francophone », 
Université « Saints Cyrille 
et Méthode » de Skopje, 
Faculté de philologie « 
Blaze Koneski » - Skopje, 
19-20 novembre 2021 

2021 

2. Joana Hadži-Lega 
Hristoska 

« La représentation de 
la bouche dans les 
unités 
phraséologiques 
françaises, 
aroumaines et 
macédoniennes » 

5e édition du colloque 
international « Langue et 
territoire », Université 
Paul-Valéry, Montpellier 
3, France, 14-20 juin 2021 

2021 

3. Joana Hadži-Lega 
Hristoska 

« Le français familier 
dans les manuels de 
phonétique corrective 
» 

Colloque international « 
Contacts linguistiques, 
littéraires, culturels : Cent 
ans d'études du français à 
l'Université de Ljubljana 
», Faculté des Lettres, 
Département des langues 
romanes, Département de 
traduction et 
d’interprétation, 12 - 14 
septembre 2019, 
Ljubljana, Slovénie 

2019 
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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 Снежана Петрова 
2. Дата на раѓање 18.04.1967  
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 1991 филолошки факултет "Блаже 
Конески" Скопје  

Магистериум 1992 Нова Сорбона, Париз III, Франција 

Докторат  2000 Сорбона Париз IV, Франција 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Хуманистички 
науки 

Француска 
култура и 
книжевност  

Француска книжевност 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички 
науки 

Француска 
книжевност 

Француска книжевност 

8. Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е избран 
и во која област  

Институција  Звање и област во кои е избран и област 
Филолошки 
факултет "Блаже 
Конески" Скопје 

Редовен професор, француска книжевност и 
француска и франкофонска култура и цивилизација  

9. Список на предмети кои 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/институција 

1. Француска книжевност 3 - 
класицизам 

Француски јазик и книжевност, Двопредметна 
програма - француски јазик и книжевност со 
романски јазик и книжевност Филолошки факултет 
„Блаже Конески”- Скопје 

2. Француска книжевност 4 – 
просветителство и предромантизам 

Француски јазик и книжевност, Двопредметна 
програма - француски јазик и книжевност со 
романски јазик и книжевност Филолошки факултет 
„Блаже Конески”- Скопје 

3.  Француска книжевност 5 – роман 19 
век 

Француски јазик и книжевност, Двопредметна 
програма - француски јазик и книжевност со 
романски јазик и книжевност Филолошки факултет 
„Блаже Конески”- Скопје 

4.  Француска книжевност 6 – театар на 
20 век 

Француски јазик и книжевност, Двопредметна 
програма - француски јазик и книжевност со 
романски јазик и книжевност Филолошки факултет 
„Блаже Конески”- Скопје 

5. Француска култура и цивилизација 2 Француски јазик и книжевност, Филолошки факултет 
„Блаже Конески”- Скопје 

6. Културолошки проучувања 
(француски А/Б) 1  

Преведување и толкување, Филолошки факултет 
„Блаже Конески”- Скопје 

7. Културолошки проучувања 
(француски А/Б) 3  

Преведување и толкување, Филолошки факултет 
„Блаже Конески”- Скопје 

8. Културолошки проучувања 
(француски А/Б) 4  

Преведување и толкување, Филолошки факултет 
„Блаже Конески”- Скопје 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Женските ликови во францускиот 
роман 

Наука за книжевност и културолошки студии - 
романистика Филолошки факултет „Блаже Конески”- 
Скопје 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Од барок до класицизам – естетиката 
на францускиот театар од првата 
половина на 17 век   

Наука за книжевност – романистика - Филолошки 
факултет „Блаже Конески”- Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
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10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Реден 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Снежана Петрова « L’enfant, personnage et 
sujet au XIXe siècle 
(œuvres de Victor Hugo 
vs textes législatifs) » 
Меѓународна 
конференција 
„Филолошки 
промислувања во 
француски и 
франкофонски 
контекст“  

Зборник на трудови од меѓународната 
научна конференција „Филолошки 
промислувања во француски и 
франкофонски контекст“  
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј”, 
Филолошки факултет „Блаже Конески”- 
Скопје 2022 (во печат) 

2. Снежана Петрова « L’esthétique théâtrale 
française de la première 
moitié du XVIIe siècle » 
 

Зборник на трудови од меѓународната 
научна конференција "InterCulturalia, 
УниверзитетАлександру Јоан Куза во 
Романија, (во печат) 

3. Снежана Петрова « Personne et personnage 
dans les relations d’amour 
– une analogie 
(im)possible ? (étude 
d’Adolphe de Benjamin 
Constant)» 

филолошки факултет „Блаже Конески“ 
при Универзитетот „Свети Кирил и 
Методиј“, стр. 467-483, 2021 

4. Снежана Петрова « L’enseignement de la 
littérature en classe de 
FLE 
(états des lieux et 
perspectives) 
 

Зборник на трудови од Меѓународната 
научна конференцијата  «Enseignement 
du/en français en contexte universitaire : 
méthodologies et pratiques innovantes», 
Универзитет на Тирана, 2018 

5. Снежана Петрова « Le roman français 
d’aujourd’hui : Frédéric 
Beigbeder ou l’écriture en 
langue contemporaine »  

Зборник на трудови од научниот собир 
,,Наука и савремени Универзитет 7”- 
НИСУН 7; филозофски факултет во Ниш, 
2018 година  

10.2 
 
 
 
 
 
 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реден 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Снежана Петрова 
(ко-одговорно лице) 

ЦУУ « Le Très-FLE » на 
УАФ при УКИМ 

 УАФ, УКИМ, од 2018 година до денес  

2. Снежана Петрова 
(учесник) 

Макропроект „јазици, 
книжевности, култури: 
образовни политики во 
функција на 
современото 
општество“ за периодот 
2018-2021  

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ 
во Скопје, 2018-2021 год. 

 

3. Снежана Петрова 
(главен координатор) 

Проект « Partenariat 
régional pour le 
renforcement de 
l’employabilité des 
étudiants francophones » - 
Sensibilisation à la langue 
française en classe de 5e 
(selon le système éducatif 
macédonien) 

OIF, FIPF, AUF, CREFECO и 
Здружението на професорите по 
француски јазик на РМ, 2021  

4. Снежана Петрова 
(главен координатор) 

Проект « projets 2021 : 
Initiatives nationales et 
régionales visant à 
encourager les jeunes à 
opter pour le métier 
d’enseignant de français » 
- « Léo et Sophie vont au 
collège » 

Здружението на професорите по 
француски јазик на РМ во соработка со 
OIF, FIPF, le CRU « Le Très-FLE »  2022 

5. Снежана Петрова 
(ко- координатор) 

PROJET JIPF 2021 
MACEDOINE DU 
NORD (APFRM) „Table 
ronde : Enseignement du 
français en République de 

Меѓународната Федерација на 
професорите по француски јазик и 
Здружението на професорите по 
француски јазик на РМ , 2021 
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Macédoine du Nord 
durant la pandémie de la 
Covid 19 » 

 
 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реден 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Снежана Петрова 
(главен уредник) 

« Léo et Sophie vont au 
collège » 

Здружение на професорите по француски 
јазик на Р.М., Борографика, Скопје, 2022 

2. Снежана Петрова 
(главен уредник) 

"Léo et Sophie vous font 
découvrir le français- 
Fiches pédagogiques 

Здружение на професорите по француски 
јазик на Р.М., Борографика, Скопје, 2021 

3. Снежана Петрова 
(коавтор) 

« J’apprends et je me 
protège contre les virus » 

Здружение на професорите по француски 
јазик на Р.М., Борографика, Скопје, 2020 

4. Снежана Петрова 
(коредактор) 

„Аналогии и 
интеракции во 
романистичките 
проучувања 
“Analogies et interactions 
au sein des études 
romanеs »  

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 
Скопје, Скопје, 2020 
 

5.    
 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реден 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Снежана Петрова 
(коавтор) 

« Центар за 
универзитетска 
успешност Le Très-FLE 
на 
Универзитетската 
агенција на 
Франкофонијата при 
УКИМ (со седиште на 
Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“) » 

Монографија 75 години Филолошки 
факултет, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје, Скопје, 2022 
 

2. Снежана Петрова « Les relations culturo-
éducatives entre la 
Macédoine du Nord et la 
France » 
 

„Philologia Mediana“, Зборник на трудови 
од 12 меѓународна конференцијата  « les 
études françaises aujourd’hui » entre l’Еst et 
l’Оuest, филозофски факултет во Ниш, 
2020 

3. Снежана Петрова Промоција на 
зборникот „Јазик, 
култура и литература во 
романскиот простор : 
традиција и иновација“ 

Годишниот зборник на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески", бр. 43, 2018 
 

4.    
5. 

 
  

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи  12   
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. Снежана Петрова  « La correspondance 
flaubertienne : essai sur la 
gestation esthétique de 
Madame Bovary » 

Facta Universitatis, linguistics and 
Literature, Nish, vol 19 n°2, 2021, pp.1-14. 

2. Снежана Петрова  « Introspection 
introductive ou états des 
lieux sur les déchets et sur 
le gaspillage alimentaire 
en Macédoine du Nord » 

Editura AcademicPres; Universitatea de 
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca, Romania (во печат),  
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3. Снежана Петрова « Beigbeder et 
l’immoralité de la société 
contemporaine » 

Lublin Studies in modern languages and 
literature, 43 (1), 2019; 
http://journal.umcs.pl/lsmll 
https://orcid.org/0000-0003-1091-831X 

4.    
5.    
6.    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки 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 

1. Снежана Петрова « L’esthétique théâtrale 
française de la première 
moitié du XVIIe siècle » 
 

Interculturalia, international Symposium for 
students and young Researchers, 14-
15/05/2021, Lasi, Romania 

2. Снежана Петрова « Activités du CRU de 
l’Université de Skopje : 
quels apports pour la 
situation du français en 
Macédoine du Nord ? »                              

 Тркалезна маса „Настава по француски 
јазик на Универзитети во балканските 
земји: прашања, резултати и 
перспективи“ Оддел за француски јазик 
на Универзитетот во Тирана во 
партнерство со Универзитетската 
Агенција за франкофонија во Централна и 
Источна Европа, 25 март 2021 година, 
онлајн 

3. Снежана Петрова « La francophonie en 
Macédoine du Nord-
Actions et interactions 
culturelles et éducatives» 
 

Вебинар „Франкофонски акции во 
Централна и Источна Европа“, 16 март 
2021 година, онлајн 

 
  

http://journal.umcs.pl/lsmll
https://orcid.org/0000-0003-1091-831X
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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 Ирина Бабамова 
2. Дата на раѓање 6 април 1969 г. 
3. Степен на образование Докторат 
4. Наслов на научниот степен Доктор на филолошки науки 
5. Каде и кога го завршил образованието, 

односно се стекнал со научен степен 
Образование Година Институција 
Високо образование 
Професор по 
француски јазик и 
книжевност и 
дипломиран филолог-
преведувач по 
француски јазик 
 
Доквалификација- 
македонски јазик како 
втор главен предмет  

1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
1996 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ - Скопје 
 
 
 
 
 
 
Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ - Скопје 
 

Магистериум 1999 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ - Скопје 
 

Докторат  2006 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ - Скопје 
 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички науки 604. 

Лингвистика 
64006. Романистика  
64012. Компаративна 
лингвистика 
64022. Преведување 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички науки 604. 

Лингвистика 
64006. Романистика  
64012. Компаративна 
лингвистика 
64022. Преведување 

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  
64006. Романистика  
64012. Компаративна лингвистика 
64022. Преведување 

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. Контрастивна граматика на 

францускиот и на македонскиот 
јазик 1,2 

Катедра за романски јазици и книжевности, 
(Група за француски јазик и книжевност),  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

2. Теорија на преведувањето и на 
толкувањето 1, 2 

Катедра за романски јазици и книжевности, 
(Група за француски јазик и книжевност-
преведувачко-толкувачка насока)  
Катедра за преведување и толкување 
(француски јазик) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

3. Преведување од француски на 
македонски јазик  и обратно 1, 2 

Катедра за романски јазици и книжевности, 
(Група за француски јазик и книжевност-
преведувачко-толкувачка насока)  
 Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 
Скопје 

4. Зборообразувањето во францускиот 
јазик 

Катедра за романски јазици и книжевности, 
(Група за француски јазик и книжевност)  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

5. Преведување книжевни текстови Катедра за романски јазици и книжевности, 
(Група за француски јазик и книжевност-
преведувачко-толкувачка насока)  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
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6. Преведување граматички содржини Катедра за романски јазици и книжевности, 
(Група за француски јазик и книжевност-
преведувачко-толкувачка насока)  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – 
Скопје 

 7. Преведување од македонски на 
француски јазик Б и обратно 1,2,3,4 

Катедра за преведување и толкување 
(француски јазик) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 8. Контрастивна анализа за 
преведувачи и толкувачи 1, 2 
(француски јазик) 

Катедра за преведување и толкување 
(француски јазик) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 9.  Контрастивна анализа меѓу 
шпанскиот и македонскиот јазик  

Катедра за романски јазици и книжевности, 
(Група за шпански јазик и книжевност) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

 10. Деловен француски јазик Катедра за романски јазици и книжевности, 
(Група за француски јазик и книжевност),  
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. Современи преведувачки теории  Постдипломски студии, Наука за јазикот, 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
2. Француско-македонски 

контрастивни теми: францускиот 
глагол Faire 

Постдипломски студии , Наука за јазикот,  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

  Контрастивна анализа на говор и 
терминологија (француски јазик) 

Постдипломски студии – Конференциско 
толкување, 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. Деривациски модели во францускиот 

јазик 
Романистика (Група француски јазик) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 

2.   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. Ирина Бабамова „Традуктолошките ставови 

во трудови на Благоја 
Корубин“ во 
Претходниците како 
современици Македонскиот 
јазик во споредбените 
лингвистички истражувања 
(ред. С. Велковска) Јазикот 
наш денешен кн. 31, стр. 13-
11. 

Институт за македонски 
јазик „Крсте Мисирков“ – 
Скопје, 2020. 

2. Irina Babamova, Snežana 
Petrova 

„Perception et réaction à 
l’égard de la langue française 
au sein du système éducatif 
macédonien“,  во 
САВРЕМЕНИ ТОКОВИ У 
НАУЦИ О ЈЕЗИКУ И 
КЊИЖЕВНОСТИ, Наука и 
савремени Универзитет 8, 
Тематски зборник радова  

.Ниш: Универзитет у 
Нишу, Филозофски 
факултет, књига 2, 2019, 
стр. 305-324 

3. Ирина Бабамова „Просторните значења на 
францускиот предлог par и 
нивното изразување во 
македонскиот јазик“ во 
Прилози посветени на акад. 
Зузана Тополинска , стр. 293-
314. 

Скопје – МАНУ, 2021 

4. Ирина Бабамова „Преведување на 
македонски јазик на 
францускиот глагол 
confiner и на неговите 
деривати (во контекст на 
пандемијата на Ковид-19)“ 

Скопје: Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
Меѓународен семинар за 
македонски јазик, 
литература и култура, 
2021 
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Зборник трудови од XLVII 
меѓународна научна 
конференција на LIII летна 
школа на Меѓународниот 
семинар за македонски јазик, 
литература и култура : 
Охрид, 4.9-5.9.2020 г., стр. 
295-308. 

5. Irina Babamova  „Les premières traductions 
en français de la poésie 
macédonienne en France : 
aspects historiques“  во 
„Аналогии и интеракции во 
романистичките проучувања“ 
(ред. Елисавета Поповска, 
коред. Снежана Петрова), стр. 
121-136. 

Скопје: Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Филолошки 
факултет „Блаже 
Конески“, 2020.  

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
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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 Мирјана АЛЕКСОСКА-ЧКАТРОСКА 

2. Дата на раѓање 16.03.1967 

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 1991 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – 
Скопје 
Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ - 
Скопје 

Магистериум 1995 Универзитет „Нова 
Сорбона Париз III“ – 
Париз 
Université de la 
Sorbonne Nouvelle 
Paris III - Paris 

Докторат  2005 Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – 
Скопје 
Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ - 
Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки 604 Наука за јазик 
(лингвистика)   
64006 Романистика 

Лексикологија / 
Заемки / Француски 
јазик  

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки 604 Наука за јазик 
(лингвистика)   
64006 Романистика 

Лексикологија / 
Заемки / Романски 
јазици 

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 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје 

Редовен професор по предметите 
- Историја на францускиот јазик 
со историска граматика 
- Граматика на современиот 
француски јазик 
- Консекутивно и симултано 
толкување од француски на 
македонски и од македонски на 
француски јазик 
Област: француски 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. Историја на францускиот јазик со 
историска граматика 1 и 2  

Француски јазик и книжевност 
Катедра за романски јазици и книжевности  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 
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2. Лексикологија (француски јазик) Француски јазик и книжевност 
Катедра за романски јазици и книжевности  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

3. Стручна терминологија 
 
 
 
 
Терминологија 2 (политички науки) 
(француски) 
Терминологија 3 (право) 
(француски) 
Терминологија 4 (економија) 
(француски) 
Терминологија 5 (медицина) 
(француски) 
 
 
Француска терминологија : право / 
политички науки 

Француски јазик и книжевност 
Катедра за романски јазици и книжевности  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
 
Преведување и толкување 
Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
 
 
 
 
 
Применети странски јазици 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

4. Консекутивно толкување од 
француски на македонски јазик и 
обратно 

Француски јазик и книжевност 
Катедра за романски јазици и книжевности  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

5. Симултано толкување од француски 
на македонски јазик и обратно 

Француски јазик и книжевност 
Катедра за романски јазици и книжевности  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

6. Толкување (француски – 
македонски јазик) 1, 2, 3, 4 

Толкување 
Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

7. Историја на шпанскиот јазик  Шпански јазик и книжевност 
Катедра за романски јазици и книжевности  
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

 8. Подготовка за преведување и 
толкување (француски) 

Преведување и толкување 
Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

 9. Двонасочно толкување (француски) Преведување и толкување 
Катедра за преведување и толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Јазици во контакт  Магистерски студии – Наука за јазик 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
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2. Текстот како јазична и смисловнна 
единица 

Магистерски студии – Наука за јазик (романистика) 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

3.  Конференциско консекутивно 
толкување (Б/В) (француски) 1 и 2 

Магистерски студии по Конференциско толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

4. Конференциско симултано 
толкување (Б/В) (француски) 1 и 2 

Магистерски студии по Конференциско толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

 5. Техники на бележење Магистерски студии по Конференциско толкување 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 

1. Аргото и францускиот говорен јазик Докторски студии – Наука за јазик, Романистика 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 

1. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Eléments du discours susceptibles d’être 
automatisés en interprétation de conférence ». 
In Ed. Zybatow Lew N., Stauder 
Andy,  Ustaszewski Michael (2017), 
Translation Studies and Translation Practice: 
Proceedings of the 2nd International 
TRANSLATA Conference, 2014, Part 1, XXII, 
383 pp., 15b/w ill., 25 b/w tables, Frankfurt am 
Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, 
Warszawa, Wien : Ed. Peter Lang, pp. 277-
285, презентиран на Меѓународната 
конференција TRANSLATA II : « Translation 
Studies and Translation Practice », 2nd 
International Consefence on Translation and 
Interpreting Studies, University of Innsbruck, 
October 30 – November 1, 2014 (TRANSLATA 
II : Translationswissenschaft und 
Translationspraxis, 2. Innsbrucker Konferenz 
zur translationswissenschaftlichen 
Grundlagenforschung, 30 Oktober bis 1 
November 2014, www.translata.info) 

Ed. Peter Lang : 
Frankfurt am Main, 
Bern, Bruxelles, New 
York, Oxford, 
Warszawa, Wien, 2017 

2. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« De l’(in)transposabilité d’une langue à 
l’autre des noms propres modifiés ». In : 
Coluccia, Rosario/Brincat, Joseph 
M./Möhren ; Frankwalt (éd.), 2016. Actes du 
XXVIIe Congrès international de linguistique 
et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 
2013). Section 5 : Lexicologie, phraséologie, 
lexicographie. Nancy, ATILF/SLR, 9-20. 
<http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes.php> , 
<http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-
5/CILPR-2013-5-Aleksoska-Chkatroska.pdf> 
(електронска верзија). ISBN: 979-10-91460-
21-7 

Nancy : ATILF/SLR, 
2016 
  

3. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Transfert des représentations socio-
culturelles via l’emprunt linguistique », Осми 
симпозиум Les études françaises aujourd’hui, 
Tradition et modernité, Филозофски 
факултет при Универзитетот во Ниш 

Filozofski fakultet : Niš, 
2016 

http://www.translata.info/
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(Србија), Француски институт во Србија, 
Универзитетска Агенција на 
Франкофонијата [Huitième Colloque Les 
études françaises aujourd’hui, Tradition et 
modernité, 13-14 novembre 2015, Faculté de 
Philosophie de l’Université de Niš, Institut 
français de Serbie, Agence Universitaire de la 
Francophonie], CDU 316.7:316.776, 
81’1:81’27, 125-135. 

4. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Le nom propre modifié et sa définition ». 
In Ed. Đigiđ, Gordana, Jezik i književnost u 
globalnom, društvu, Biblioteka Naučni 
Skupovi, II Tom, Filozofski fakultet : Niš, 
91-106. [Aleksoska-Chkatroska, Mirjana 
(2017) : « Le nom propre modifié et sa 
définition » in Ed. Ђигић, Гордана, Језик и 
књижевност у глобалном друштву, 
Библиотека Научни скупови, II Том, 
Филозофски факултет : Ниш, 91-106] 
UDK 81'367.622.12 :81'374. 

Filozofski fakultet : Niš, 
2017 

5. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Au sujet des équivalences du nom propre 
modifié français en macédonien ». In Зборник 
на трудови посветен на проф. д-р Лилјана 
Тодорова под наслов Аналогии и интеракции во 
романистичките проучувања, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“-Скопје [Recueil de 
communications scientifiques en hommage au 
prof. Liljana Todorova intitulé Analogies et 
interactions au sein des études romanes, 
Faculté de Philologie « Blaze Koneski »-Skopje], 
105-122, 2020. 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – 
Скопје : Скопје, 2020 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. (од Република 
Северна Македонија) 
Simoska, Silvana 
Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 
Panova-Ignjatovic, 
Tatjana 
Sekulovski, Lazar 

Учество во проект од програмата 
Еразмус+ (КА220-HED) за стратешко 
партнерство: Capacity building and 
awareness-raising for interpreters in Refugee 
TRANSit zones (RЕTrans), носител на 
проектот е Универзитетот во Виена, Р. 
Австрија и определување на проф. д-р 
Силвана Симоска за раководител на 
проектот за Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ во Скопје. 

Еразмус +, Австрија, 
Словенија, Грција, 
Република Северна 
Македонијс, 2022-2023 

2. Université de Caen 
Normandie 
Université « Sts. 
Cyrille et Méthode » - 
Skopje, Faculté de 
Philologie « Blaze 
Koneski » - Skopje 
Université de Belgrade 
ALDA – Skopje. 

Projet Erasmus+, Strategic Partnershis 
Action K2, “DAFLS - Developping Applied 
Foreign Language Skills” 

Еразмус +, Франција, 
Србија, Република 
Северна Македонија, 
2020-2023 

3. Филозофскиот 
факултет при 
Универзитетот во 
Ниш 

Научно-истражувачкиот проект под 
наслов Романистиката и словенските 
јазици, книжевности и култури во 
контакт и дисконтакт [Les langues, les 
littératures et les cultures romanes et slaves 
en contact et en divergence], no 81/1-17-8-
01. Носител на научно-истражувачкиот 
проект : Филозофскиот факултет при 
Универзитетот во Ниш (Србија). 
Универзитети учесници : Филолошкиот 
факултет при Универзитетот во Бања 
Лука (Србија); Faculté des Lettres et des 

Филозофскиот 
факултет при 
Универзитетот во Ниш 
(Србија), 25.02.2017 – 
25.02.2021-2026  
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Arts, Université d’Artois (Франција); 
Faculté des Lettres et Langues, Université de 
Poitiers (Франција); Ecole supérieure du 
professorat et de l’éducation, Université de 
Bordeaux (Франција); Uniwersytet 
Wrocławski, Wydział Filologiczny, Wrocław 
(Полска); Филолошки факултет „Блаже 
Конески“-Скопје, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“-Скопје (Република Северна 
Македонија). (Одлука на ННС бр. 09756/2 
од 26.03.2018) 

4. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

Научно-истражувачкиот проект под наслов 
Јазик, литература и култура во романскиот 
простор : традиција и иновација, Раководител 
на проектот проф. д-р Снежана Петрова. 
Наслов на трудот изработен на проф. д-р 
Мирјана Алексоска-Чкатроска « Le nom propre 
d’origine romane dans les unités lexicales 
macédoniennes » 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – 
Скопје, 2017 

5. Бабамова, Ирина 
Трајкова, Мира 
Велевска, Маргарита 
Алексоска-
Чкатроска, Мирјана 
Петров, Снежана 
Хаџи-Лега 
Христовска, Јоана 
Касаповска-
Чадловска, Милена 
Лазаревска, Севда 
Кузмановска, Анита 

2018-... : Изработка на Dictionnaire illustré 
français-macédonien 
2018-... : Изработка на Dictionnaire visuel 
français-macédonien 
 

Катедра за романски 
јазици и книжевности 
Филолошки факултет 
„Блаже Конески“-
Скопје, во тек 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Мирјана Алексоска-
Чкатроска 

Македонско-француски разговорник, 
превод и адаптација од француски и 
шпански јазик на македонски јазик на 
разговорникот Guía de conversacíon 
francés, Frases, Vocabulario, Datos 
imprescindibles, Ed. Libsa : Madrid, 2010. 

Просветно Дело : 
Скопје, 2017 

2. Алексоска-
Чкатроска, Мирјана 

Превод од македонски на француски јазик 
на делото на Јанкуловски, Роберт, Манаки 
приказна во слики / Manaki une histoire en 
image, Македонски центар за 
фотографија, Скопје : 2017. 

Македонски центар за 
фотографија, Скопје : 
2017 

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Мирјана Алексоска-
Чкатроска 

„Организација на час по терминологија од 
областа на економијата“. In Саздовска-
Пиргуловска Милена и Поповска Солзица 
(2021), Прирачник со наставни 
активности по терминолошки предмети 
во настава по преведување и толкување, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“- 
Скопје, Скопје, 2021, 64-69. 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“- 
Скопје : Скопје, 2021 
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2. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Les diverses dimensions de l’emprunt 
linguistique et son impact sur la communication », 
меѓуароден симпозиум Le même, le semblable et 
le différent au sein de la langue, de la littérature et 
de la culture dans les pays francophones, 04-
05.11.2016, Faculté de Philologie « Blaze 
Koneski »-Skopje, Université « Sts. Cyrille et 
Méthode »-Skopje, Skopje, 2018, 65-74. 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“-Скопје 
: Скопје, 2018 

3. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Le nom propre d’origine romane dans les unités 
lexicales macédoniennes », научен-истражувачки 
проект Јазик, литература и култура во 
романскиот простор : традиција и иновација 
(La langue, la littérature et la culture dans l’espace 
roman : tradition et innovation), Раководител на 
проектот проф. д-р Снежана Петрова, Скопје : 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-Скопје, 
2017: 21-35. 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“-Скопје 
: Скопје, 2017 

4. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Le français, une langue toujours utile en ce 
XXIe siècle ». In : Бабамова, Ирина; 
Петрова, Снежана (2016) : Францускиот 
јазик во Република Македонија (низ призма 
на културно-образовната дејност), Скопје 
: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје. Монографија на 
Здружението на професори по француски 
јазик на Република Македонија. стр. 87-88. 
/ Ed. Babamova, Irina ; Petrova, 
Snežana (2016) : Le français en République de 
Macédoine (vu au travers les actions 
éducatives et culturelles), Skopje : Université 
« Sts. Cyrille et Méthode » à Skopje, Faculté 
de philologie « Blaže Koneski »-Skopje. 
Monographie de l’Association des  
professeurs de français de la République de 
Macédoine, pp. 87-88. 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“- 
Скопје : Скопје, 2016 

5. Трајкова, Мира 
Алексоска-
Чкатроска, Мирјана 

„Презентација на резултатите од 
меѓународниот проект 
MÉTHODOLOGIES ET PRATIQUES 
INNOVANTES EN DIDACTIQUE DU 
FLE  (MEPRID-FLE) 2012-2014“, 
Годишен зборник на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“- Скопје, 
посветен на 70-годишнината од 
постоењето на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ (1946-2016), Скопје: 
2015-2016, бр. 41-42, стр. 537-543. 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“- 
Скопје : Скопје, 2016 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 17 

11.2. Магистерски работи 3 

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. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Eléments du discours susceptibles d’être 
automatisés en interprétation de 
conférence ». In Ed. Zybatow Lew N., 
Stauder Andy,  Ustaszewski Michael 
(2017), Translation Studies and Translation 
Practice: Proceedings of the 2nd 
International TRANSLATA Conference, 

Ed. Peter Lang : 
Frankfurt am Main, 
Bern, Bruxelles, New 
York, Oxford, 
Warszawa, Wien, 2017 
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2014, Part 1, XXII, 383 pp., 15b/w ill., 25 
b/w tables, Frankfurt am Main, Bern, 
Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, 
Wien : Ed. Peter Lang, pp. 277-285, 
презентиран на Меѓународната 
конференција TRANSLATA II : 
« Translation Studies and Translation 
Practice », 2nd International Consefence on 
Translation and Interpreting Studies, 
University of Innsbruck, October 30 – 
November 1, 2014 (TRANSLATA II : 
Translationswissenschaft und 
Translationspraxis, 2. Innsbrucker 
Konferenz zur 
translationswissenschaftlichen 
Grundlagenforschung, 30 Oktober bis 1 
November 2014, www.translata.info) 

2.  Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

 « Les diverses dimensions de l’emprunt 
linguistique et son impact sur la communication », 
меѓуароден симпозиум Le même, le semblable et 
le différent au sein de la langue, de la littérature 
et de la culture dans les pays francophones, 04-
05.11.2016, Faculté de Philologie « Blaze 
Koneski »-Skopje, Université « Sts. Cyrille et 
Méthode »-Skopje, Skopje, 2018, 65-74. 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“-
Скопје, 2018 

3. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

 « Le nom propre modifié et sa définition ». 
In Ed. Đigiđ, Gordana, Jezik i književnost u 
globalnom, društvu, Biblioteka Naučni 
Skupovi, II Tom, Filozofski fakultet : Niš, 
91-106. [Aleksoska-Chkatroska, Mirjana 
(2017) : « Le nom propre modifié et sa 
définition » in Ed. Ђигић, Гордана, Језик 
и књижевност у глобалном друштву, 
Библиотека Научни скупови, II Том, 
Филозофски факултет : Ниш, 91-106] 
UDK 81'367.622.12 :81'374. 

Filozofski fakultet : Niš, 
2017 

4. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Au sujet des équivalences du nom propre 
modifié français en macédonien ». In 
Зборник на трудови посветен на проф. д-р 
Лилјана Тодорова под наслов Аналогии и 
интеракции во романистичките проучувања, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“-
Скопје [Recueil de communications 
scientifiques en hommage au prof. Liljana 
Todorova intitulé Analogies et interactions 
au sein des études romanes, Faculté de 
Philologie « Blaze Koneski »-Skopje], 105-122, 
2020. 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – 
Скопје : Скопје, 2020 

5. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« De l’(in)transposabilité d’une langue à 
l’autre des noms propres modifiés ». In : 
Coluccia, Rosario/Brincat, Joseph 
M./Möhren ; Frankwalt (éd.), 2016. Actes 
du XXVIIe Congrès international de 
linguistique et de philologie romanes 
(Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 5 : 
Lexicologie, phraséologie, lexicographie. 
Nancy, ATILF/SLR, 9-20. 
<http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes.php> , 
<http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-
5/CILPR-2013-5-Aleksoska-
Chkatroska.pdf> (електронска верзија). 
ISBN: 979-10-91460-21-7 

Nancy : ATILF/SLR, 
2016 
  

6. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Transfert des représentations socio-
culturelles via l’emprunt linguistique », 
Осми симпозиум Les études françaises 
aujourd’hui, Tradition et modernité, 

Filozofski fakultet : Niš, 
2016 

http://www.translata.info/
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Филозофски факултет при 
Универзитетот во Ниш (Србија), 
Француски институт во Србија, 
Универзитетска Агенција на 
Франкофонијата [Huitième Colloque Les 
études françaises aujourd’hui, Tradition et 
modernité, 13-14 novembre 2015, Faculté 
de Philosophie de l’Université de Niš, 
Institut français de Serbie, Agence 
Universitaire de la Francophonie], CDU 
316.7:316.776, 81’1:81’27, 125-135. 

7. Aleksoska-Chkatroska, 
Mirjana 

« Le nom propre d’origine romane dans les 
unités lexicales macédoniennes », научен-
истражувачки проект Јазик, литература и 
култура во романскиот простор : традиција 
и иновација (La langue, la littérature et la 
culture dans l’espace roman : tradition et 
innovation), Раководител на проектот проф. д-
р Снежана Петрова, Скопје : Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“-Скопје, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“-Скопје, 2017: 21-
35. 

Филолошки факултет 
„Блаже Конески“-Скопје 
: Скопје, 2017 

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. Aleksoska-
Chkatroska, 
Mirjana 

« Modèle pour une 
formation multilingue des  
interpètes de conférence » 

Симпозиум 75 год француски 
јазик : Меѓународниот 
симпозиум со наслов 
ФИЛОЛОШКИ 
ПРОМИСЛУВАЊА ВО 
ФРАНЦУСКИ И 
ФРАНКОФОНСКИ 
КОНТЕКСТ [Colloque 
international intitulé 
CONSIDÉRATIONS 
PHILOLOGIQUES EN 
CONTEXTE FRANÇAIS ET 
FRANCOPHONE], 19 и 20 
ноември 2021, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“-
Скопје, Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“-Скопје. 

2021 

2. Aleksoska-
Chkatroska, 
Mirjana 

Perspectives pour les élèves 
des sections bilingues 

Bilan du Projet FSPI - 
« Renforcement et valorisation 
de l’enseignement bilingue 
francophone dans la région des 
Balkans occidentaux », Institut 
Français de Skopje, Ambassade 
de France en Macédoine du 
Nord, Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères. 
(24.10.2020) 

2020 

3.  слушател “Going into the field” – 
Workshop for students and 
teachers, Center for Tr-
anslation Studies, 
University of Vienna, 
03.06.2022 

2022 
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Еразмус+ (КА220-HED) : 
Working with Interpreters in 
Refugee Transit Zones : 
Capacity building and 
awareness-raising for 
interpreters in Refugee 
TRANSit zones (RЕTrans), 

  4.  слушател “Migration and Asylum in North 
Macedonia”, UNHCR North 
Macedonia briefing on Migration 
and Asylum for students and 
teachers of the Faculty of Philology 
“Blaze Koneski” Skopje, 
08.06.2022, Project Еразмус+ 
(КА220-HED) : Working with 
Interpreters in Refugee Transit 
Zones : Capacity building and 
awareness-raising for 
interpreters in Refugee 
TRANSit zones (RЕTrans), 
Skopje 

2022 

  5.  слушател « Le français à l’ère du 
numérique », Rencontre 
régionale sur les nouveaux 
modes d’apprentissages des 
langues à l’ère du numérique, 
организирана од 
Францускиот институт при 
Француската амбасада во 
Скопје (Institut français près 
l’Ambassade de France à 
Skopje) (06.03.2018) 

2018 

  6. Aleksoska-
Chkatroska, 
Mirjana 

« Les stéréotypes en 
partage : le cas du nom 
propre modifié ». 

Меѓународен симпозиум, 19-
20.10.2017, Viestereo2017 
« Naissance et vie des 
stéréotypes : approches 
linguistique, cognitive et 
didactique », École supérieure 
du professorat et de l’éducation 
(ESPE) de Poitiers, 
Laboratoires FoReLL, Espé et 
Cerca, Université de Poitiers, 
France 

2017 

  7.  слушател Летниот регионален 
универзитет во Струга на 
« Approche 
intercompréhensive et 
plurilinguisme dans 
l’enseignement des langues » 
организирана од 
Францускиот институт во 
Скопје, 03-07.07.2017, Струга 
(Université d’été régionale de 
Struga, Institut français à 
Skopje). 

2017 

  8. Aleksoska-
Chkatroska, 
Mirjana 

« Les diverses dimensions de 
l’emprunt linguistique et son 
impact sur la communication » 

Учество на меѓуароден 
симпозиум, Le même, le semblable 
et le différent au sein de la langue, 
de la littérature et de la culture 
dans les pays francophones, 
Faculté de Philologie « Blaze 
Koneski »-Skopje, Université 
« Sts. Cyrille et Méthode »-Skopje 
(04-05.11.2016) 

2016 

  9. Aleksoska-
Chkatroska, 
Mirjana 

« Le nom propre modifié et 
sa définition » 

Учество на меѓународен 
симпозиум НИСУН 6, 
Session : Les langues, les 
littératures et les cultures à la 

2016 
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lumière de la francophonie, 
Филозофски факултет во 
Ниш (11-12.11.2016) 
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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 Атанасов Раду Михаил 

2. Дата на раѓање 01.05.1981. 

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 2007 Филолошки факултет 
“Блаже Конески” Скопје, 
Универзитет “Св. Кирил 
и Методиј” Скопје  

Магистериум   

Докторат  2010 Institutul de lingvistca al 
Academiei Romane “Iorgu 
Iordan – Al. Rosseti” 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки   

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички науки  Романска лингвистика 

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 

Виш лектор по романски 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. Романски 1,2,3,4,5,6 Изборен предмет 

2. Современ романски јазик 
1,2,3,4,5,6,7,8 

Двопредметна – францукси со романски 

3. Граматика на романскиот јазик 
1,2,3,4,5,6 

Двопредметна – францукси со романски 

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.   

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) 



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

250 
 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 

1.    

2.    

3.    

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.    

2.    

3.    

4.    

5.    

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.    
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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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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 Наташа Алексоска 
2. Дата на раѓање 22.11.1979 
3. Степен на образование VII.A 
4. Наслов на научниот степен Магистер по шпански јазик   

Магистер по применети странски јазици, меѓународна трговија: ЕУ 
5. Каде и кога го завршил образованието, 

односно се стекнал со научен степен 
Образование Година Институција 
Високо 
образование 

2002 Филолошки факултет „Блаже 
Конески “, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје 

Магистериум 2010 
 
 
 
2006 

Факултет за филологија и 
филозофија, Универзитет на 
Сарагоса (Шпанија)  
 
Филолошки факултет „Блаже 
Конески “, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ - Скопје и 
Универзитет Рен II - Горна 
Бретања (Франција) 
 

Докторат  (незавршен, стекнат 
DEA, работа на теза) 

Факултет за филологија и 
филозофија– Универзитет на 
Сарагоса (Шпанија)  

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Хуманистички 
науки 
 
Хуманистички 
науки 

604 Наука за јазикот 
(лингвистика) 
 
604 Наука за јазикот 
(лингвистика) 

64006 Романистика (шпански 
јазик)  
 
64011 Применета лингвистика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
   

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  

Филолошки факултет „Блаже 
Конески “, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ – Скопје 

 
Лектор по шпански 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 шпански јазик 1  Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
2. Современ шпански јазик 2 Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
3. Современ шпански јазик 3 Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
4. Современ шпански јазик 4 Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
5. Современ шпански јазик 5 Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
6. Современ шпански јазик 6 Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
7. Современ шпански јазик 7 Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
8. Современ шпански јазик 8 Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
9.  Шпански јазик за специфични цели 1  Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
10. Шпански јазик за специфични цели 2 Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
11. Шпански јазик 1  Шпански јазик и книжевност 

Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
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12. Шпански јазик 2 Шпански јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 

13. Шпански јазик 3 Шпански јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 

14. Шпански јазик 4 Шпански јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 

15. Шпански јазик 5 Шпански јазик и книжевност 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 

 16. Шпански јазик 6 Шпански јазик и книжевност 
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.   
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. Наташа Алексоска Неправилностите (од фонетски, 

морфолошки, синтаксички, 
лексички или семантички 
карактер) во употребата на 
современата шпанска лексика 

Knowledge - International Journal, 
Vol. 53/2022, EBSCO  

2. Наташа Алексоска (Социо)лингвистичките 
феномени seseo, ceceo и distinción 
во современиот шпански јазик  

Visions International magazine, No 
37/2021, EBSCO 

3. Наташа Алексоска Основните предизвици при 
класификацијата на именките во 
современиот шпански јазик 

Knowledge - International Journal, 
Vol. 46(6)/2021 

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.    
2.    
3.    
4.    
5.    
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.    
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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 

 
Прилог бр. 10 
M1/M2– за приватните високообразовни установи 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1

