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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската 

програма 

Наслов на студиската програма Македонски јазик и книжевност 

Универзитет Универзитет „Св. Климент Охридски“ 

– Битола 

Единица на универзитетот Педагошки факултет – Битола  

Научно подрачје 
Хуманистички науки (6) 

Општествени науки (5) 

Научно поле 

Наука за јазик (604) и Наука за 

книжевност (612) 

и Образование (505) 

Научна, стручна или уметничка област 

Македонистика (64000) 

Методика (50504) 

Образование на наставници (50513) 

Вид на студии Акдемски, четиригодишни 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 240 

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма  

Професор по македонски јазик и 

книжевност 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  

Macedonian Language and Literature 

Teacher 

Времетраење на студиите (во години) 4 (четири) 

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2017 

Број на студенти што се планира да се запишат 

на студиската програма 
30 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 

програма 
Македонски јазик 

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација или за повторна акредитација 
Повторна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација/повторна акредитација 
2017 

Веб- страница на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk 

www.pfbt.uklo.edu.mk  

 

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/


5 

 

 

1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Назив на 

високообразовната 

установа 

Педагошки факултет - Битола 

Седиште Ул. „Васко Карангелески“ бб, Битола 

Веб-страница www.pfbt.uklo.edu.mk 

Вид на 

високообразовната 

установа 

Јавна 

Податоци за 

основачот (на 

приватната 

високообразовната 

установа) 

/ 

Податоци за 

последната 

акредитација 

2012 

Студиски и научно-

истражувачки 

подарачја за кои е 

добиена акредитација 

Хуманистички науки: Наука за јазик (604) и Наука за 

книжевност (612) 

Општествени науки (5): Образование (505) 

Единици во состав на 

високообразовната 

установа 

/ 

Студиски програми 

што се реализираат во 

единицата која бара 

проширување на 

дејноста со 

воведување на нова/и 

студиска/и 

програма/и 

Прв циклус:  

Наставник по одделенска настава 

Воспитувач   

Македонски и англиски  јазик   

Македонски и германски јазик  

Македонски и француски јазик  

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Германски јазик и книжевност 

Информатика и техничко образование  

Преведување (од македонски на англиски и од англиски на 

македонски јазик) 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

Втор циклус: 

Менаџмент во образование  

Педагогија од областа на методиките 

Односи со јавноста  

- Работа со надарени и талентирани 

Магистер наставник/воспитувач по методика на наставата по 

македонски јазик 

Магистер  наставник/воспитувач по методика на наставата по 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Metodika%20na%20Makedonski%20jazik.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Priroda%20nauka%20tehnologija.doc
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природа природни науки и технологија 

Магистер  наставник/воспитувач по методика на наставата по 

општество и граѓанско образование 

Магистер наставник/воспитувач по методика на наставата по 

ликовно образование 

Магистер наставник/воспитувач по методика на наставата по 

физичко и здравствено образование 

Магистер наставник/ воспитувач по методика на наставата по 

математика 

Магистер наставник/воспитувач по методика на наставата по 

музичко образование 

Магистер наставник/воспитувач по методика на работа со 

родители 

Магистер  наставник/воспитувач по библиотекарство 

Магистер наставник/воспитувач по инклузивно образование 

Магистер наставник/воспитувач по интеркултурно 

образование 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Германски јазик и книжевност 

Француски јазик и книжевност 

Трет циклус: 

- Докторски студии по образовни науки 

- Докторски студии по менаџмент во образованието  

- Докторски студии на наставата по јазик: (македонски јазик, 

англиски јазик, германски јазик, француски јазик) 

Податоци за 

меѓународна 

соработка на планот 

на наставата, 

истражувањето и 

мобилноста на 

студентите 

Педагошкиот факултет – Битола активно се промовира во 

рамките на меѓународната соработка. Во тој контекст, секоја 

академска година на Факултетот гостуваат еминентни 

професори кои држат пригодни предавања за студентите. Меѓу 

најзначајните визитинг- професори ќе ги спомнеме: Марк 

Гинзберг (САД), Ирина Балусова (Русија), Грозданка Гојков 

(Србија), Иван Фербежер (Словенија), Јасмина Старц 

(Словенија), Мирослав Кука (Србија), Божидара Кривирадева 

(Бугарија), Јоана Хенрих (Полска), Игор Мавер (Словенија), 

Себасијан Кемпген (Германија), Мирјам Баит (Италија) и др. 

Педагошкиот факултет - Битола учествувал во голем број на 

меѓународни проекти. Во последните две години (академската 

2015/2016 и 2016/2017) на Факултетот се реализираше проект 

од областа на претприемничко учење кај студентската 

популација, под покровителство на SEECEL. 

Во 2015 г. Педагошкиот факултет – Битола и Педагошкиот 

факултет од Краков (Полска) објавија заедничка публикација 

Modern Social and Educational Challenges and Phenomena: 

Polish and Macedonian Perspective. Публикувањето на оваа 

книга настана како резултат на заедничката научно-

истражувачка работа на двете партнерски институции. 

Во рамките на програмата ERASMUS + потпишани се 

договори за соработка со голем број европски 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Opstestvo%20gragansko%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Likovno%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Fizicko%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Matematika.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Muzicko%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20rabota%20so%20roditeli.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_Bibliotekarstvo.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Inkluzivno%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20interkulturno%20obrazovanie.doc
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високообразовни институции меѓу кои: Филолошкиот 

факултет во Лоѓ (Полска); Институтот за германистика и 

Институтот за славистика при Универзитетот во Бамберг 

(Германија); Филолошкиот факултет од Универзитетот 

„Лудвиг Максимилијан“ во Минхен (Германија), Факултетот 

за англистика при Универзитетот во Кемниц (Германија); 

Педагошкиот факултет во Пловдив (Бугарија), Педагошкиот 

факултет во Кастамону  (Турција) и др. 

Во академската 2015/2016 година, во рамките на програмата 

Erasmus +, влезна мобилност на Педагошкиот факултет–

Битола реализираше проф. д-р Десислава Тодорова од 

Универзитетот „Лудвиг Максимилијан“ во Минхен и проф. д-р 

Игор Мавер од Филозофскиот факултет во Љубљана. 

Исто така, 5 студенти Педагошкиот факултет, од различни 

студиски насоки, реализираа Erasmus + мобилност во 

реномирани европски универзитети. Тројца студенти следеа 

настава на Универзитетот во Бамберг (Германија), еден 

следеше настава на Универзитетот „Лудвиг Максимилијан“  во 

Минхен (Германија) и еден студент следеше настава на 

Универзитетот во Лоѓ (Полска). 

Податоци за 

просторот наменет за 

изведување на 

наставната и 

истражувачката 

дејноста 

 

5 400 метри квадратни корисна површина 

Податоци за опремата 

за изведување на 

наставната и 

истражувачката 

дејност 

Факултетот е целосно опремен за реализација на наставата 

Број на студенти за 

кои е добиена 

акредитација 

30 

 

Број на студенти 

(првпат запишани) 

30 

Број на лица во 

наставно-научни, 

научни и наставни 

звања 

26 

Број на лица во 

соработнички звања 

1 

Однос наставник: 

студенти (број на 

студенти на еден 

наставник) за секоја 

единица одделно 

 
Сооднос на бројот на студенти на единицата, запишани во сите 

години на прв циклус на студии во соодветната академска година 

со бројот на наставници на високообразовната институција 
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Академска 

година 

Вкупен 

број на 

наставници 

во редовен 

работен 

однос 

Број на 

студенти на 

студиската 

програма, 

запишани во 

сите години 

на студии во 

соодветната 

академска 

година  

Број на 

студенти 

по 

наставник 

2012/13 23 788 34.26 

2013/14 22 479 21.77 

2014/15 22 389 17.68 
 

Внатрешни 

механизми за 

обезбедување и 

контрола на 

квалитетот на 

студиите 

Самоевалуација 

Извадок од извештајот за самоевалвација од 19.10.2015, 

прифатен на ННС на 30.11.2015 и објавен на веб-страницата 

на Факултетот на 30.11.2015: 

А) ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИЗВЕДУВАЊЕ 

 јасна визија и мисија 

 развиени процедури и механизми за планирање, 

реализација и контрола на квалитетот 

 издвоеност на академската од раководната функција 

 редовна самоевалвација 

 вклученост на студентите во донесување на клучни 

одлуки 

 почитување на соодветните процедури за избор на 

наставници и соработници во звања 

 добро организирана веб-страница 

б) НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 20 акредитирани програми на прв, втор и трет циклус 

 одлично структурирани елаборати за секоја студиска 

програма со сите потребни компоненти кои ги 

одразуваат сите последни промени и дополнувања на 

законот за високо образование 

 постојано осовременување на постојните студиски 
програми  

 постојана анализа во насока на подобрување на 
студиските програми  

 покриеност на наставата со наставници чие образование 
и избор во звања според Фраскатиевата класификација 

соодветствува со полето, подрачјето и областа на 

предметот. 

 студентска анкета за квалитетот на наставниот процес, 
наставниците и студиските програми 

 развиени процедури за фер, конзистентно и 
транспарентно оценување на студентите 

 оптимална проодност на студентите и оптимална 
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просечна оценка 

 редовно планирање на наставата за следниот семестар 

 редовна анализа на реализираната настава од 
претходниот семестар 

 укажување на пропустите на наставникот врз основа на 
резултатите од спроведената студентска анкета. 

 висока информираност на кандидатите за упис на 
факултетот 

 добро организирана веб-страница 

 извонредни просторни и добри материјално-технички 

услови 

 добро опремена и снабдена со книги библиотека 

 развиени облици на меѓународна соработка преку 
различни проекти, билатерални договри и заеднички 

програми 

 ЕРАЗМУС мобилност за наставен кадар и за студенти 

 развиени механизми за аплицирање за грантови од 
меѓународни фондации, 

 одлично планирана и реализирана педагошка практика 
(кај повеќето студиски програми – секој семестар има 

педагошка практика, а во последните два семестра – 

методичка практика) 

в) ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И/ИЛИ КРЕАТИВНИ 

АКТИВНОСТИ 

 јасно дефинирани цели за научно-истражувачка дејност 

 евиденција на научно-истражувачките и апликативните 

резултати 

 добра искористеност на можностите на Еразмус + 

 вклученост на студентите во истражувачки активности 

на сите три циклуси 

 квалитетни ментори за изработка на научно-

истражувачки студии 

 акредитирани ментори на втор и трет циклус 

 задоволителен број на објавени научни и стручни 

трудови 

 задоволителен број на учества во апликативни проекти 

 20 акредитирани студиски програми на сите три 

циклуси 

 целосна примена на Фраскатиевата класификација 

г) ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 

Факултетот има визија за доживотното учење преточено во 

неколку практични иницијативи, бројот на научни трудови кои 

кадарот ги презентирал на различни научни конференции, ги 

објавил во различни домашни и странски списанија и научно-

истражувачки проекти кои се спроведуваат со релевантни 

домашни и странски фактори. 

Фрекфенција на 

самоевалуциониот 

Еднаш годишно 
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процес (секоја 

година, на две 

години, на три 

години) 

Податоци за 

последната 

спроведена 

надворешна 

евалуација на 

установата 

2015 

Други податоци кои 

установата сака да ги 

наведе како аргумент 

за нејзината 

успешност  

Факултетот има потпишано голем број на договори за 

билатерална соработка, меѓу кои, со Педагошкиот факултет од 

Универзитетот „Џорџ Мејсон“ од Вашингтон (САД), со 

Академијата за педагогија и психологија на Јужниот државен 

универзитет – Росов на Дон (Русија), со Педагошкиот факултет 

во Љубљана (Словенија), со Учителскиот факултет во Белград 

(Србија) и со други партнерски институции од регионот и 

пошироко. 

Педагошкиот факултет - Битола беше коорганизатор на две 

меѓународни  конференции: Didactic and Methodological 

Approaches and Strategies – Support to Children’s Learning and 

Development, која се одржа на Учителскиот факултет во 

Белград на  

20. 11. 2015 и 22 меѓународна конференција: Intrapersonal 

Giftedness: Possibilities of Development, која се одржа на 

1.07.2016 г. на Високата школа за струковни воспитувачи во 

Вршац. Педагошкиот факултет – Битола, на 6 и 7.10.2016 г. 

беше организатор на Третата меѓународна конференција 

“Education across Borders”: Education and Research across Time 

and Space (1100
th

 Death Anniversary of St. Clement of Ohrid). На 

конференцијата присуствуваа повеќе од 200 учесници од 15 

европски универзитети и беа презентирани 136 научни и 

стручни трудови од областа на образованието и природните 

науки.   
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2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАСТАВНО-

НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА 
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ 

ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

 Просторните услови се усогласени со потребите за реализација на струдиската 

програма. Просторот наменет за изведување на наставната и истражувачката дејноста 

изнесува 5.400 м
2
 корисна површина. Факултетот располага со следниве простории: 1 

амфитеатар; 1 читална; 1 библиотека; 1 студиско бифе; 1 заштитен бункер; 3 кабинети 

за странски јазици; 4 кабинети за информатичка обука; 1+1 кабинет со лабараторија – 

Биологија; 1+4 кабинет со лабараторија – Хемија; 1+1 кабинет со училница – Ликовна 

уметност; 1+1 кабинет со училница – Перманентно образование; 1+1 кабинет со 

училница – Музичко образование; 1 трафостаница во склоп на факултетот, 1 објект за 

пушење – пушална, 1 деканат; 1 служба за студентски прашања; 8 училници и 1 

медијатека.  Факултетот располага и со следново: 1 котларница со котли за парно 

греење; 2+1 дворна површина со урбана опрема и фонтана; 16 по 2 тоалети; 10 

противпожарни сандачиња; 23 противпожарни апарати; 15 клупи за студенти – ходник; 

1 резервоар за нафта за горење  30 тони.  

Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и 

документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската 

програма се дадени во прилогот бр.1.  

 

5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА  

 

Вид на опрема Количина (парчиња) 

Заштитни видео камери         16 

Систем за надворешно осветлување 

(рефлектори – канделабрии ) 

      8 + 6 

Персонални компјутери        125 

Персонален компјутер и сервер           4 

Лап топ Компјутери          30 

Ласерски печатар          32 

Музички систем           3 

Портабл радио/ЦД и касета систем            2 

Видео бим           20 

Дигитален апарат           3 

Видео камера           1 

Статив за видео камера           1 

Безжичен рутер – свичови за интернет 

мрежа 

     10 + 15 

Телевизиски апарати    ЦРТ /  ЛЦД      10 +  8 

ДВД          2 

Видео рекордер          5 

Скенер          5 

Телефобска централа со (24 локали)          1 
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Дигитално пиано- Клавинова          1 

Клавир          2 

Миксета за видео материјал          1 

Климатизери         23 

Интернет бесплатен пулт за студенти  со  

5 компјутери 

         2 

Фотокопир машини          4 

 

  

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма ќе се реализира во најголем дел со постојните кадровски, 

технички и просторни ресурси. Финансирањето на студиите ќе се одвива во согласност 

со законските прописи за студирање на јавен универзитет, Статутот на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“– Битола, Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“– Битола како и Конкурсот за запишување студенти во прва година 

на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола. 

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Р.б. Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги 

предава или е планирано да ги 

предава на Единицата каде што се 

организира студиската програма 

Фонд на 

часови за 

секој 

наведен 

предмет 

1. 
проф. д-р Валентина 

Гулевска 

Етика во образование 3+1 

Филозофија во образование 3+1 

Историја 3+1 

Старословенски јазик 3+1 

Латински јазик 3+1 

2. 

 

проф. д-р Добри Петровски 

Библиотекарство 3+1 

Иновации и претприемаштво 3+1 

Организација на образованието 3+1 

3. 

 

 

 

 

проф. д-р Јове Д. Талевски 

Медумска култура во наставата 3+1 

Оценување на учениците 3+1 

Географија 3+1 

Нашата татковина 3+1 

Природни науки 3+1 

Методика на наставата по природо-

научно и општествено подрачје1 

3+1 

Методика на наставата по природо- 3+1 



15 

 

научно и општествено подрачје 2 

4. 

 

проф. д-р Методија 

Стојановски 

Воспитно-образовната организација 

и средината 

3+1 

Менторство 3+1 

5.  

 

проф. д-р Златко Жоглев 

Култура и комуникации 3+1 

Социолингвистика 3+1 

Социологија во образование 3+1 

6. 

 

проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

Психологија 3+1 

Педагошка психологија 2+2 

Образование на надарени и 

талентирани 

3+1 

Психолингвистика 3+1 

Развојна психологија 3+1 

7. 

 

проф. д-р Татјана 

Атанасоска 

Педагогија 3+1 

Историја на педагошките идеи 3+1 

Инклузивна педагогија 3+1 

Педагошка практика 0+8/0+6 

Семејна педагогија 3+1 

Методика на воспитната работа 3+1 

8. 

 

 

проф. Деан Илиев 

Педагошка практика 0+8/0+6 

Дидактика 3+1 

Перманентно образование 3+1 

Методологија на педагошко 

истражување 

3+1 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

вонр. проф. д-р Виолета 

Јанушева 

Фонетика и фонологија на СМЈ 3+1 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Морфологија на СМЈ 3+1 

Лексикологија со фразеологија на 

СМЈ 

3+1 

Историја на македонскиот јазик 3+1 

Правопис и правоговор на СМЈ 3+1 

Зборообразување во СМЈ 3+1 

Психолингвистика 3+1 

Социолингвистика 3+1 

Синтакса на СМЈ 3+1 

Дијалектологија на СМЈ 3+1 

Семантика 3+1 

Лингвостилистика 3+1 

Вештини за академско пишување 3+1 

Македонски јазик 3+1 

Современ македонски јазик 2+2 

Оценување на учениците 3+1 

10. 

 

 

 

 

Педагошка практика 0+8/0+6 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти)  

3+1 

Критичка писменост 3+1 
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вонр. проф. д-р Даниела 

Андоновска Трајковска 

Методика на креативно пишување 3+1 

Методика на наставата по 

македонски јазик 

3+1 

Методика на наставата по 

книжевност 

3+1 

Методичка практика по македонски 

јазик и литература 

3+1 

Литература за деца 3+1 

Методика на почетно читање и 

пишување 

3+1 

Креативно литературно изразување 3+1 

Методичка интерпретација на текст 3+1 

11. 

 

 

вонр. проф. д-р Билјана 

Цветкова-Димов 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Педагошка практика 0+8/ 0+6 

  

Креативно ликовно изразување 3+1 

Методика на наставата по ликовно 

образование 

3+1 

12. 

вонр. проф. д-р Марија 

Ристевска 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Педагошка практика 0+8/0+6 

Инклузивна педагогија 3+1 

  Методика на воспитната работа 2+2 

13. 

 

 

доц. д-р Билјана 

Граматковски 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Педагошка практика 3+1 

Јавен настап 3+1 

Култура на говор 3+1 

14. 

 

 

доц. д-р Сивакова-

Нешковска Данче 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Техники на градење корпус 2+2 

Техничко образование со методика 3+1 

Методика на наставата по 

македонски јазик 

3+1 

15. 

 

 

доц. д-р Јасмина Кочовска 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Педагошка практика 0+8/0+6 

Граѓанско и мултикултурно 

образование 

3+1 

Граѓанско и мултикултурно 

образование со методика 

3+1 

16. 

 

 

 

доц. д-р Милена 

Пејчиновска 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Активности во наставата  

Педагошка практика 0+8/0+6 

Медиумска култура во наставата 3+1 

Природни науки 3+1 
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Методика на природо-научното и 

општетсвеното подрачје 1 и 2 

3+1 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

доц. д-р Бисера 

Костадиновска-Стојчевска 

Македонски јазик како странски 

јазик (за странски студенти) 

3+1 

Компјутерски потпомогнато учење 

на АЈК 

2+2 

Вештини на академско пишување 3+1 

Когнитивна лингвистика 3+1 

Дескриптивна граматика на 

англискиот јазик 

2+2 

Англо-американска историја и 

култура 

2+2 

Педагошка практика 0+2 

Морфологија на САЈ 2+2 

Англиски јазик во струката 3+1 

Лексикологија на САЈ 2+2 

Семантика 2+2 

Методика на наставата по англиски 

јазик и книжевност 

2+2 

Методичка практика 2+2 

18. 

доц. д-р Мажана Северин-

Кузмановска 

Математика 3+1 

Креативно математичко изразување 2+2 

Информатичка писменост 3+1 

19.  

проф. м-р Мери 

Кафкалевска-Стоилкова  

Креативно музичко изразување 2+2 

Методика на наставата по музичко 

образование 

3+1 

20.  

ас. м-р Јосиф Петровски Информатичка писменост 3+1 

Компјутерски потпомогнато учење 

на АЈК 

2+2 

Работа со компјутер и основи на 

програмирање 

3+1 

21. 

 

 

 

 

доц. д-р Силвана 

Нешковска 

Прагматика 3+1 

Англиски јазик во струката 3+1 

Дескриптивна граматика на 

англискиот јазик 

2+2 

Педагошка практика  

Деловен англиски 2+2 

Историја на англиски јазик 2+2 

Фонетика и фонологија на САЈ 2+2 

Синтакса на англискиот јазик 2+2 

Контрастивна анализа 2+2 

  Вовед во превод 1+2 

22. 

 

 

 

 

 

лектор м-р Стела 

Англиски јазик во струката 3+1 

Современ англиски јазик, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8  

0+4 

Фонетика и фонологија на САЈ 2+2 

  

Англиските преводи на македонската 2+2 
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Босилковска книжевност 

Контрастирање на оригинал и превод 

-книжевен текст 

0+4 

Контрастирање на оригинал и превод 

-некнижевен текст 

0+4 

 

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во 

реализацијата на студиската програма е даден во прилог бр. 4 

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 
Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени 

предмети од студиската програма се дадени во прилогот бр. 2. 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ 

ШТО ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Во согласност со меѓународната Фраскатиева класификација на научноистражувачките 

подрачја, полиња и области, студиската програма припаѓа во подрачјето Хуманистички науки 

(6), во полето Наука за јазик (604) и Наука за книжевност (612), во областа Македонистика 

(64004) и Општествени науки (5), полето Образование (505) и во областа Методика (50504) и 

Образование на наставници (50513). 

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Прв циклус академски – универзитетски студии со 240 кредити, ниво во 

Националната рамка на високо-образовни квалификации VIА. 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

Педагошкиот  факултет во Битола континуирано ги следи промените во 

окружувањето и со своите активности се приспособува кон барањата што 

произлегуваат од тие промени. Соочена со предизвикот да понуди актуелни, современи 

и квалитетни наставни програми, што истовремено претставува и стратегиска цел, оваа 

високообразовна институција со децении успешно одговара на предизвиците на 

современиот образовен процес, а со тоа дава значаен придонес во развојот на 

Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ – Битола. Студиската програма за македонски 

јазик и книжевност е конципирана така што обезбедува стекнување на компентенции 

кои се општествено оправдани и корисни. Педагошкиот факултет ги има дефинирано 

основните задачи и цели на образование на високо компетентен кадар од областа на 

македонскиот јазик и книжевност и образованието. Со реализација на вака 

конципираната студиска програма, се образуваат професори за реализација на 

наставата по македонски јазик во основното образование (VI-IX одд.) и по македонски 
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јазик и литература во средното образование кои имаат компетентност во европски и 

светски рамки и кои соодветствуваат со современите компетенции на наставникот.   

Педагошкиот факултет-Битола располага со компетентен академски кадар, избран 

по сите правила и прописи на посочените законски одредби. Со сопствен кадар 

Факултетот ги покрива речиси сите наставни дисциплини во студиските програми на 

прв, втор и трет циклус на студии. Наставниот процес го реализираат 22 наставници, 

вработени на Факултетот, од кои 9 се редовни професори, 3 се вонредни професори, 9 

се доценти и 1 е вработен како лектор. Во академската 2015/2016 година 15 наставници 

се акредитираа за ментори за втор циклус на студии, а повеќе од половина веќе се 

акредитирани за ментори на трет циклус на студии. 

 Педагошкиот факултет-Битола, со сите свои расположливи капацитети и 

потенцијали, наставно-образовната дејност ја фокусира на студентот. Поради тоа, 

сметаме дека идните наставници за одделенска настава, едуцирани на нашата 

институција, ќе бидат конкурентни на пазарот на трудот, не само во нашата земја, туку 

и пошироко. 

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО 

ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 

И СПОРЕДЛИВОСТ СО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ 

ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Македонскиот јазик е официјален јазик во Република Македонија, па, според 

тоа, само во Македонија се изучува како мајчин јазик. Сепак, студиската програма е 

компатибилна со студиските програми за изучување на јазик и книжевност во 

европскиот високобразовен простор.  

   

Филозофски факлултет во Загреб,  

http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/studij/preddiplomski-studij/silabi-pd/katedra-

za-makedonski-jezik-i-knjizevnost/  

Филолошки факултет во Белград, 

http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/nastava/master-akademske-studije/master-studijski-

program/  

Филозофски факултет во Љубљана, 

https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/2nd_level_study_zadnji_final  

Универзитет во Атина, Грција, 

http://en.enl.uoa.gr/  

Американски универзитет во Бугарија, 

https://www.aubg.edu/modern-languages-and-cultures  

Факултет за филологија и образование во Албанија, 

http://ell.beder.edu.al/sh/content/default/master-shkencave-ne-gjuhe-dhe-letersi-

angleze-5-18/363/435  

Универзитетот во Виена, Австрија, 

http://celt.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_fdz_englisch/Study_Programme/Mo

dulaufbau_UF_Englisch.pdf итн. 

http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/studij/preddiplomski-studij/silabi-pd/katedra-za-makedonski-jezik-i-knjizevnost/
http://www.ffzg.unizg.hr/slaven/juzslav/studij/preddiplomski-studij/silabi-pd/katedra-za-makedonski-jezik-i-knjizevnost/
http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/nastava/master-akademske-studije/master-studijski-program/
http://www.fil.bg.ac.rs/lang/sr/nastava/master-akademske-studije/master-studijski-program/
https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/2nd_level_study_zadnji_final
http://en.enl.uoa.gr/
https://www.aubg.edu/modern-languages-and-cultures
http://ell.beder.edu.al/sh/content/default/master-shkencave-ne-gjuhe-dhe-letersi-angleze-5-18/363/435
http://ell.beder.edu.al/sh/content/default/master-shkencave-ne-gjuhe-dhe-letersi-angleze-5-18/363/435
http://celt.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_fdz_englisch/Study_Programme/Modulaufbau_UF_Englisch.pdf
http://celt.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_fdz_englisch/Study_Programme/Modulaufbau_UF_Englisch.pdf
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13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА  

 

Знаења и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое 

се надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и 

познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, 

компаративни и критички перспективи во научното поле според 

соодветна методологија; Разбирање на одредена област и познавање 

на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите 

извори на знаење; Покажува знаење и разбирање за разни теории, 

методологии. 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што 

покажува професионален пристап во работата или професијата; 

Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 

проблеми; Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во 

рамките на полето на студирање. 

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 дискутира, и со стручната, и со 

нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија 

кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно 

дефинирани; Презема поделена одговорност за колективни 

резултати; Способност за независно учество, со професионален 

пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии. 

Вештини на 

учење 

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 

понатамошно знаење и учење со висок степен на независност. 

 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Знаење и 

разбирање 
 Покажува знаење и разбирање на фонетско-фонолошките, 

морфо-синтаксичките и лексичките карактеристики на 

македонскиот  јазик 

 Покажува знаење и разбирање на теориите, периодите и 

различните правци во македонската литература 

 Покажува знаење и разбирање за основите на македонската 

литература во различни периоди, за јужнословенската и 

светската литература 
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 Покажува знаење и разбирање на современите методи и 

техники на наставата по македонски јазик и книжевност 

 Покажува знаење и разбирање на основите на 

методолошката работа 

 Покажува знаење и разбирање за сознанија од другите 

научни подрачја 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

 Го применува знаењето и разбирањето на фонетско-

фонолошките, морфо-синтаксичките и лексичките 

особености на  на македонскиот јазик  

 Го применува знаењето од теориите, периодите и различните 

правци во македонската  литература 

 Го применува знаењето и разбирањето на основите на 

македонската литература во различни периоди, за 

јужнословенската литература и светската литература 

 Го применува знаењето и разбирањето на современите 

методи и техники на наставата по македонски јазик и 

книжевност 

 Го применува знаењето и разбирањето на основите на 

методолошкиата работа 

 Го применува знаењето и разбирањето на сознанијата од 

другите научни подрачја 

Способност за 

проценка 
 Способен е  да проценува литературен или јазичен проблем 

врз основа на јасно артикулирани стандарди 

 Способен е  да ги проценува предностите и недостатоците на 

стратегии и техники за собирање, анализа и интерпретација  

на податоци 

 Способен е да ги проценува импликациите од различни 

научни истражувања  

 Способен е самостојно да изведува заклучоци и да донесува 

соодветни одлуки 

Комуникациски 

вештини 
 Способен е да презентира знаења за јазични и литературни 

проблеми на македонски јазик пред професионална и 

непрофесионална јавност 

 Ги пренесува своите знаења и разбирања на соодветен начин 

во воспитно-образовен контекст  и  во ненаучни институции 

 Способен е да комуницира заради размена на знаењето и 

збогатување на искуството 

 Способен е да воспоставува успешна интеракција со 

поединци и институции од доменот на професионалниот 

интерес 

Вештини на 

учење 
 Ги следи научните достигнувања од јазичен и литературен 

карактер на македонски  јазик 

 Професионално се усовршува во полето на јазикот и 

книжевноста и наставата по македонски јазик и книжевност 

 Ја менува сопствената практика врз основа на стекнатото 

искуство 
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15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Студиската програма е во времетраење од 4 (четири) години односно 8 (осум) семестри. 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да стекнат најмалку 

240 ЕКТС кредити 

 

 

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 

СТУДИИТЕ 

 

Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани во 

согласност со Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (член 5 – член 13) и истите се 

објавуваат во Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус  студии 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети 

преку бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е 

дефинирано и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“  – Битола, којшто е јавно објавен на веб-страницата на Универзитетот.   

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието 

на втор циклус студии. 

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи, во 

согласност со измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. в. 

бр. 17, од 11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што 

студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на 
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единицата на Универзитетот и изборни наставни предмети што студентите самостојно 

ги избираат од листата слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на 

Универзитетот посебно. Во согласност со законската регулатива (Законот за 

изменување и дополнување на ЗВО бр. 103 од 19.08.2008 г.) Факултетот изведува 

клиничка настава за 10% од задолжителните и 10% од изборните предмети од секоја 

студиска година.  

Студентот во секоја студиска година задолжително посетува практична настава (30 

дена годишно, т.е. 3 предмети со назив Педагошка практика и 1 предмет – Методичка 

практика по македонски јазик и книжевност) која во оваа студиска програма и сатус на 

предмет кој носи 6 кредити (само во еден семестар – 5 ЕКТС), како еден од условите за 

запишување наредна студиска година.   

Со студиската програма се предвидени вкупно 25 задолжителни предмети, коишто 

на студентот му обезбедуваат 143 кредити. Бројот на изборни предмети што 

студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети, застапени на 

единицата на Универзитетот, изнесува 13, коишто на студентот му обезбедуваат 74 

кредити, додека бројот на изборните наставни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од листата слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на 

Универзитетот посебно изнесува 4 и тие на студентот му обезбедуваат 23 кредити. 

Исто така, студентот има обврска да изработи и јавно да брани дипломски труд, којшто 

се вреднува со 6 кредита.  

Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од 

аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со 

Законот за високото образование и измените на ЗВО. Исто така, и предвидениот фонд 

часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа 

студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование. Ваквиот 

сооднос на теоретската и практичната настава директно води кон исполнување на 

поставените цели на студиската програма.  
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ПРВА ГОДИНА 

Прв семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

МЈК 100 Фонетика и фонологија на СМЈ 6 3+1 

МЈК 101 Теорија на книжевноста 6 3+1 

МЈК 102 Психологија 6 3+1 

 Изборни предмети (1 од четири)   

МЈК 103 Странски јазик – англиски јазик 1 6 3+1 

МЈК 104 Странски јазик – германски јазик 1 6 3+1 

МЈК 105 Странски јазик – француски јазик 6 3+1 

МЈК 106 
Македонски јазик како странски јазик 

(за странски студенти) 
6 3+1 

 Изборни предмети (1 од 2)   

МЈК 107 Старословенски јазик 6 3+1 

МЈК 108 Латински јазик 6 3+1 

 Вкупно кредити I сем. 30  

Втор семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

МЈК 200 Педагошка практика 6 0+8 

МЈК 201 Морфологија на СМЈ 6 3+1 

МЈК 202 Народна книжевност 6 3+1 

 Изборни предмети (1 од 4)   

МЈК 203 Странски јазик – англиски јазик 2 6 3+1 

МЈК 204 Странски јазик – германски јазик 2 6 3+1 

МЈК 205 Странски јазик – француски јазик 2 6 3+1 

МЈК 206 

Македонски јазик како странски јазик 

(за странски студенти) 
6 3+1 

 Изборни предмети (1 од 4)   

МЈК 207 Филозофија во образование 6 3+1 

МЈК 208 Социологија на образование 6 3+1 

МЈК 209 Организација на образованието 6 3+1 

МЈК 210 Граѓанско и мултикултурно образование 6 3+1 

 Вкупно кредити II сем. 30  

 

    

 ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА ГОДИНА 60  

    



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРА ГОДИНА 

Трет семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

МЈК 301 Лексикологија со фразеологија на СМЈ 6 3+1 

МЈК 302 Книжевност за деца и млади 6 3+1 

МЈК 303 

Преглед на книжевноста од 9 до 19 век 

и  преродбата од новата македонска 
книжевност 6 3+1 

 Изборни предмети (1 од 2)   

МЈК 304 Историја на македонскиот јазик 6 3+1 

МЈК 305 Правопис и правоговор на СМЈ 6 3+1 

 Изборни предмети (1 од 2)   

МЈК 306 Информатичка писменост 6 3+1 

МЈК 307 Критичка писменост 6 3+1 

 Вкупно кредити III сем. 30  

Четврт  семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

МЈК 401 Педагошка практика 5 0+6 

МЈК 402 Педагогија 5 3+1 

МЈК 403 Зборообразување во СМЈ 5 3+1 

МЈК 404 Светска книжевност 5  

 Изборни предмети (1 од 4)   

МЈК 405 Психолингвистика 5 3+1 

МЈК 406 Социолингвистика 5 3+1 

МЈК 407 Прагматика 5 3+1 

МЈК 408 Когнитивна лингвистика 5 3+1 

 Изборни предмети (1 од 3)   

МЈК 409 Инклузивна педагогија 5 3+1 

МЈК 410 Етика во образование 5 3+1 

МЈК 411 Компаративни религиски системи 5 3+1 

 Вкупно кредити IV сем. 30  

 
ВКУПНО КРЕДИТИ ВТОРА 

ГОДИНА 60  
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ТРЕТА ГОДИНА 

Петти семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

МЈК 500 Дидактика 5 3+1 

МЈК 501 Нова јужнословенска книжевност 5 3+1 

МЈК 502 Синтакса на СМЈ 5 3+1 

 Изборни предмети (1)   

МЈК 503 Изборен предмет од листата на УКЛО 5 3+1 

 Изборни предмети (1 од 3)   

МЈК 504 Семантика 5 3+1 

МЈК 505 Дијалектологија на СМЈ 5 3+1 

МЈК 506 Вештини на академско пишување 5 3+1 

 Изборни предмети (1 од 3)   

МЈК 507 Методика на креативно пишување 5 3+1 

 МЈК 508 Јавен настап 5 3+1 

МЈК  509 Медимска култура во наставата 5 3+1 

 Вкупно кредити V сем. 30  

Шести семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

МЈК 601 Педагошка практика 6 0+8 

МЈК 602 

Методика на наставата по македонски 

јазик 6 3+1 

МЈК 603 Лингвостилистика 6 3+1 

 Изборни предмети (1)   

МЈК 604 Изборен предмет од листата на УКЛО   

 Изборни предмети (1 од 3)   

МЈК 605 Креативно музичко изразување 6 3+1 

МЈК 606 Креативно математичко изразување 6 3+1 

МЈК 607 Креативно ликовно изразување 6 3+1 

 Вкупно кредити VI сем. 30  

 
ВКУПНО КРЕДИТИ  ТРЕТА 

ГОДИНА 60  
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ЧЕТВРТА ГОДИНА 

Седми семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

МЈК 701 Методика на наставата по книжевност 6 3+1 

МЈК 702 Оценување на учениците 6 3+1 

МЈК 703 Современа јужнословенска книжевност 6 3+1 

 Изборни предмети (1)   

МЈК 704 Изборен предмет од листата на УКЛО 6 3+1 

 Изборни предмети (1 од 3)   

МЈК 705 Активности во наставата 6 3+1 

МЈК 706 
Воспитно-образовната организација и 

средината 
6 3+1 

МЈК 707 Образование на надарени и талентирани 6 3+1 

 Вкупно кредити VII сем. 30  

Осми семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

МЈК 801 

Методичка практика во наставата по 

македонски јазик и литература 6 0+8 

МЈК 802 Библиотекарство 6 3+1 

МЈК 803 Дипломски испит 6 1+2 

 Изборни предмети (1)   

МЈК 804 Изборен предмет од листата на УКЛО 6 3+1 

 Изборни предмети (1 од 3)   

МЈК 805 Култура и комуникации 6 3+1 

МЈК 806 Менторство 6 3+1 

МЈК 205 Перманентно образование 6 3+1 

 Вкупно кредити VII сем. 30  

 
ВКУПНО КРЕДИТИ ЧЕТВРТА 

ГОДИНА 60  
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20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 

ПРЕДМЕТИТЕ  

 

Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 

Број на задолжителни предмети 25 

Процент на задолжителни предмети 60% 

Број на изборни предмети (група 1) 13 

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети што студентите самостојно ги избираат 

од редот на сите наставни предмети застапени на 

единицата на Универзитетот) 

30% 

Број на изборни предмети (група 2) 4 

Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од листата слободни изборни предмети, 

предложена од секоја единица на Универзитетот, посебно) 

10% 

Вкупно предмети 42 

 

Листа на задолжителни предмети  

Шифра Задолжителни предмети кредити фонд на часови 

100 Фонетика и фонологија на СМЈ 6 3+1 

101 Теорија на книжевноста 6 3+1 

102 Психологија 6 3+1 

200 Педагошка практика 6 0+8 

201 Морфологија на СМЈ 6 3+1 

202 Народна книжевност 6 3+1 

301 Лексикологија со фразеологија на СМЈ 6 3+1 

302 Книжевност за деца 6 3+1 

303 

Преглед на книжевноста од 9 до 19 век 

и  преродбата од новата македонска 
книжевност 

6 3+1 

401 Педагошка практика 5 0+6 

402 Педагогија 5 3+1 

403 Зборообразување во СМЈ 5 3+1 

404 Светска книжевност 5 3+1 

500 Дидактика 5 3+1 

501 Нова јужнословенска книжевност 5 3+1 

502 Синтакса на СМЈ 5 3+1 

601 Педагошка практика 6 0+8 

602 
Методика на наставата по македонски 

јазик 
6 3+1 

603 Лингвостилистика 6 3+1 

701 Методика на наставата по книжевност 6 3+1 

702 Оценување на учениците 6 3+1 

703 Современа  јужнословенска книжевност 6 3+1 

801 Методичка практика на наставата по 6 0+8 
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Листа на изборни предмети  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

македонски јазик и литература 

802 Библиотекарство 6 3+1 

803 Дипломски испит 6 1+2 

Шифра Изборни предмети кредити фонд на часови 

МЈК 103 Странски јазик – англиски јазик 1 6 3+1 

МЈК 104 Странски јазик – германски јазик 1 6 3+1 

МЈК 105 Странски јазик – француски јазик 1 6 3+1 

МЈК 106 
Македонски јазик како странски јазик 

(за странски студенти) 
6 3+1 

МЈК 107 Старословенски јазик 6 3+1 

МЈК 108 Латински јазик 6 3+1 

МЈК 203 Странски јазик – англиски јазик 2 6 3+1 

МЈК 204 Странски јазик – германски јазик 2 6 3+1 

МЈК 205 Странски јазик – француски јазик 2 6 3+1 

МЈК 206 
Македонски јазик како странски јазик 

(за странски студенти) 
6 3+1 

МЈК 206 Филозофија во образование 6 3+1 

МЈК 207 Социологија во образование 6 3+1 

МЈК 208 Организација на образование 6 3+1 

МЈК 209 Граѓанско и мултикултурно образование 6 3+1 

МЈК 304 Историја на македонскиот јазик 6 3+1 

МЈК 305 Правопис и правоговор на СМЈ 6 3+1 

МЈК 306 Информатичка писменост 6 3+1 

МЈК 307 Критичка писменост 6 3+1 

МЈК 405 Психолингвистика 5 3+1 

МЈК 406 Социолингвистика 5 3+1 

МЈК 407 Прагматика 5 3+1 

МЈК 408 Когнитивна лингвистика 5 3+1 

МЈК 409 Инклузивна педагогија 5 3+1 

МЈК 410 Етика во образование 5 3+1 

МЈК 411 Компаративни религиски системи 5 3+1 

МЈК 504 Семантика 5 3+1 

МЈК 505 Дијалектологија на СМЈ 5 3+1 

МЈК 506 Вештини на академско пишување 5 3+1 

МЈК 507 Методика на креативно пишување 5 3+1 

МЈК 508 Јавен настап 5 3+1 

МЈК 509 Медиумска култура во наставата 5 3+1 

МЈК 606 Креативно музичко изразување 6 3+1 

МЈК 607 Креативно математичко изразување 6 3+1 

МЈК 608 Креативно ликовно изразување 6 3+1 

МЈК 705 Активности во наставата 6 3+1 

МЈК 706 
Воспитно-образовната организација и 

средината 
6 3+1 

МЈК 707 Образование на надарени и талентирани 6 3+1 

МЈК 805 Култура и комуникации 6 3+1 

МЈК 806 Менторство 6 3+1 

МЈК 807 Перманентно образование 6 3+1 
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21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 

ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се 

определува со Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Во прва година во академската 

2016/2017 год. планирано е да се запишат вкупно 30 студенти. 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

  

Институцијата има обезбедено и располага со богат книжен фонд на домашни и 

странски монографски публикации соодветен на предметните програми; поседува 

доволен број преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на 

странски книги и стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни 

списанија што во целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за 

предметите од студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната 

литература за секој наставен предмет е јавно објавена и достапна на веб-страницата на 

единицата.  

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Веб-страницата на единицата: www.pfbt.uklo.edu.mk  

Веб- страницата на Универзитетот: www.uklo.edu.mk 

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студентот кој ќе ги заврши сите обврски предвидени со студиската програма се 

стекнува со звање професор по македонски јазик и книжевност.  

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го 

стекнува по завршувањето на студиската програма е Macedonian Language and 

Literature Teacher. 

mailto:pfbt@uklo.edu.mk
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25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

 

Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во 

согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на 

Република Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и 

оценување на квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на 

Република Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на 

Европската асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на 

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: 

настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.  

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот 

на наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и 

спроведува Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и 

Универзитетската Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на 

Универзитет. Покрај другите индикатори, информации по различни прашања за 

студиската програма се добиваат и преку искажаното мислење од организирана 

студентска анкета во текот на годината и истото е во насока на преземање соодветни 

корективни мерки и активности. 
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26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА  
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27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА 

Прилог бр. 5 
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ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ БР.1 
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ПРИЛОГ БР.2 

 

Согласност за учество во изведување настава согласно 

член 27 од Законот за високо образование 
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ПРИЛОГ БР.3 

ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ (ПРВ 

ЦИКЛУС) 

 

ПРВ СЕМЕСТАР 

 

Наслов на наставниот предмет Фонетика и фонологија на современиот 

македонски јазик 

Код МЈК  101 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар I/I Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

вонр. проф.  д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Проширување и продлабочување на знаењата за СМЈ како основно 

средство за комуникација на фонетско-фонолошко рамниште. Оспособување за 

самостојно усно и писмено изразување, зацврстување на свеста за значењето на 

македонскиот јазик како најкарактеристичен белег на националниот идентитет. 

Усвојување на нормите на СМЈ и нивна примена  во усното и писменото изразување. 

Развивање на јазичната култура и на критички однос кон медиумите. 

Содржина на предметната програма: Наука за јазикот: Комуникација. Јазикот како 

систем од знаци. Погледите на Мисирков за македонскиот јазик. Кодификација и 

улогата на Блаже Конески; Фонетика и фонологија: Глас и фонема. Поделба на 

гласовите. Гласовни промени со акцент на едначењето по звучност. Акцентот во СМЈ. 

Отстапување од третосложното акцентирање. Акцент кај туѓите зборови. Акцентски 

целости и клитички изрази. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување:  

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
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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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  С. Бојкоска, Л. М. Ѓуркова, 

Д. Пандев, Ж. Цветковски 

Македонски јазик Скопје, 

„Просветно 

дело‟ 

1998 

2. Група автори Правопис на 

македонскиот  јазик 

Скопје,  

Институт за 

македонски 

јазик „К. 

Мисирков‟ 

2015 

3. Љ. Спасов, И. Савицка Фонологија на 

современиот 

македонски стандарден 

јазик 

МАНУ 1991 

4 Ружа Паноска Современ македонски 

јазик 

Скопје, 

„Просветно 

дело“ 

1978 

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                               Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Теорија на книжевноста 

Код МЈК 102 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар II (втор) Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник проф. д-р Ранко Младеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите се воведуваат во основите на теорија на литературата (поетиката), како 

неопходна основа за следење на наставата по Методика на наставата по македонски 

јазик и Методика на наставата по книжевност. 

Се оспособуваат за самостојно вреднување на литературните творби за деца 

Содржина на предметната програма: 

Теориите и методолошките проседеа во литературната наука од Аристотел до 

денес;  

Методолошки аспекти на поетиката (Методолошки плурализам. Методите и 

литературно-научната терминологија. Правец, метод, школа, кружок). 

Литературни родови и видови: поезија – проза – драма / лирика – епика – драма; 

Стил и стилски изразни средства; 

Усно народно творештво: теорија. Видови. Македонската усна народна литература. 

Методи на учење:  

Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120  часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанас Вангелов Семантичките фигури 

во македонската 

народна лирика 

Скопје, 

„Македонска 

книга“ 

1986 

2. Јордан Стојаноски Поетика на 

македонската битово - 

социјална драма 

Битола, 

Педагошки 

факултет 

2003 

3. Миниси, Н., Китановски, 

Н., Чинкве, У. 

Фонетика на 

македонскиот 

стандарден јазик 

Неапол 1982 

4. М. Мекдоналд - Ж.  

Коен - А. Греимас - Р. 

Барт - Ц. 

Тодоров - Ф. Амон 

Теорија на прозата Скопје, 

„Детска 

радост“ 

1966 

5. Ќулавкова Катица Теорија на 

книжевноста 

Скопје, 

„Култура“ 

1999 

  Македонска битова 

драма (Владин 

проект: 130 тома 

македонска 

книжевност) 

Микена-

Битола 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Наслов на наставниот предмет Психологија 

Код МЈК 102 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар I година/I 

семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Проф. д-р Љупчо Кеверески  

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставната единица придонесува пред сé  кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности: 

Познавање и разбирање  на психолошките законитости и потреби на поединецот 

Организирање на активно и самостојно учење и подготовка на учениците за ефикасно 

учење 

Флексибилно користење на знаењето во пракса 

Синтетичко, аналитичко, креативно мислење како и решавање на проблемите 

Познавање и разбирање на теоретските основи на советодавната работа 

Подготовка за проверка и оценување на знаењето и достигнувањата на учениците, како 

и формирање на feedback информации за училишната работа.  

Автономност, (само)критичност, (само)проценување, (само)евалвација и 

придонесување за квалитет. 

Способност за комуникација, соработка/тимска работа. 

Организација на активно и самостојно учење, оспособување на учениците за ефикасно 

учење 

Оспособување за проверка и оценување на знаење и достигнување на учениците, како 

и формирање на повратни информации 

Совладување на постапките и принципите на советодавната работа и планирање како и 

изведување на интервенциските програми 

Разбирање и користење на курикуларните теории како општото и дидактичкото знаење 

на предметното подрачје 

 

Содржина на предметната програма:  

Вовед во психологијата, Дефинирање на психологијата, Предмет и развој на 

психологијата.  Методи и техники во психологијата. Анатомско-физиолошка основа на 

психичкиот живот. Развој на однесувањето на психичкиот живот на човекот. 

Психички процеси.  Дразби. Осети. Перцепции. Претстави. Внимание. Учење. 

Помнење. Заборавање. Мислење и говор. Емоционални процеси. Конативни процеси. 

Фрустрации, конфликти и механизми на одбрана. Волја. 

 Психички особини. Способности. Интелигенција. Емоционална интелигенција.  

Надареност и талентираност. Проблем деца (деца со развојни и други проблеми). 

Темперамент. Карактер. Ставови.  

Психологија на лиичност.  Теории на личност. Типологија на личноста. Теории на 
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личност. (Не) зрелост на личноста.  

Посебен дел:  Значајни прашања од социјалната, педагошката, развојната, 

психопатологијата,  манталната хигиена и  психологија на трудот 

Методи на учење: предавања и вежби, работилници, играње на улоги, самостојно и/или 

тимско презентирање, методи на групни дискусии, самостојна изработка на 

семинарски труд и/или истражување 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3 + 1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава  45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

 120 часови 

Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација со анкети  

 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кеверески, Љ. Психологија Миг, Струга 2016 

2.  Кеверески, Љ. Применети 

психолошки 

дисциплини 

Педагошки 

факултет-Битола 

2006 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Тодорова, И. Психологија Скопје: 

Просветно 

дело 

1990 

2. Керамичиева, Р. Психологија во 

образованието и 

Скопје: 

Просветно 

1996 
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воспитанието дело 

3. Стаменкова-Трајкоска, В. Психологија Скопје: 

Филозофски 

факултет 

2000 

 Баткоска, Љ. Психологија Охрид: 

Факултет за 

туризам 

1999 

 Еванс Анавбел Хес/. Рајан Ј. 

Руни 

Методи на психолошко 

истражување 

Европа 92 

Кочани- 

Проект на 

Владата на Р. 

Македонија 

2008 

 Карол Хоар Развој и учење кај 

возрасните 

Европа 92 

Кочани- 

Проект на 

Владата на Р. 

Македонија 

2008 

 Вилјам, Е., Томсон, Џек Е. 

Бинам 

Малолетничка 

деликвенција 

Европа 92 

Кочани- 

Проект на 

Владата на Р. 

Македонија 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик јазик -1 

2. Код MJК 104 

3. Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

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

6. Академска година / семестар Прва/ прв 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Лектор Стела Босилковска, доц. д-р Бисера 

Костадиновска, доц. д-р Силвана Нешковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Посетувана настава по англиски јазик во 

средно образование 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

а) Усовршување на четирите јазични вештини:  

 читање  

 пишување 

 слушање 

 говорење 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Граматика 

 a / an / множина 

 Искажување на припаѓање 

 Present Simple 

 Present Continuous 

 Directions 

 some/any 

 Past Simple 

 like / would like 

 much/many 

 Споредување придавки 

 Going to - конструкција 

Вокабулар: развивање вокабулар согласно со обработените теми: занимања, 

годишни времиња, активности во слободно време, храна, таленти, познати 

личности и места (од минатото и денес),  

Комуникативно подрачје: запознавање, претставување, барање и давање 

информации за точно време, датуми,  

Говорење и пишување: давање кус усмен и писмен приказ за некого (кој е, од 

каде е, што работи), опис на нечии активности според занимање, говорење за 

своето детство 

12. Методи на учење: интерактивна метода, читање, пишување, слушање, 

говорење, компјутерски мултимедијални (аудио визуелни) вежби, учество на 

студенти: индивидуално, во двојки и во групи, одржување консултации со 

http://elt.oup.com/student/headway/elementary/a_grammar/unit01/hwy_elem_unit01_4?cc=mk&selLanguage=en
http://elt.oup.com/student/headway/elementary/a_grammar/unit02/hwy_elem_unit02_5?cc=mk&selLanguage=en
http://elt.oup.com/student/headway/elementary/a_grammar/unit11/hwy_elem_unit11_1?cc=mk&selLanguage=en
http://elt.oup.com/student/headway/elementary/a_grammar/unit05/hwy_elem_unit05_5?cc=mk&selLanguage=en
http://elt.oup.com/student/headway/elementary/a_grammar/unit05/hwy_elem_unit05_2?cc=mk&selLanguage=en
http://elt.oup.com/student/headway/elementary/a_grammar/unit09/hwy_elem_unit09_3?cc=mk&selLanguage=en
http://elt.oup.com/student/headway/elementary/a_grammar/unit09/hwy_elem_unit09_2?cc=mk&selLanguage=en
http://elt.oup.com/student/headway/elementary/a_grammar/unit10/hwy_elem_unit10_1?cc=mk&selLanguage=en
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студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 

14. Распределба на расположивото 

време 

Фонд 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  120 часови 

 
16.2. Самостојни задачи 

16.3. Домашно учење 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 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 полагање на 

завршен испит 

посета на настава, активност и домашни 

задачи 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

англиски (во исклучителни ситуации и 

македонски) 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Annie McDonald and Mark 

Hancock 

English Result Pre-

Intermediate Student's 

book 

Oxford 

University 

Press 

2008 

2. Annie McDonald and Mark 

Hancock 

English Result Pre-

Intermediate Workbook 

Oxford 

University 

Press 

2008 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                   Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Германски јазик 1 

Код МЈК 105 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Прв  (I прв) Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Проф. д-р Јаготка Стрезовска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на германскиот јазик со 

посебен осврт кон терминологијата употребувана во воспитно-образовната работа и 

користење на литература и софтвер на германски јазик. 

Содржина на предметната програма: Фонолошко-ортографски елементи. Фонеми, 

акцент на зборот, акцент на реченицата. Лексички елементи: стручни термини, 

полисемантички лексички единици. Деривативни. Морфо-семантички елементи: збор, 

именки, именски фрази, заменки, степенување на придавките и предлозите, глаголи, 

основни реченични модели. Специфични тематски содржини од областа на воспитно-

образовната работа. 

Методи на учење: Усно изложување,  дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време                                    180      часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45  

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 
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Начин на оценување 

Тестови   80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски / германски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анекти и разговори со 

студенти 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Tangram 1 Deutsch als 

Fremdsprache  Kursbuch 

und Arbeitsbuch: Rosa-

Maria Dallapiazza,Eduard 

von Jan, Til Schoenherr 

 

  

2.  Tangram 1 Vokabelheft   

3.  Tangram 1 CD   

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Француски јазик 1 

Код МЈК 106 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар (I прв) Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Доц. д-р Зоран Николовски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Изучување на францускиот јазик со 

посебен осврт кон терминологијата употребувана во воспитно-образовната работа и 

користење на литература и софтвер на француски јазик. 

Содржина на предметната програма: Фонолошко-ортографски елементи. Фонеми, 

акцент на зборот, акцент на реченицата. Лексички елементи: стручни термини, 

полисемантички лексички единици. Деривативни. Морфо-семантички елементи: збор, 

именки, именски фрази, заменки, степенување на придавките и предлозите, глаголи, 

основни реченични модели. Специфични тематски содржини од областа на воспитно-

образовната работа. 

Методи на учење: Усно изложување,  дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време                                     180    часови 

Распределба на расположивото време 3+1
 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава  45 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 

Начин на оценување 

Тестови   80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски / француски 
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Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анекти и разговори со 

студенти 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Girardet and J. Marie 

Cridlig 

Panorama 1, Methode de 

francais 

 

Paris, CLE 

International 

2000 

2. DOMINIQUE, Philippe LE NOUVEAU SANS 

FRONTIÈRES, Méthode 

de français 

Paris, CLE 

International 

1996 

3.  FRONTIÈRES, Méthode 

de français 

Paris, CLE 

International 

1996 

4.  Речници, граматики, 

списанија, статии и 

друга литература 

соодветна на насоките 

за студирање на 

Факултетот 

  

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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Наслов на наставниот предмет Македонски јазик како странски јазик 1 (за 

странски студенти) 

Код МЈК  107 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар I/I Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

вонр. проф.  д-р Виолета Јанушева, вонр. проф. д-

р Даниела Андоновска-Трајковска, вонр. проф. д-

р Билјана Цветкова-Димов, вонр. проф. Марија 

Ристевска, доц. Билјана Граматковски, доц. 

Јасмина Кочовска, доц. д-р Данче Сивакова, доц. 

д-р Милена Пејчиновска, доц. д-р Бисера 

Костадиновска-Стојчевска  

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Усвојување на јазични компетенции што се соодветни на нивото 

А1 и А2 според Општата европската референтна рамка. Оспособување за користење на 

секојдневни изрази и фрази за задоволување на основните потреби. Се оспособува да 

се претстави себеси и другите, да поставува и одговара на прашања за лични податоци, 

за местото каде живее, луѓето што ги познава, работите што ги има. Се оспособува да 

комуницира на едноставен начин, доколку соговорникот зборува бавно и му помага.  

Студентот може да разбира реченици и често користени изрази поврзани со области од 

најнепосредна важност (на пр. најосновни лични и семејни информации, шопинг, 

локална географија, вработување). Може да комуницира при едноставни и рутински 

задачи кои бараат едноставна и рутинска размена на информации за познати или 

рутински нешта. Може со едноставни термини да опише нешта од својата биографија, 

непосредната околина и нешта од области на непосредна потреба. 

Студентот може да разбира реченици и често користени изрази поврзани со области од 

најнепосредна важност (на пр. најосновни лични и семејни информации, шопинг, 

локална географија, вработување). Може да комуницира при едноставни и рутински 

задачи кои бараат едноставна и рутинска размена на информации за познати или 

рутински нешта. Може со едноставни термини да опише нешта од својата биографија, 

непосредната околина и нешта од области на непосредна потреба. 

Содржина на предметната програма:  

Лексички теми: идентификација и претставување, дом и семејство, временски опфати, 

превозни средства, храна и пијалаци, купување, облека, бои, професии, спорт, хоби, 

секојдневни активности, потреби и проблеми, култура и туризам. 

Лексички теми: купување, облека, бои, професии, спорт, хоби, секојдневни активности, 

потреби и 

проблеми, култура и туризам 

Комуникативни модели: Слушање: Препознавање на познати зборови и најосновни 

фрази за себе,семејството и непосредната околина; Разбирање фрази и најчесто 
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користени зборови што се однесуваат на области од најнепосредна лична важност, 

разбирање на главната поента во куси, јасни, едноставни пораки и соопштенија;  

Читање: Разбирање на познати имиња, зборови и наједноставн и реченици; 

предвидливи информации во едноставни секојдневни материјали и разбирање на куси 

лични писма; Разбирање на многу куси, едноставни текстови, препознавање конкретни, 

Зборување: Усвојување на едноставен начин на комуникација, поставување и 

одговорање едноставни прашања од области на непосредна потреба или за нешта што 

се многу познати, усвојување едноставни фрази и реченици за да се опише местото на 

живеење и луѓето од непосредното опкружување; Комуникација во едноставни и 

рутински задачи кога се бара едноставна и директна размена на информации за познати 

теми и активности, учество во многу куси социјални конверзации, користење низа 

фрази и реченици за опишување со едноставни зборови на семејството и другите луѓе, 

животните услови, вработувањето и образованието; Пишување: куса, едноставна 

разгледница, формулари со лични податоци; куси, едноставни белешки и пораки кои се 

однесуваат на нешта од области на непосредна потреба, многу кусо лично писмо. 

Комуникативни модели: Слушање: Разбирање фрази и најчесто користени зборови што 

се однесуваат на области од најнепосредна лична важност, разбирање на главната 

поента во куси, јасни, едноставни пораки и соопштенија; Читање: Разбирање на многу 

куси, едноставни текстови, препознавање конкретни, предвидливи информации во 

едноставни секојдневни материјали и разбирање на куси лични писма; предвидливи 

информации во едноставни секојдневни материјали и разбирање на куси лични писма; 

на информации за познати теми и активности, учество во многу куси социјални 

конверзации, користење низа фрази и реченици за опишување со едноставни зборови 

на семејството и другите луѓе, животните услови, образованието и вработувањето; 

Пишување: куси, едноставни белешки и пораки кои се однесуваат на нешта од области 

на непосредна потреба, многу кусо лично писмо. 

Граматички содржини: Усвојување на македонската азбука и акцент, Усвојување на 

ограничен број едноставно граматички структури како меморизиран репертоар во 

функција на комуникативните модели. Усвојување на едноставни граматички 

структури. 

Граматички содржини: Усвојување на едноставни граматички структури. 

 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување:  

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
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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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Пановска-Димкова, И., 

Гочкова-Стојановска, Т. 

„Божилак“ – учебник 

по македонски јазик на 

почетно рамниште 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Скопје 

2012 

2.  Минова-Ѓуркова, Л. Граматика на 

македонскиот 

стандарден јазик за 

странци 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Скопје 

2007 

 Гочкова-Стојановска, Т.  Прирачник со вежби за 

македонски јазик за 

странци 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Скопје 

2006 

     

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                 Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Старословенски јазик 

Код МЈК 108 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност  

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Прва/ прв Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со 

почетоците на словенската писменост, со книжевните споменици и со граматичката 

структура на старословенскиот јазик. Студентите стекнуваат знаења за фонолошките, 

морфолошките, лексичките и синтаксичките карактеристики на старословенскиот 

јазик. 

Содржина на предметната програма: Настанување на стаословенската писменост. 

Старословенски азбуки. Споменици - книжевни и епиграфски. Варијанти на 

црковнословенскиот јазик. Фонологија: вокален и консонантски систем. Потекло и 

развој на вокалите и консонантите. Промени во вокалниот и консонантскиот систем.  

Морфологија: именки, основи на именките, палатална и непалатална промена кај 

заменките, проста и сложена промена на придавките, броеви, прилози. Синтакса на 

падежните форми.  Глаголи - класификација. Сегашно време, имперфект и аорист. 

Именски форми на глаголите. Сложени глаголски форми - значење и употреба. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Читање и 

анализа на библиски тестови 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување: Писмен и устен испит 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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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Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Угринова - Скаловска, Р. Старословенски јазик, 

(граматика, текстови, 

речник кон 

граматиката и 

текстовите) 

Скопје 2001 

2.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                 Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Латински јазик 

Код МЈК 109 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност  

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Прва/ прв Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со 

класичната писменост, со книжевните споменици и со граматичката структура на 

латинскиот јазик. Студентите стекнуваат знаења за фонолошките, морфолошките, 

лексичките и синтаксичките карактеристики на латинскиот јазик, стекнуваат увид во 

етимологијата на модерната научна терминологија и се запознаваат со 

интернационализмите како појава во современите светски јазици. 

Содржина на предметната програма: Настанување на римската култура. Латинска 

абецеда. Вокален и консонантски систем. Акцент. Видови на зборови во латинскиот 

јазик. Поим за деклинација. Поим за конјугација. Преглед на имињата по падежна 

основа. Преглед на глаголите по конјугации. Категоријата време и поделба на 

времињата во латинскиот јазик. Видови на реченици и конструкции во латинаскиот 

јазик. Осврт кон римската книжевност: лирика, епика, драма. Научна терминологија во 

областа на лингвистиката: грчко-латински интерференции. Латинизмите како 

интернационализми во современите светски јазици.  

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Читање и 

анализа на библиски тестови 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување: Писмен и устен испит 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Clackson, J. A Companion to the 

Latin Language 

 

John Wiley & 

Sons,  Hoboken 

2011 

2. Leonhardt, J. Story of a World 

Language: Latin 

Harvard 

University 

Press, 

Harvard 

2013 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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ВТОР СЕМЕСТАР 

 

Наслов на наставниот предмет Педагошка практика 

Код МЈК  201 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар I/втор Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник 

 

Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, 

вонр. проф.  д-р Виолета Јанушева, доц. д-р 

Билјана Граматковски, вонр. проф. Марија 

Ристевска, вонр. проф. Билјана Цветкова Димов, 

доц. д-р Милена Пејчиновска, доц. д-р Јасминка 

Кочовска, доц. д-р Данче Сивакова, ред. проф. д-

р Татјана Атанасоска, ред. проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот:   Запознавање со училишната клима, култура, организацијата на 

наставните и воннаставните активности во основното училиште, запознавање со 

административната, стручната, воннаставната и наставната дејност во основното 

училиште 

Содржина на предметната програма:   

 

1. Училишниот објект 
2. Внатрешноста на училиштето 

3. Организацијата на времето во училиштето (на наставниците, учениците, 
администрацијата, хигиеничари, дневниот престој, библиотеката, стручната 

служба, наставниот час, работа во смени,... 

4. Организацијата на воннаставни активности на училиштето (училиштен весник, 
радио, КУД, спортски активности, секции,...) 

5. Одржувањето и заштитните мерки што ги презема училиштето (структура: 
служители, хаусмајстор, агенција за обезбедува на училиштето, стражар,...) 

6. Однесувањето на учениците во училиштето надвор од наставните часови 
(доаѓање, заминување, за време на малите и големите одмори, исхраната...) 

7. Однесувањето/ работата на наставниците за време на малите и големите одмори  
8. Организационата структура во училиштето (органограмот) 
9. Работата на стручната служба (педагог, психолог, логопед, дефектолог,...) – 

присуство на  најмалку една сесија: работа на дефектолог со дете со посебни 

образовни потреби, логопед – со дете...) 

10. Принципот инклузија (опис на активностите поврзани со инклузијата: 

наставникот, дефектологот, логопедот, психологот, педагогот, родителите,...) 

11. Учеството на родителите во работата на училиштето 

12. Административната работа на наставникот 
13. Планирањето и програмирањето на наставата (годишен глобален план, месечно 
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(тематско или процесно) планирање, неделно и дневно планирање) 

14. Микропедагошките компоненти на часот (комуникацијата (вербална и 

невербална) меѓу субјектите во наставата (наставник-ученик, ученик-ученик,...) 

 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, презетации, работилници  

Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

Распределба на расположивото време 0+8 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава / часови 

Теренска настава 120 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување:  

Тестови / бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

40 бодови 

Активност и учество 60 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предвидените активности 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Педагошка документација    

2.     

3.     

4     

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      
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Наслов на наставниот предмет Морфологија на современиот македонски 

јазик 

Код МЈК 202 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар  I/II  Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Проширување и продлабочување на знаењата за СМЈ како основно 

средство за комуникација на морфолошко ниво. Оспособување за самостојно усно и 

писмено изразување, зацврстување на свеста за значењето на македонскиот јазик како 

најкаратеристичен белег на националниот идентитет. Усвојување на нормите на СМЈ и 

нивна примена  во усното и писменото изразување. Развивање на јазичната култура и 

на критички однос кон медиумите. 

Содржина на предметната програма:  Запознавање со основните морфолошки поими 

(морфа, аломорфа, морфема, збороформа и др.). Поим за збор и неговото лексичко и 

граматичко значење. Значење на зборовите (самостојни и несамостојни зборови), 

прости и сложени зборови (композитуми), неизведени и изведени. Полнозначни и 

менливи зборови. Поим на значење и видови на значења на зборовите. Полнозначните 

зборови и нивните значења. Именки (супстантиви) – категории кај именките; Придавки 

(адјективи) како посебна зборовна група. Броеви (нумералиа), Определена vs 

приближна бројност; Заменки (прономина): Лични, лично-предметни и показни 

заменки. Глаголи (верба): Морфемска структура на глаголите. Класификација на 

глаголите по глаголски групи. Граматичките категории кај глаголите. Службени – 

неменливи зворови. Асемантичноста и аморфноста на службените зборови. 

Категоријалните значења на службените зборови. Прилози (адверби), Предлози 

(препозиции), Сврзници (конјукции), Партикули (честици), Извици (интерјекции), и 

Модални зборови. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)   
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Устен дел од испитот 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  С. Бојкоска, Л. М. Ѓуркова, 

Д. Пандев, Ж. Цветковски 

Македонски јазик Скопје, 

„Просветно 

дело‟ 

1998 

2. Б. Конески Граматика на 

македонскиот 

литературен јазик, I и 

II 

Скопје, 

„Култура‟ 

1987 

3. Ружа Паноска Современ македонски 

јазик 

Скопје, 

„Просветно 

дело“ 

1978 

     

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Народна книжевност 

Код МЈК 203 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност  

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар III (трети) Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник 

 

проф. д-р Ранко Младеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Целта е студентите да стекнат сознанија 

од теоријата и историјата на фолклорот, да го осознаат значењето на народната 

литература како матрица врз која се потпира литературата воопшто и да го согледаат 

фолклорот како основа на која се темели македонската литература. 

Содржина на предметната програма: Народната литература како посебен облик на 

творештво. Кардинални својства на народната книжевност (анонимност, колективност, 

варијативност, усна трансмисија ...). Значењето на народната традиција (како 

конзерватор на народниот јазик и народниот бит). Класификација на народната 

поезија, народната проза и кратките фолклорни жанри. Специфики на фолклорната 

поетика. Облици на постфолклор. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 

 

  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на Редовност на предавања и вежби 
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завршен испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Кирил Пенушлиски Одбрани 

фолклористички 

трудови 

Скопје, 

„Македонска 

книга“ 

1988 

2. Томе Саздов Историја на 

македонската 

книжевност, Усна 

народна книжевнист 

Скопје, 

„Детска 

радост“ 

1997 

3. Атанас Вангелов Семантички фигури во 

македонската народна 

лирика 

Скопје, 

„Македонска 

книга“ 

1986 

4. Владимир Проп Морфологија бајке Скопје, 

„Просвета“ 

1982 

5.   Зборници на народни 

умотворби (зборниците 

на Миладиновци, 

Цепенков, Шапкарев, 

Ѓиноски, Икономов, 

Стоилов) 

  

  Македонски народни 

умотворби (Владин 

проект: 130 тома 

македонска 

книжевност) 

Микена-

Битола 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик јазик 2 

2. Код MJК 204 

3. Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ 

втор семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Лектор м-р Стела Босилковска, доц. д-р Бисера 

Костадиновска Стојчевска, доц. д-р Силвана 

Нешковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Посетувана настава по англиски јазик во 

средно образование 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

а) Усовршување на четирите јазични вештини:  

 читање  

 пишување 

 слушање 

 говорење 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Граматика 

 Present Perfect Simple 

 Past Simple/Present Perfect 

 Past Simple/Past Continuous 

 Future Tense 

 Conditionals 

 Modals 

Вокабулар: развивање вокабулар согласно со обработените теми,  

Комуникативно подрачје: вообичаени изрази во социјализација, изрази при 

говорење за искуство, цени изрази за времиња, учтиви барања, давања насоки, 

поканување 

Говорење и пишување: давање пишување картички и куси формални писма, куса 

биографија за себе, раскажување според слики,   

12. Методи на учење: интерактивна метода, читање, пишување, слушање, говорење, 

компјутерски мултимедијални (аудио визуелни) вежби, учество на студенти: 

индивидуално, во двојки и во групи, одржување консултации со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

http://elt.oup.com/student/headway/elementary/a_grammar/unit05/hwy_elem_unit05_5?cc=mk&selLanguage=en
http://elt.oup.com/student/headway/elementary/a_grammar/unit05/hwy_elem_unit05_2?cc=mk&selLanguage=en
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16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  120 часови 

 
16.2. Самостојни задачи 

16.3. Домашно учење 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 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 полагање на 

завршен испит 

посета на настава, активност и домашни 

задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата англиски (во исклучителни ситуации и 

македонски) 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Annie McDonald and Mark 

Hancock 

English Result Pre-

Intermediate Student's 

book 

Oxford 

University 

Press 

2008 

2. Annie McDonald and Mark 

Hancock 

English Result Pre-

Intermediate Workbook 

Oxford 

University 

Press 

2008 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                 Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Германски јазик 2 

Код МЈК 205 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Прва/ II (втор) Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Проф. д-р Јаготка Стрезовска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Изучување на германскиот јазик со посебен осврт кон терминологијата употребувана 

во воспитно-образовната работа и користење на литература и софтвер напишан на 

германски јазик. 

Содржина на предметната програма: 

Збогатување на лексиката , посложени реченични модели; специфични тематски 

содржини од областа на воспитно-образовниот процес и пошироко. 

Методи на учење:  

Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски / германски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 
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Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rosa-Maria 

Dallapiazza,Eduard von Jan, 

Til Schoenherr 

 

Tangram 1 Deutsch als 

Fremdsprache  Kursbuch 

und Arbeitsbuch 

  

2.  Tangram 1 Vokabelheft   

3.  Tangram 1 CD   

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                               Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Француски јазик 2 

Код МЈК 206 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Прва/ II (втор) Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Доц. д-р Зоран Николовски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Изучување на францускиот јазик со посебен осврт кон терминологијата употребувана 

во воспитно-образовната работа и користење на литература и софтвер напишан на 

француски јазик. 

Содржина на предметната програма: 

Збогатување на лексиката, посложени реченични модели; специфични тематски 

содржини од областа на воспитно-образовниот процес и пошироко. 

Методи на учење:  

Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски /француски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 
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Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. GIRARDET, Jacky & 

CRIDLIG, Jean- Marie 

PANORAMA 1, 

Méthode de français 

CLE 

International, 

Paris 

2000 

2. DOMINIQUE, Philippe LE NOUVEAU SANS 

FRONTIÈRES, Méthode 

de français 

CLE 

International, 

Paris 

1996 

3.  Речници, граматики, 

списанија, статии 

  

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Наслов на наставниот предмет Македонски јазик како странски јазик 2 (за 

странски студенти) 

Код МЈК  207 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар I/II Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

вонр. проф.  д-р Виолета Јанушева, вонр. проф. д-

р Даниела Андоновска-Трајковска, вонр. проф. д-

р Билјана Цветкова-Димов, вонр. проф. Марија 

Ристевска, доц. Билјана Граматковски, доц. 

Јасмина Кочовска, доц. д-р Данче Сивакова, доц. 

д-р Милена Пејчиновска, доц. д-р Бисера 

Костадиновска-Стојчевска  

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Усвојување на јазични компетенции што се соодветни на нивото 

Б1 и Б2 според Општата европската референтна рамка. Студентот може да ги разбере 

главните точки на јасен стандарден исказ за познати нешта кои редовно ги среќава на 

работа, на училиште, при забава и сл. Може да се носи со повеќето ситуации што 

можат да се појават при патување во областите каде што се зборува македонски јазик. 

Може да продуцира едноставен врзан текст за познати теми или теми од личен 

интерес. Може да опише искуства и настани, соништа, надежи и амбиции и концизно 

да ги даде причините и објаснувањата за своите ставови и планови. 

Студентот може да ги разбере главните идеи на комплексен текст и на конкретни и на 

апстрактни теми, вклучувајќи и технички дискусии во своето поле на специјалност. 

Може да комуницира со степен на течност и спонтаност кој овозможува регуларна 

комуникација со родените говорители без напор за обете страни. Може да продуцира 

јасен, детален текст за широк опсег на теми и да објасни став за одредена тема 

укажувајќи на предностите и слабите страни на различните можности. 

Содржина на предметната програма:  

Лексички теми: идентификација и претставување, дом и семејство, временски опфати, 

превозни средства, храна и пијалаци. 

Лексички теми: празници и поводи, барање работа, патување, слободно време. 

Комуникативни модели: Слушање: Разбирање на главните поенти на јасен стандарден 

говор за познати нешта , разбирање на главната поента на многу радио и ТВ програми 

за тековни настани или теми од личен или професионален интерес, кога изговорот е 

релативно бавен и јасен; Читање: Разбирање текстови составени главно од често 

користен секојдневен јазик или јазик поврзан со професијата и описи на настани, 

чувства и желби во лични писма; Зборување: Снаоѓање во ситуации при патување во 

области каде што се зборува македонскиотјазик, учество во конверзација на познати 

теми, способност за опишување доживувања и настани, соништа, надежи, амбиции, 

мислења и планови, способност за раскажување на дејства од книга или филм; 
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Пишување: Едноставен врзан текст на познати теми, лични писма со описи на 

доживувања и впечатоци. 

Комуникативни модели: Слушање: Разбирање подолг говор или предавања и следење 

отворени комплексни искази на аргументи до колку темата е во доволна мера позната, 

во голема мера разбирање ТВ вести и програмите за тековни настани, разбирање 

филмови на стандарден јазик; Читање: Разбирање статии и извештаи што се однесуваат 

на современи проблеми во кои авторите имаат посебни ставови или гледишта, 

разбирање современа литературна проза; Зборување: Комуницирање со степен на 

течност и спонтаност што овозможува редовна интеракција со родените зборувачи, 

активно учество во познати контексти, објаснување и одбранување на сопствени 

гледишта, употреба на јасни, детални описи за широк опфат на теми од сопствен 

интерес, објаснување сопствено гледиште на одредена тема претставувајќи ги 

предностите и слабите страни на различните можности; Пишување: Јасен, детален 

текст за широк опсег на теми од сопствен интерес, есеј или извештај, пренесување 

информација или давање образложение за или против одредено гледиште, пишување 

писма истакнувајќи го личното значење на настаните или искуствата. 

Граматички содржини: Усвојување на често користени граматички структури и модели 

поврзани со предвидливи ситуации. 

Граматички содржини: Поседување на висок степен на контрола на граматичките 

структури и модели. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување:  

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 
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Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Пановска-Димкова, И., 

Гочкова-Стојановска, Т. 

„Божилак“ – учебник 

по македонски јазик на 

почетно рамниште 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Скопје 

2012 

2.  Минова-Ѓуркова, Л. Граматика на 

македонскиот 

стандарден јазик за 

странци 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Скопје 

2007 

 Гочкова-Стојановска, Т.  Прирачник со вежби за 

македонски јазик за 

странци 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Скопје 

2006 

     

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        

Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Филозофија во образование 

Код МЈК 208 

Студиска програма Наставник за одделенска настава 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Прва/ втор Број на ЕКТС 

кредити 

   6 

Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- усвојување на базични поими од областа на филозофијата 

- усвојување на знаења за хронолошкиот развој на филозофските идеи поврзани 

со воспитанието и образованието  

- развивање на способност за креирање на образовни политики 

- развивање на способност за автономно и креативно мислење 

- стекнување на способност за донесување на заклучоци и предлози со логичка 

аргументација 

- развивање свест за почитување на правото на различност и отворање кон 

другите култури 

- разбирање на базичниот филозофски концепт за обезбедување на еднакви права 

и можности за образование на децата 

- стекнување на способност за интеркултурна комуникација и соработка 

Содржина на предметната програма:  

Етимологија на терминот филозофија; основни филозофски поими и дисциплини; 

предмет на проучување на филозофијата; античкиот образовен идеал paideia; 

средновековни религиски концепции за воспитание и образование; нововековни 

филозофски правци: рационализам, емпиризам, егзистенцијализам (идеи и концепции 

поврзани со воспитанието и образованието); филозофија на образованието (современи 

образовни политики); филозофија на културниот релативизам; филозофија на 

интеркултурализмот и мултикултурализмот; филозофија на концептот за човекови 

права. 

Методи на учење:  

Интерактивна настава, вежби, дискусии и дебати, пишување на семинарски работи и 

есеи, анализа на видео записи и др. 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

            15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

         120 часови 
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Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мухиќ, Ф. и Жоглев, З.  Мислење во акција Педагошки 

факултет, 

Битола 

2002 

2. Митевски, В. Античка филозофија „Аз-буки“, 

Скопје 

2004 

3.  Noddings, N. Philosophy of Education Westview 

Press, 

Boulder 

2015 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

2. Георгиева, В. Византиска 

филозофија 

Табернакул 2002 

 Гулевска, В. Magister caritatis Педагошки 

факултет, 

Битола 

2010 

3. Роу, В. Л. Философија на 

религијата 

„Арс ламина“, 

Скопје 

2012 

5. Melendez, W. & Beck, V. 

 

Teaching Young 

Children in Multicultural 

Classrooms: Issues, 

Concepts, and Strategies 

(edition 4) 

Cengage 

Learning, 

Wadsworth 

2012 
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Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Социологија на образование 

Код МЈК 208 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар I година/II 

семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Проф. д- р Златко Жоглев, доц д-р Гордана 

Стојаноска  

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Познавање и разбирање на општествената условеност и законитости на 

образованието и образовниот процес 

-  Познавање и разбирање на односите и врските на образованието со одделните 

општествени сфери 

- Совладување на теориско – методолошкиот пристап на социологијата на 

образованието 

- Познавање на функциите на образованието 

- Познавање и разбирање на општествените механизми кои влијаат врз градењето и 

интернализацијата на вредностите 

- Познавање на влијанието на општествената стратификација во образовниот процес – 

социјалното потекло, општествениот статус и припадноста кон одредени општествени 

групи 

- Познавање на улогата на образованието во превенирање и санирање на девијатното 

поведение, како и на влијанието на масовните медиуми 

- Познавање на фазите на социјализација и нивното влијание во градењето на личноста 

- Познавање на улогата на компјутерите и компјутеризацијата на образованието како и 

позитивните придобивки и последиците од истото 

Содржина на предметната програма:  

- Настанок, развој, предмет и метод на Социологијата на образование 

- Односи на Социологијата на образование со другите сродни науки 

- Дефинирање на образованието, негови функции и различните пристапи кон 

образованието 

- Основни теориски ориентации во Социологијата на образование  

- Глобалното општество и општествената стратификација и образованието 

- Нееднаквоста во образованието 

- Вредностите и образованието 

- Институционални рамки на образованието 

- Образованието и културата 

- Образованието и контракултурното однесување 

- Образованието, трудот и творештвото 

- Образованието, професиите и професионалните улоги 

- Образованието, религијата и културата 
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- Социјализацијата и образованието 

- Образованието и компјутерите 

Методи на учење: предавања и вежби, работилници, играње на улоги, самостојно и/или 

тимско презентирање, методи на групни дискусии, самостојна изработка на 

семинарски труд и/или истражување 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3 + 1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава  45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

 120 часови 

Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Слушани предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација со анкети  

 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Жоглев, Златко Социологија на 

образованието 

Универзитет 

Свети Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет - 

Битола 

2002 

2.  Крис Хан Социјална 

антропологија (1000 

преводи) 

Микена - Битола 2009 

3. Петре Т. Георгиевски Социологија на 

образованието 

Универзитет  

'Св.  

Кирил и 

Методиј"- 

Филозофски 

1994. 

 



109 

 

 

факултет - 

Институт за 

социологија 

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нил, Александар Слободна деца 

Самерхила 

БИГЗ, 

Београд 

1980 

2. Макаренко, Алексеј 

Семјонович 

Педагошка поема Култура, 

Београд 

1984 

3. Хамерсли Мартин и 

Аткинсон Пол 

Етнографија: принципи 

во практика (1000 

преводи) 

Нампрес, 

Скопје 

2009 
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Наслов на наставниот предмет Организација на образованието 

Код   МЈК 210 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв цуклус 

Академска година / семестар 
Прва/ втор Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник проф. д-р Добри Петровски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): 

- студентите да планираат, организираат, реализираат и евалвираат облици на 

образование  

- да се оспособат студентите за практикување на вештини за реализација на 

воспитно-образовниот процес 

- избор и практикување на концептите за образование 

- способност за селекција, избор и адаптација на знаењето 

- оспособеност за изработка на индивидуални курикулуми за образование 

оспособеност на студентите за евалвација на сопственото и  образование на другите 

Содржина на предметната програма 

Појава, карактеристики и развој на организацијата општо и организација на 

образованието посебно, организацијата како практика и како наука, организацијата на 

оразованието како дисциплина на организационите науки; дефиниција, објаснение, 

идентификација и компарација на организацијата на образованието; методи, принципи; 

организацијата на образованието и некои други науки и дејности; состојби ,  со 

посебна разработка на основните функции  

Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јанкоски Драган Организација на образованието Педагошки 

факултет 

Битола  

2002 

2. Andrzej 

Huczynski& David 

Buchanan 

Organizational behavior England 2001 

3. 

Middleton, J Organizational Behavior 

Capstone 

Publising, 

Oxsford, UK 

2002 

 
Нел Нодингс 

Образованието и демократијата 

(Владин проект) 
Арс Ламина 2015 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Nebojsa Janacievic Organizaciska kultura 

Ekonomski 

fakultet-Beograd 
1997 

2.     

3.     
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1. Наслов на наставниот предмет Граѓанско и мултикултурно образование 

2. Код   МЈК 210 

3. Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет- Битола 

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

6. 

Академска година / семестар Прва / втор 
 

  

Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

 

8. Наставник доц. д-р Јасминка Кочоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Формирање и развој на одговорни и компетентни граѓани, кои ќе учествуваат активно во 

јавниот живот на едно демократско општество.  

 Поттикнување и развивање на интелектуалните способности и способностите за активно 

учество и критичко мислење.  

 Помагање на учесниците во воспитно-образовниот процес да дојдат до потребните знаења за 

животот во околината што ги опкружува и да ја зголемат способноста за самостојно 

донесување на разумни одлуки - да научат како да мислат, наместо што да мислат. 

 Разбирање на институциите на нашата уставна демократија и фундаменталните принципи и 

вредности според кои е создадена 

 Развој на способности за соработка, битна карактеристика на успешен и одговорен граѓанин 

 Разбирање и подготвеност да  се користат демократски постапки кога се учествува во 

донесување на одлуки и разрешување на конфликтни ситуации, како во јавниот, така и во 

приватниот живот. 

 Развивање на способност за идентификување на проблеми, поставување на прашања во врска 

со нив и преземање на активности за разрешување 

 Помагање на учесниците во воспитно-образовниот процес да создадат лична посветеност за 

прифаќање на одговорности, поврзани со правата што ги имаме како граѓани 

 Прифаќање на одговорности што се основа на континуитетот на постоењето на општествата-

засновани врз идеалите на правда, еднаквост, слобода и човекови права. 

 Прифаќање на сличностите меѓу културите и почитување на разликите кои постојат меѓу 

културите 

 Способност за остварување интеракција меѓу припадниците на различни 

културни/етнички/јазични заедници, неопходна за компетентно живеење во мултиетничко 

општество (намалување на предрасудите и зголемување на соработката) 

 Поддршка на демократското формирање и функционирање на ученичките тела на ниво на 

паралелка и на ниво на училиште 

 Развивање свест кај учесниците во воспитно-образовниот процес за потребата за почитување 

на другите култури и комуницирање со припадници на другите етнички заедници преку 

реализација на работилниците за животни вештини 

 Поттикнување кооперативна атмосфера при реализација на зедничките активности  

11. Содржина на предметната програма 

 Политички режими според основната нивна поделба на демократски и  недемократски-

апсолутистички политички режими.  

 Потекло и развој на демократијата 
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 Поим за мултикултура (сличности и разлики) и мултикултурни општества 

 Мултикултурно образование (запознавање со културата на другите, како предуслов за 

почитување на другите) 

 Меѓуетничко интегрирано образование во Р. Македонија 

 Училишна атмосфера и опкружување 

 Критериуми за демократскиот процес 

 Основни теоретски видови на демократијата 

 Моќта и власта во демократијата 

 Кои политички институции и се потребни на демократијата? 

 Конституционализам/уставност и демократија (устав, уставна власт, видови устави) 

 Плурализам и политички партии 

 Човекови права 

 Слободите, правата и должностите на човекот и граѓанинот како основни претпоставки за 

развој на современата демократија воопшто и посебно во Р. Македонија, како  правна заштита 

на основните слободи 

 Правата на децата (Правата на децата во основното образование; Каде треба да се обратат 

децата кога е загрозено некое од нивните права?) 

 Правна заштита на основните слободи и права 

 

12. Методи на учење  

 Предавања 

 Практични вежби и примери 

 Симулации 

 Проектни и домашни задачи 

13. Вкупен расположлив фонд на време    180  

14. Распределба на расположливото 

време 

3+1 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 
16.1 

Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкетни листови 

 

22. Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Петровски Добри Демократија и 

Граѓанско 

образование   

 Факултет за 

учители - 

Битола 

2006 

2. Dahl A. Robert On Democracy  Yale 

University 

USA 

1998 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Стивен Д. Брукфилд & 

Стивен Прескил 

Дискусијата како 

метод во наставата  

(Алатки и техники 

за демократија во 

училницата) 

Арс Ламина 2013 

2.     

3.     
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ТРЕТ СЕМЕСТАР 

Наслов на наставниот предмет Лексикологија со фразеологија на СМЈ 

Код МЈК 301 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар II/III (трет) Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ги продлабочуваат претходно 

стекнатите сознанија за лексиката во македонскиот јазик, за основните лексички значења, 

ги продлабочуваат знаењата за поделбата на лексиката според сферата на употреба, според 

процесот на обновување, според потеклото и др., го согледуваат влијанието на 

словенските и несловенските јазици врз македонскиот лексички систем и се оспособуваат 

за активно користење на  лексичкиот фонд според нормите на стандардниот македонски 

јазик.  Студентите се стекнуваат со знаења за класификацијата на фразеолошките изрази 

во македонскиот јазик според најразлични признаци и за употребата на фразеолошките 

изрази во одреден функционален стил. Студентите се оспособуваат за критички однос кон 

употребата на фразеолошките изрази во најразлични сфери од човековото живеење. 

Содржина на предметната програма: Лексикологија - поим, предмет и задачи. Основни 

типови лексички значења на зборовите – многузначност (полисемија), хомонимија, 

синонимија, антонимија, паронимија. Лексиката на македонскиот јазик според потеклото: 

словенска и несловенска лексика. Лексиката на македонскиот јазик според процесот на 

обновувањето: архаизми, историзми, неологизми. Лекиската на македонскиот јазик според 

сферата на употреба: општа лексика, лексика во ограничена употреба (дијалектна, 

професионално-терминолошка, жаргонска, сленг). Речникот на македонскиот јазик.  Вовед 

во фразеологијата на македонскиот јазик. Определување на фразеолошкиот израз. 

Карактеристики на фразеолошките изрази. Класификација на фразеолошките изрази 

според степенот на слеаност, според граматичката структура, според потеклото, според 

значењето, според стилистичките својства и според други признаци. Употребата на 

фразеолошките изрази во функционалните стилови. Карактеристични фразеолошки изрази 

за функционалните стилови. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување:  

Тестови 60 бодови 
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Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

Устен дел од испитот 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Конески Граматика на 

македонскиот 

литературен јазик, I и 

II 

Скопје, 

„Култура‟ 

1987 

2. С. Бојкоска, Л. М. 

Ѓуркова, Д. Пандев, Ж. 

Цветковски 

Македонски јазик Скопје, 

„Просветно 

дело‟ 

1998 

3. С. Велкова Македонска 

фразеологија со мал 

фразеолошки речник 

Скопје, 

Институт за 

македонски 

јазик 

2008 

4. Р. Пановска Современ македонски 

јазик 

Скопје, 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј‟ 

1987 

5. Т. Димитровски, Т. 

Ширилов 

Фразеолошки речник 

на македонскиот јазик 

Скопје, 

„Огледало‟ 

2002 

6. О. Ј. Настева Турските лексички 

елементи во 

македонскиот јазик 

Скопје, 

Институт за 

македонски 

јазик 

2001 

7.  Б. Конески Историја на 

македонскиот јазик 

Скопје, 

„Култура‟ 

1986 

  Прилози за 

стандардниот 

македонски јазик од 

областа на 

лексикологијата и 
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фразеологијата 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                  Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Книжевност за деца и млади 

Код МЈК 302 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар II год./ III сем. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник 

 

проф. д-р Ранко Младеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  Студентите да стекнат основни знаења 

од областа на историјата и теоријата на литературата за деца и млади и да се обучат во 

тнр. Вертикално читање на текстови од различни жанри. 

Содржини на предметната програма: Содржините се распределени на општ и на 

посебен дел. 

-Општиот дел ги опфаќа содржините: вовед во науката за литературата, теориите и 

методолошките проседеа. - Посебниот дел опфаќа преглед на репрезентативните 

претставници од светската и македонската литература за деца. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 

 

 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на Интерна евалвација, анкети и разговори со 
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наставата студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Јордан Стојаноски Авторизирани 

предавања 

  

2. Душко Цацков Литература за деца Скопје  

3. Милан Црнковиќ Књижевност за дјецу Загреб, 

„Школска 

књига“ 

1967 

  Литературни творби 

предвидени за анализа 

  

  Современа македонска 

поезија за деца (Владин 

проект: 130 тома 

македонска 

книжевност) 

Македонска 

книжевност, 

Микена – 

Битола 

 

  Романи за деца (I) 

(Владин проект: 130 

тома македонска 

книжевност) 

Македонска 

книжевност, 

Микена – 

Битола 

 

  Романи за деца (II) 

(Владин проект: 130 

тома македонска 

книжевност) 

Македонска 

книжевност, 

Микена – 

Битола 

 

  Раскази за деца 

(Владин проект: 130 

тома македонска 

книжевност) 

Македонска 

книжевност, 

Микена – 

Битола 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                  Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Преглед на книжевноста 9-19 век и преродбата 

од новата македонска книжевност 

Код МЈК 303 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност  

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Втора/ трет Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник 

 

проф. д-р Ранко Младеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се запознаваат со 

историјата на македонската литература во широк временски распон од втората 

половина на 9 век до почетокот на 19 век. Тие стекнуваат основни знаења за времето, 

главните претставници и позначајните дела. 

Содржина на предметната програма: Дејноста на Кирил и Методиј. Охридска книжевна 

школа: Климент и Наум Охридски и Црноризец Храбар. Кирилометодиевската 

глаголска традиција. Други средновековни книжевни центри во Македонија.  Писмени 

извори. Појава на кирилицата во 12 в. Глаголски ракописи: Асеманово евангелие, 

Синајски псалтир, Синајски еухологиј. Кирилски ракописи: Добромирово евангелие, 

Битолски триод, Охридски апостол, Болоњски псалтир. Традицијата на Охридската 

книжевна школа и прашањето за богомилите.  Крчовски, Пејчиновиќ, Зографски, 

Чернодрински, Мисирков, Миладиновци, Џинот, Жинзифов, Прличев со особен акцент 

на преродбеничкиот период од Новата македонска книжевност. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Вера Стојчевска Антиќ, 

Добрила Миловска, Маја 

Јакимовска – Тошиќ 

Средновековни 

книжевни жанри 

Скопје, 

„Култура“  

2000 

2. Кирил Пенушлиски Македонскиот фолклор Скопје, 

„Мисла“  

1981 

3. Гане Тодоровски Поглавја од 

македонската 

литература 

Скопје, 

„Мисла“  

1985 

4. Харалампие Поленаковиќ Избор Скопје, 

„Мисла“ 

1973 

  Просветителството во 

Македонија (Владин 

проект: 130 тома 

македонска 

книжевност) 

Микена-

Битола 

 

  Македонска 

книжевност IX-XVIII 

(Владин проект: 130 

тома македонска 

книжевност) 

Микена-

Битола 

 

  Книжевната преродба 

(Владин проект: 130 

тома македонска 

книжевност) 

Микена-

Битола 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 
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Наслов на наставниот предмет Историја на македонскиот јазик 

Код МЈК 304 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет –  Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар II/III Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во историјата 

на македонскиот јазик: фонологија, морфологија, лексикологија и синтакса, го 

согледуваат историскиот развој на македонскиот јазик до денес во однос на 

стандардниот макдонски јазик и се оспособуваат за служење со стари македонски 

текстови во функција на објаснување на современите јазични феномени. 

Содржина на предметната програма:  Развој на вокалниот и консонантскиот систем. 

Затврднување на меките консонанти. Морфонолошки појави. Акцент. Развој на 

моделите на речениците и синтагмите, на именските зборови и членот. Премин од 

синтетичка во аналитичка деклинација. Развој на глаголскиот систем. Развој на 

лексичкиот систем: начин на зборообразување, основни фази во развојот на речникот 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава                  45 

часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

                 15 

часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

               120 

часови 

Начин на оценување:  

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 

Устен дел од испитот 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 
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Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Конески Историја на 

македонскиот јазик 

Скопје, 

„Култура‟ 

1986 

2.  Б. Конески Историска фонологија 

на македонскиот јазик 

(ред. Љ. Спасов) 

Скопје, 

„Култура‟ 

2001 

     

  Текстови од различни 

жанрови 

  

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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Наслов на наставниот предмет Правопис и правоговор на современиот 

македонски јазик 

Код МЈК 305 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар II/ III Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Проширување и продлабочување на знаењата за СМЈ како основно 

средство за комуникација на ниво на правопис. Оспособување за самостојно усно и 

писмено изразување, зацврстување на свеста за значењето на македонскиот јазик како 

најкаратеристичен белег на националниот идентитет. Усвојување на правописните и 

правоговорната норма на СМЈ нивна примена  во усното и писменото изразување. 

Развивање на јазичната култура и на критички однос кон медиумите. 

Содржина на предметната програма: Правопис и правоговор: Правопис и правоговор 

на гласовите во македонскиот јазик. Употреба на голема и мала буква. Слеано и 

разделено пишување на зборовите. Пренесување на дел од зборот во нов ред. 

Правописни и интерпункциски знаци. Транскрипција.   

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

Распределба на расположивото време   3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 
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Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Група автори Правопис на 

македонскиот јазик 

Скопје, 

Институт за 

македонски 

јазик„К. 

Мисирков‟ 

2015 

2.     

3.     

4.     

5.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      
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Наслов на наставниот предмет Информатичка писменост 

Код МЈК 306 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар II година 

III семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставници Доц. д-р Мажана Северин Кузмановска 

М-р Јосиф Петровски (докторанд) 

Предуслови за запишување на предметот нема 

Цели на предметната програма (компетенции):   

- Запознавање на студентите со функционирање на компјутерот, запознавање со работа на оперативни 
системи и работа со софтверски пакети.  Стекнување на фундаментални знаења, умеења и вештини за 

користење на Интернет. 

Содржина на предметната програма:  
Историја и развој на компјутерите; Хардвер и софтвер; Оперативни системи – функција и структура;  

Софтверски пакети и апликации;  Што е Интернет? Историја на интернетот. Интернет апликации.  

Објавување на WWW. Социјални медиуми. Безбедност на интернет.   

Методи на учење:  теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти, одржување консултации со студенти 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски   

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација   

Литература  
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Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пол Ј.Дејтел 

Харви М.Дејтел 

 

Интернет и веб програмирање Ars Lamina 

(превод од 

Влада на РМ) 

2010 

2. Стојановска Л., 

Стојановски В.,  

Боцевска А. 

Microsoft Office  

Word & Excel  

Технички 

факултет 

Битола 

2010 

Дополнителна литература       

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Рендел И. 

Брајант 

Дејвид Р. 

О`Халарон 

Компјутерска организација и 

дизајн 

ПРОСВЕТНО 

ДЕЛО (превод 

од Владин 

проект на РМ) 

2009 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        

Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Критичка писменост 

Код МЈК 307 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Втора/ трет Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  Цели на предметната програма 

(компетенции):  студентот да располага со терминологија поврзана со критичката 

писменост (поим за писменост и видови писменост) и да може методички да моделира 

наставни часови за равој на критичката писменост кај учениците: развивање свесност 

кај учениците за начинот на функционирање на јазикот во текстовите, анализа на 

елементите кои се присутни, маргинализирани или отсутни во текстовите од аспект на 

значењето кое се создава,  улогата на перспективата на раскажување во создавањето 

значење, свесност за повеќезначноста на текстот и неговата определеност од 

општествено-културната заедница, давање можност повторно да се напише текстот, 

реконструктивно читање на литературни текстови. 

Содржина на предметната програма: Поим за писменост. Видови писменост 

(Писменоста како способност за читање и пишување, писменоста како збир 

способности, писменоста како општествена одгвороност, писменоста како социјална 

практика, нови проучувања на писменоста, мултимодална и мултипла писменост).  

Поим за мултипла писменост. Поим за критичка писменост. Влијанието на 

постструктуралистичките движења (Жак Дерида). Улогата на Пауло Фрер и неговото 

дело Педагогија на опресираните. Модели за развој на критичката писменост како 

општообразовна компетентност. Деконструктивно и реконструктивно читање. Форми и 

методи за методичко моделирање на реконструктивното читање. Создавање текстови 

како начин за реализација на реконструктивното читање. Методи за реконструкција на 

текст. 

Методи на учење:   интерактивни методи, метод на читање и работа со текст, метод на 

дискусија, метод на усно изложување, метод на практични работи, метод на пишување 

Вкупен расположив фонд на време 180  часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи/ самостојни 

задачи/ домашно учење 

120 часови 

 

Начин на оценување:  континуирано следење на студентот, активност на час, домашни 

работи,  колоквиуми,  испит. 
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Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, 

самостојни задачи, презентации и сл.) 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна  и  внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Даниела Андоновска-

Трајковска 

Методичко 

моделирање на 

критичката писменост: 

скрипта за интерна 

употреба 

Педагошки 

факултет-

Битола 

2010 

2.  Текстови за анализа   

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mureen McLaughlin & Glenn 

L. DeVoogd  

 

Critical Literacy: 

Enhancing Students’ 

Comprehension of Text 

(преведени делови) 

Scholastic, 

New York 

2004 

2.  Freire, Paulo  

 

Pedagogy of the 

oppressed 

 1970 

3. Гарднер, С. Питер Нови насоки – читање, 

пишување и критичко 

мислење (прирачник за 

наставници) 

Европа-92 

Кочани 

2011 
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ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР 

 

Наслов на наставниот предмет Педагошка практика 

Код МЈК  401 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар I/втор Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник 

 

Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, 

вонр. проф.  д-р Виолета Јанушева, доц. д-р 

Билјана Граматковски, вонр. проф. Марија 

Ристевска, вонр. проф. Билјана Цветкова Димов, 

доц. д-р Милена Пејчиновска, доц. д-р Јасминка 

Кочовска, доц. д-р Данче Сивакова, ред. проф. д-

р Татјана Атанасоска, ред. проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Запознавање со административната, стручната, воннаставната и 

наставната дејност во средното училиште 

Содржина на предметната програма:   

Студентот да се запознае со: 

1. Организационата структура во училиштето (органограмот) и организација на 
времето и активностите на сите субјекти во средното училиште 

2. Работата на стручната служба (педагог, психолог, логопед, дефектолог,...) – 

присуство на  најмалку една сесија (работа на дефектолог со дете со посебни 

образовни потреби, логопед – со дете...) 

3. Принципот инклузија (опис на активностите поврзани со инклузијата: 

наставникот, дефектологот, логопедот, психологот, педагогот, родителите,...) 

4. Организацијата и активностите на учениците (младинска организација, 

матурски одбор, ученички совет...) 

5. Административна работа на наставникот 
6. Планирањето на наставата (годишен глобален план, месечно (тематско или 

процесно) планирање, неделно и дневно планирање) 

7. Микропедагошките компоненти на часот (комуникацијата (вербална и 

невербална) меѓу субјектите во наставата (наставник-ученик, ученик-ученик,...) 

8. Описот на работата на секциите (литературна, драмска, новинарска, 

играорна,...) 

9. Оценувањето 

10. Екстерното оценување (подготовка на наставниците, учениците, стресот,..) 
11. Однесувањето на учениците во училиштето надвор од наставните часови 

(доаѓање, заминување, за време на малите и големите одмори,...). Насилството 

во училиштето (вербално, невербално...) 

Забелешка: Студентот треба стекнатите сознанија да ги поврзува со знаењата 

здобиени во текот на претходните два семестра по педагошка практика за да може 
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да направи споредба во однос на организацијата на наставната дејност меѓу 

основното и средното училиште. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, презетации, работилници  

Вкупен расположив фонд на време 150 часови  

Распределба на расположивото време 0+6 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава / часови 

Теренска настава 90 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување:  

Тестови / бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

40 бодови 

Активност и учество 60 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предвидените активности 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Педагошка документација    

2.     

3.     

4     

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      
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Наслов на наставниот предмет Педагогија 

Код МЈК 402 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Втора/ 

четврт  семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник Проф. д-р Татјана Атанасоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и 

специфични компетенции: 

- Познавање и разбирање на основните педагошки поими 

- Способност за согледување на меѓусебната поврзаност меѓу поимите, појавите и 

процесите во педагошката дејност 

- Оспособување за анализа на промените во педагошката сфера 

- Согледување на основите на педагошкото делување во воспитно – образовните 

институции и училници 

- Формирање на целосна слика за комплексниот карактер на педагошкото 

работење 

Содржина на предметната програма:  

Педагогијата како наука; Основни педагошки поими; Помошни педагошки поими; 

Воспитанието како општествена појава; Воспитанието како систем; Принципи на 

воспитниот систем; Организација на воспитниот систем; Воспитанието како процес; 

Принципи на воспитниот процес; Методи во воспитниот процес; Воспитаникот и 

воспитувачот како субјекти во воспитниот процес; Комуникацијата меѓу субјектите во 

воспитниот процес; Педагошко водење на одделението; Работа во мултикултурна  

средина; Интелектуално, физичко, работно, морално и естетско воспитание.  

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно 

излагање, метод на работа во пар, метод на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 150  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 



133 

 

 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Атанасоска, Т. Ѓорѓева, Е. ,,Општа педагогија,, Битола: 

Педагошки 

факултет 

2006 

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Чавдарова, С. Интеркултурно 

воспитание 

Софија: Веда 

Словена 

2001 

2. Роберт Ригер, Арон Картон Одбрани дела од 

Виготски (Владин 

проект) 

Арс Ламина 2012 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Зборообразување во современиот македонски 

јазик 

Код МЈК 403 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет –  Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар II/IV Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се воведуваат во теоријата 

на зборообразувањето како посебна научна дисциплина, се запознаваат со основните 

зборообразувачки модели во македонскиот стандарден јазик, како и со современите 

тенденции во зборообразувањето во стандардниот македонски јазик. 

Содржина на предметната програма:  Предмет и задачи на зборообразувањето.  

Основни поими во зборообразувањето. Основни начини на зборообразување. Односот 

на зборообразувањето и формообразувањето. Видови морфеми. Поим за мотивиран 

збор. Категоријална вредност, зборообразувачка категорија и зборообразувачки тип. 

Класификација на дериватите. Модификациони, транспозициони, модификациски. 

Образување на именките, придавките, глаголите и прилозите (суфиксни, префиксни, 

суфиксно-префиксни образувања и образувања со сложување). 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување:  

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 

Устен дел од испитот 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на Редовност на предавања и вежби 
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завршен испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Конески Граматика на 

македонскиот 

литературен јазик, I и II 

Скопје, 

„Култура‟ 

1987 

2. К. Конески Зборообразувањето во 

современиот 

македонски јазик 

Скопје, 

„Бона‟ 

2003 

3. С. Велева Тенденции во 

зборообразувањето во 

македонскиот јазик 

Скопје 2006 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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Наслов на наставниот предмет Светска книжевност 

Код МЈК 404 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар II/ IV  Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

Проф. д-р Ранко Младеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Периодизација и класификација на античката литература 

(жанрови, претставници, обележја. Карактеристики на хеленската литература. 

Карактеристики на римската литература со посебен осврт кон римскиот еп и римската 

комедиографија. Периодизација и класификација на средновековната, ренесансната 

литература, романтизмот, реализмот и модерната литература.  

Содржина на предметната програма: Преглед на најстарите литератури во светот, 

старогрчка и римска литература. Средновековна литература – претставници. 

Хуманизам и ренесанса, класицизам, романтизам и литературата на 19 и 20 век – 

претставници и остварувања.   

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време 150 часови  

Распределба на расположивото време   3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на Интерна евалвација, анкети и разговори со 
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наставата студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Будимир, М., Флашар, М. Преглед римске 

књижевности 

Научна књига 1986 

2. Ѓуриќ, М. Историја хеленске 

књижевости 

Завод за 

издавање 

уџбенике и 

наставна 

средства, 

Београд 

1986 

3.     

4.     

5.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Митевски, В. Античка епика (Хелада 

и Рим) 

Матица 

македонска 

2001 

2. Грејвс, Р. Грчки митови Табернакул 2002 
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Наслов на наставниот предмет Психолингвистика 

Код МЈК 405 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар II/IV Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

проф. д-р Љупчо Кеверески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Стдентите стекнуваат знаења за истражувањата од областа на 

општата и применетата психолоингвистика.  

Содржина на предметната програма: Предмет на психолингвистичките истражувања. 

Развојни текови. Посебен осврт кон најновите истражувања во областа на процесот на 

усвојување на јазикот, на процесите на оформување и разбирање на вербалниот израз, 

Патологија на јазикот. Лингвистичка афазиологија. Пристап кон  состојбите во 

македонската психолингвистика.  

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава   

Вкупен расположив фонд на време 150 часови  

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  
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Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Татјана Гокова-Стојановска Психолингвистика Скопје, 

„Просветно 

дело“ 

2004 

2. С. Васиќ Психолингвистика Београд, 

Институ за 

педагошка 

истраживања 

1994 

3. Ж. Пијаже Развој на 

интелигенцијата 

Скопје, 

„Просветно 

дело“ 

1988 

4. Р. Лурија Невролингвистика Београд, 

„Нолит“ 

1982 

5.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 
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Наслов на наставниот предмет Социолингвистика 

Код МЈК 406 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар II/IV Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

проф. д-р Златко Жоглев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за научните 

текови и за применетите истражувања од областа на општата и применетата 

социолингвистика.  

Содржина на предметната програма: Социолингвистика – поим, предмет  задачи. Јазик, 

култура, општество. Влијанието на нејазичните појави врз јазичните и обратно. Јазична 

способност, јазично знаење и употреба на јазикот. Стандарден јазик. Дијалектен јазик. 

Стандарднојазична норма. Функции на јазикот. Граматика на општествениот статус. 

Основни социолингвистички поими – говорен претставник, говорна заедница –  

диглосија и билингвизам, говорен настан, говорен чин, говорна ситуација, говорни 

улоги. Улогата на контекстот. Поделба на говорните чинови. Раслојување на јазикот 

(дијалектно, социјалектно, територијално и фунционално). Јазично планирање и 

јазична политика.  

Методи на учење: Усно изложување,  дискусии, интерактивна настава (Посебен осврт 

на актуелните состојби во РМ со илустративен материјал од македонската јазична 

средина) 

Вкупен расположив фонд на време                                150  часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови  

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови    60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анекти и разговори со 

студенти 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Radovanović Milorad Sociolingvistika „Dnevnik‟, 

Novi Sad 

1987 

2. Hudson R. A. Sociolinguistics Cambridge 

University 

Press 

1986 

3. Hajmz Del Etnografija komunikacije BIGZ Beograd 1980 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Fishman Joshua Sociologija jezika Сарајево, 

„Свијетлост‟ 

1978 

2. Благоја Корубин Јазикот наш денешен  НИО 

,,Студентски 

збор“ / 

Скопје 

1980 

3. Ред. одбор: Л. М. Ѓуркова, 

А. Дучевска. Љ. Митревски  

Македонски 

социолингвистички и 

филолошки теми 

Совет за 

македонски 

јазик на РМ 

2002 
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Наслов на наставниот предмет Прагматика  

Код МЈК 407 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар втора година /  

IV семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник Доц. д-р Силвана Нешковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):   

Целта на овој предмет e студентите да се стекнат со знаење од областа на 

прагматиката, односно да се оспособат да разберат и дискутираат за важни концепти 

од областа на прагматиката. Со оглед на тоа  дека акцентот се става на проучување на 

процесот на генерирање и интерпретирање на исказите и на она што лежи во нивната 

позадина, студентите ќе се оспособат за анализа на природен говорен и пишан текст 

структурно и функционалнo. 

Содржина на предметната програма:  

Содржините на овој предмет се насочени кон запознавање со прагматиката како наука 

која го проучува јазикот во употреба, земајќи го притоа предвид контекстот во којшто 

се изразуваат лингвистичките чинови.  Во фокусот на овој предмет се следниве 

најважни аспекти на прагматиката: 

-Теоријата за говорните чинови (заблагодарување, извинување, барање и др.); 

- Условите  за успешност на говорните чинови; 

- Конверзациската импликатура;  

- Принципот за конверзациска соработка;  

- Конверзациските максими; 

- Индиректноста; 

- Учтивоста и 

- Релевантноста. 

Методи на учење: интерактивни методи, симулација на наставни часови 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 
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Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 5 бодови 

Домашна работа / 

Активност и учество 

Устен испит 

5 бодови 

10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) I 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) I 

од 81 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата 

 

македонски 

 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

надворешна и внатрешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Levinson, Stephen C.  

 

Pragmatics Cambridge 

University 

Press 

1983  

2. Mey, Jacob L.   

 

Pragmatics: An 

Introduction 

Oxford: 

Blackwell 

(2
nd

 ed. 2001) 

1993 

3. Austin, J. L.   

 

How to Do Things With 

Words 

Oxford 

University 

Press 

1962  

Дополнителна литература      

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Brown, Penelope, 

and Stephen C. Levinson 

 

Politeness: Some 

Universals in Language 

Usage 

Cambridge 

University 

Press 

1978 

2. Leech, Geoffrey N.  

 

Principles of Pragmatics London:. 

Longman 

1983  

3. Кусевска, М., Трајкова, З.,   

Нешковска С.,  

Смичковска, Ф. 

 

 

Говорни чинови: 

барање,заблагодарување, 

извинување,приговарање 

во англискиот и во 

македонскиот јазик 

Академски 

печат  

 

2015 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_C._Levinson
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_L._Mey
http://en.wikipedia.org/wiki/J._L._Austin
http://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Do_Things_With_Words
http://en.wikipedia.org/wiki/How_to_Do_Things_With_Words
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_C._Levinson
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        

Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Когнитивна лингвистика   

Код МЈК 408 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Втора/ четврт Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник Доцент д-р Бисера Костадиновска- Стојчевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Положен испит семантика на англиски јазик 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со предметот на когнитивната лингвистика 

(поврзаноста на мислата, значењето и лингвистичката структура) и нејзините 

основни концепти (конструал, перспектива, форграундинг, метафора и рамка), 

како и со истражувањата од оваа област.  

Содржина на предметната програма: Предмет на изучување на когнитивната 

лингвистика. Граматички состав: изразување на различните концептуални состави 

преку различни граматички структури. Перспектива. Истакнување. Радијални 

категории/мрежи: поимот на радијалност како централен во когнитивната 

лингвистика. Теорија на прототип.. Простор: проширување на просторното значење – 

употреба на просторните шеми како средство за концептуализирање на апстрактните 

домени. Ментален простор: како моќна теоретска алатка за објаснување на некои 

формални и семантички појави. Јазични промени: промените во значењето се движат 

во насока од конкретните домени кон поапстрактните значења. Бројни и збирни 

именки. Употреба на свршените и несвршените глаголски форми. Когнитивната 

лингвистика и дискурсот. Креативност и природа на значењето. Метафора: основна 

карактеристика во секојдневанта употреба на јазикот. Универзалност на 

концептуалната метафора. Метонимија. Културолошки разлики при употребата на 

метафората и метонимијата.  

 

Методи на учење:  следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, презентација                        

 

Вкупен расположив фонд на време 3+1 

Распределба на расположивото време 150 часови  

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи 

самостојни задачи 

домашно учење 

90 часови 

 

Начин на оценување:  континуирано следење на студентот, активност на час, домашни 

работи,  колоквиуми,  испит. 
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Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, 

самостојни задачи, презентации и сл.) 

Јазик на кој се изведува наставата Англиски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна  и  внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lee, D. 

Cognitive Linguistic: 

Аn introduction 

Oxford 

university 

press 2001 

2. Cruse, D. Alan Croft, William 

Anderson, S. R. 

Cognitive Linguistics Cambridge 

University 

press 

2004 

3. Lindstromberg, S. English prepositions 

explained 

J. Benjamins 

Pub. Co 

1998/ 

2010 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lakoff,G.  Women,fire and 

dangerous things 

University of 

Chicago Press 

2008 

https://books.google.mk/url?client=ca-print-university_chicago&format=googleprint&num=0&id=CfCnzSF9de8C&q=http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/isbn/9780226471013.html&usg=AFQjCNE0aVee71xKVZMSpzIOEA1hTNUxkQ&source=gbs_buy_r
https://books.google.mk/url?client=ca-print-university_chicago&format=googleprint&num=0&id=CfCnzSF9de8C&q=http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/isbn/9780226471013.html&usg=AFQjCNE0aVee71xKVZMSpzIOEA1hTNUxkQ&source=gbs_buy_r
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Наслов на наставниот предмет Инклузивна педагогија 

Код МЈК 409 

Студиска програма Македонски  јазик 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Втора/  

четврт  семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник Вонр. проф. д-р Mарија Ристевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цел на предметната програма (компетенции):  

 Стекнување на знаења за значењето и начините на образовна инклузија на деца од 

ранливи групи/со посебни воспитно-образовни потреби и развивање на способности и  

вештини за создавање на инклузивна средина за учење. 

Содржина на предметната програма:  

Образовна инклузија или инклузија во образованието – поим и суштина. Филозофија 

на инклузивното образование. Принципи на инклузивна воспитно – образовната работа 

за деца од/со ранливи групи/посебни воспитно-образовни потреби Деца од/со 

ранливи/посебни воспитно-образовни потреби – Кои се тие и како можеме да ги 

препознаеме? Модели на воспитно-образовна работа со деца од/со ранливи 

групи/посебни воспитно-образовни потреби. Карактеристики на инклузивни училишта 

(домашни и светски искуства) Предрасуди, стереотипи и репресија – бариери за 

остварување на инклузијата во образованието ИОП – Индивидуален образовен план – 

Како се изготвува, кои се целите и содржините? Модифицирање и развивање на нови 

наставни програми компатибилни за процесот на образовната инклузија 

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани содржини, усно 

излагање, метод на работа во пар, метод на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до60 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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитрова Радојчиќ, Д., 

Чичевска Јованова, Н.  

,,Инклузивно 

образование на 

учениците со посебни 

образовни потреби,, 

МНЗА 2016 

2. Чичевска Јованова, Н.,  

Димитрова Радојчиќ, Д. 

„Индивидуален 

образовен план„ 

МНЗА 2016 

3. Митрович, Д  „Методика 

инклузивног 

образовања“ 

Сараево:  

Завод за 

удзбенике и 

наставна 

средства 

2005 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Алабашовска Дамовска,Л., 

Тасевска,А. 

„Алтернативни 

пристапи во 

педагогијата“ 

Бомат 

графикс – 

Скопје 

2010 

2. Македео, С, Мерион Јанг И. „Детето, семејството и 

државата“ (Владин 

проект) 

Табернакул – 

Скопје 

2008 

3.     
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        

Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Етика во образование 

Код МЈК 409 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Втора/ четврт Број на ЕКТС кредити     5 

Наставник Проф. д-р Валентина Гулевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции) : 

- усвојување на базичните поими од областа на етиката 

- усвојување на знаења од областа на педагошката етика 

- развивање на етичка свест за професионална должност 

- развивање на способност за мултикултурна и интеркултурна комуникација и соработка 

- градење на капацитет за емпатија и социјална правда 

- јакнење на способност за критичко мислење и донесување на морална проценка 

- развивање на способност за примена на етичкото знаење во воспитно-образовниот 

процес 

Содржина на предметната програма:  

Етимологија на поимот „етика“; Етиката како филозофска дисциплина; Предмет на 

проучување на етиката; Дефинирање на разликата меѓу поимите „етика“ и „морал“; 

Дефинирање на улогата на етиката во образованието; Краток историски преглед на етичките 

концепции за воспитанието и образованието (од антика до денес); Религиозни етички 

концепции; Анализа на принципите и вредностите на воспитно-образовниот процес на 

универзално и на национално ниво (согласно со новите глобални трендови во образовните 

политики и Националната програма за развој на образованието во Р.Македонија); 

Дефинирање на поимот „педагошка етика“; Етичката димензија на односот „наставник – 

ученик“; Основни норми на педагошката етика (педагошки авторитет, педагошка праведност); 

професионалната етика на наставникот; моралниот лик на наставникот; Афективните 

вредности во професионализмот (емпатија, прифаќање, искреност, доверливост, почитување 

на разлики, отфрлање на стереотипи и предрасуди); Поим за „етички кодекс“; улогата на 

етичките кодекси во училиштата; Етичките елементи на комуникацијата во воспитно-

образовниот процес; Улогата на современите етички дисциплини (биоетика и компјутерска 

етика) во образованието.  

Методи на учење:  

Интерактивна настава, вежби, дискусии и дебати, пишување на семинарски работи и есеи. 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време / 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часа 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часа 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часа 



150 

 

 

 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гулевска, В.  Етика во образование 

(авторизирани 

материјали) 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2016 

2. Темков, К. Како да се биде добар Филозофски 

факултет, Скопје 

2007 

3. Лисман, К. Д. Воведување на етиката 

во наставната програма 

на универзитетите: 

теорија и пракса 

„Арс Ламина“, 

Скопје 

2013 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Peters, R.S. Ethics and Education Routledge, 

 New York 

2015 

2. Мекинтаир, А. Кратка историја на 

етиката 

 „Азбуки“, 

 Скопје 

2004 

3. Ball, S. J. Foucault, Power, and 

Education 

Routledge,  

New York 

2013 



151 

 

Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Компаративни религиски системи 

Код МЈК 411 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар II година/IV 

семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Доц. д- р Гордана Стојаноска  

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Запознавање и дефинирање на поимот религија 

- Познавање на различните класифиикации на религиите 

- Познавање на основањето, основачите, развојот и карактеристике на големите 

светски живи религии 

- Познавање на значењето, улогата и функцијата која религијата ја има за 

поединецот и заедниците 

- Познавање на симболите, светите книги, ритуалите и обичаите во големите 

светски живи религии 

- Развој на интеркултурата кај студентите 

- Развој на почит кон различностите 

- Познавање на улогата на религиозните вредности во одржување и чување на 

мирот во одредена заедница и светот воопшто 

- Познавање на состојбите во Р. Македонија во областа на религијата 

Содржина на предметната програма:  

- Дефинирање на поимот религија 

- Настанок и развој на религијата 

- Класификација на религиите од различни аспекти 

- Функции на религијата 

- Големи живи светски религии: 

- Хиндуизам 

- Будизам 

- Јудаизам 

- Христијанство 

- Ислам 

- Сикизам 

- Религијата и интеркултурата 

- Религијата како извор на конфликти но и на мир во светот 

- Некогашната и актуелната состојба во областа на религијата во Р. Македонија 

- Религијата и образованието 

Методи на учење:  предавања и вежби, работилници, играње на улоги, самостојно 

и/или тимско презентирање, методи на групни дискусии, самостојна изработка на 

семинарски труд и/или истражување 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 3 + 1 
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Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Слушани предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација со анкети  

 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Боуви,  Ф. Антропологија на 

религијата (1000 

преводи) 

Табернакул, 

Скопје 

2009 

2. Партриџ, К. Нов Лајонов 

прирачник, Религии 

во светот 

Младинска 

книга, Скопје 

2009 

3. Елијаде М., Кулиано Ј Водич кроз светске 

религије 

Народна књига 

Алфа, Београд  

1996 

4. Џемс Е.О.  Упоредна религија Матица Српска, 

Београд 

 

1990 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хамерсли Мартин и 

Аткинсон Пол 

Етнографија: принципи 

во практика (1000 

преводи) 

Нампрес, 

Скопје 

2009 

2.  Изворни текстови од 

светите книги на 

големите светски 

религии. 

  



153 

 

 

 



154 

 

ПЕТТИ СЕМЕСТАР 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        

Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Дидактика 

Код МЈК 501 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Трета/ петти Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник Проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- студентот реализира дидактичка артикулација на процесот на учење во наставата 

- студентот ја планираат, подготвува, реализира и евалуира наставата и учењето 

- студентот е автономен при реализацијата на курикулумот 

- студентот ги знае, разликува, применува и критикува целите на наставата и учењето  

- студентот го препознава, разликува, избира и критикува планирањето и примената на 

оперативните елементи на наставата (форми на наставна работа, методи на наставна 

работа, дидактички принципи, наставни средства-медии) 

- студентот ги планира, реализира и евалуира наставните и вон-наставните активности 

- студентот работи со и на педагошка документација 

- стидентот креира и се справуваат со промените во училницата, наставата и учењето 

- студентот има критички однос кон дидактичката литература 

- студентот планира рефлексивно поучување 

Содржина на предметната програма: 

Дидактиката како наука 

Основни поими во дидактиката 

Историски и современи дидактички системи 

Класификација и видови настава и воспитно-образовна работа 

Структурни елементи на наставата и  воспитно-образовна работа 

Курикулум 

Цели на наставата 

Планирање на наставата и воспитно-образовната работа 

Програмирање на наставата и воспитно-образовната работа 

Подготовка на наставата и воспитно-образовната работа 

Подготовка за час 

Технологизирање на процесот на учење 

Артикулација на час/ Динамика на воспитно-образовниот процес 

Форми на наставна работа 

Методи на наставна работа 

Дидактички принципи 

Употреба на медиите во наставата и воспитно-образовната работа 

Работа на педагошка документација (Дневник, портфолио,...) 

Промени/иновации во наставата и воспитно-образовната работа 
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Оценување на постигањата на учениците во наставата 

Дидактички истражувања 

Рефлексивно поучување 

Домашна работа на учениците 

Методи на учење:  

Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка помеѓу 

студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, дел од часовите се 

реализираат во училиште, симулации на модел часови, анализа на видео запис од 

реализирани часови, анализа на аудио запис од  реализирани часови 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време / 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на 

завршен испит, изработка и одбрана на 

семинарска работа (проект, презентација, 

сценарија, преводи, подготовки за час ...) 

регулирано во Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на 

секој час, рефлексивни консултации и прашања 

од страна на студентите, завршна- сумативна 

проверка на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Michael Uljens School Didactics and 

Learning 

Превод: Училишна 

дидактика 

Psychology Press/ 

Taylor and 

Francis group 

Превод: АРС 

Ламина 

1997 

2016 

2. Blažić M. at al. Didaktika Novo mesto: 2003 
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Institut za 

raziskovalno in 

razvojno delo 

3. Vilotijević M. Didaktika- predmet 

didaktike 

Beograd: Naucna 

knjiga, Uciteqski 

fakultet 

1999 

4. Илиев Д. Авторизирани предавања   

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Itković Z. Opča metodika nastave Split: Knjizevni 

krug 

1997 

2. Stevanović M.  Didaktika Rijeka: EDT 2001 

3. Bognar L.&Matijević 

M. 

Didaktika Zagreb: Školska 

knjiga 

1993 

4. Sans M. and Igoa M.J. Applying Language Science 

into language teaching 

превод: Примена на 

науката за јазикот во 

педагогијата на јазик 

Cambridge 

Scholars  Превод: 

АРС Ламина 

2012 

2016 
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Наслов на наставниот предмет Нова јужнословенска книжевност 

Код МЈК  501 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар III/ V  Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

Проф. д-р Ранко Младеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот:  Студентот да развие компетенции за проучување на македонската 

и литературата на другите јужнословенски народи: избор од словенечката литература 

во 19 в., преглед на бугарската литература, новата српска литература (просветителство, 

романтизам, реализам и модерната), како и новата крватска литература (романтизам, 

реализам и модерна). Особен акцент е ставен на меѓувоениот и револуционерниот 

период од развојот на македонската книжевност. 

Содржина на предметната програма: Преглед – Претставници и остварувања во 

словенечкото просветителство, романтизам, реализам и модерна: Водник, Прешерн,  

Ашкерц, Тавчар, Кете, Цанкар, Жупанчич. Преглед – Претставници и остварувања во 

бугарската литература  (просветителство, романтизам – Ботев, Славејков Р., П., 

реализам – Каравелов, Вазов, Пелин).   Преглед – Претставници и остварувања во 

новата српска литература, со посебен осврт на реализмот и модерната.  Преглед – 

Илиризам, романтизам, реализам, модернизам во хрватската литература: Гај, 

Прерадовиќ, Мажураниќ, Шеноа, Ковачиќ, Лесковар, Матош. Особено се акцентира 

револуционерниот и меѓувоениот перидо од новата македонска книжевност: 

литературата меѓу двете светски војни: Рацин, Неделковски, Вапцаров, Крстиќ, 

Марковски, Караманов, Иљоски,  Крле, Панов. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време 150 часови  

Распределба на расположивото време   3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Тодоровски, Г.  Македонската 

книжевност во 19 век, 

1 и 2 

Скопје, 

Матица 

2007 

2. Конески, Б.  За литературата и 

културата 

Здружени 

македонски 

издавачи 

1981 

3. Zdravec, F. Slovenska književnost II DZS, 

Ljubljana 

1999 

4. Slodnjak, A. Istorija slovenačke 

kniževnosti 

 1972 

5. Игов, С. Историја на 

българската литература 

София, Ciela 2001 

6. Деретиќ, Ј. Историја српске 

књижевности 

СКЗ 1983 

7. Палавестра, П. Историја модерна 

српске 

Милан Ракиќ 1990 

8.  Živančević, M., Frangeš, I. Povijest hrvatske 

književnosti knj. 4 

(ilirizam, realizam) I knj. 

5 (modernizam) 

  

 Георги Старделов Херменевтиката на 

новата македонска 

книжевност 

Микена – 

Битола 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Тушевски, В.  Поетика и реторика на 

новата македонска 

книжевност 

Менора 2000 

2 Пируза-Тасевска, В.  Толкувања и вредности   
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Наслов на наставниот предмет Синтакса  

Код МЈК 502 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар III/V Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Проширување и продлабочување на знаењата за СМЈ како основно 

средство за комуникација на морфосинтаксичко и синтаксичко ниво. Оспособување за 

самостојно усно и писмено изразување, зацврстување на свеста за значењето на 

македонскиот јазик како најкаратеристичен белег на националниот идентитет. 

Усвојување на нормите на СМЈ на сите нивоа и нивна примена  во усното и писменото 

изразување. Развивање на јазичната култура и на критички однос кон медиумите. 

Содржина на предметната програма:  Функции на зборовните класи во рамките на 

снтаксичките единици. Синтаксички средства и синтаксички врски. Синтаксата како 

дел од граматката која ги изучува јазичните единици поголеми од зборовите: 

синтагмите, речениците и текстот (дискурсот). Синтаксички средства: интонација, 

конотација и конкретни показатели. Синаксички врски: конгруенција, предикација, 

детерминација, координација, субординација, рекција. Синтаксички единици: Именска 

група (синтагма, фраза). Реченицата како синтаксичка единица. Модална 

карактеристика на реченицата – средства за изразување на модалноста. Проста и 

сложена реченца. Граматичка структура на реченицата. Главни, неопходни и 

второстепени реченични членови. Паратакса и хипотакса – класификација на 

сложените реченици. Директен и индиректен говор. Синтаксичка синонимија и 

хомонимија 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време 150 часови  

Распределба на расположивото време   3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
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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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Лилјана Минова-Ѓуркова Синтакса на 

македонскиот 

стандарден јазик 

Скопје, 

„Радинг“ 

1994 

2.     

3.     

4.     

5.     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      
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Изборен од УКЛО 

Наслов на наставниот предмет Семантика 

Код МЈК 504 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар III/V  Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  Студентите ги продлабочуваат 

претходно стекнатите сознанија преку запознавање на основните поими на 

семантиката, основните теории на значењето и видовите значење.  - 

Содржина на предметната програма: основни поими на семантиката: поимот значење, 

теории на значењето, видови значење. Лексичко значење на зборовите, зборовите како 

значенски единици (форма и содржина), денотација и смисла. Компоненцијална 

анализа, значењето на реченицата: пропозиција и пропозициска содржина, значење на 

исказот, субјективност на исказот.  

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време                                 150 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 

Устен дел од испитот 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 
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Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lyons, J.  Linguistic Semantics Cambridge 

University 

Press 

1996 

2.     

     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cruse, A.  Semantics and Grammar, 

Meaning in Language 

Oxford 2004 

2. Prcič, T. Semantika I pragmatika 

reči 

Novi Sad 2008 
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Наслов на наставниот предмет Дијалектологија на СМЈ 

Код МЈК 505 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар III/V  Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  Студентите ги продлабочуваат 

претходно стекнатите сознанија и се запознаваат со диференцијалните особености на 

македонските дијалекти. Тие се стекнуваат и со познавања за дијалектолошка 

обработка на материјалот. Студентите ја согледуваат важноста на дијалектите како 

основа на СМЈ и  нивната улога во можностите за збогатувањето на СМЈ.  

Содржина на предметната програма: Дијалектологија – предмет и задачи на 

дијалектологијата. Значење на дијалектологијата. Дијалектологијата и другите научни 

дисциплини. Јазик – дијалект. Дијалект – говор – наречје.  Развојот на македонската 

дијалектологија. Македонското дијалектно подрачје: западно наречје, северно наречје 

и југоисточно наречје и преглед на помалите дијалектни групи во рамките на едно 

наречје. Диференцијални особености на македонскиот дијасистем – фонетско-

фонолошки, морфолошки и синтаксички специфичности на македонските дијалекти.  

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 

Устен испит 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на Редовност на предавања и вежби 
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завршен испит 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Видоески Дијалектите на 

македонскиот јазик, т. 3 

Скопје, 

МАНУ 

1999 

2. Видоески, Б.  Дијалектна 

диференцијација на 

македонскиот јазик 

Скопје, 

Филолошки 

факултет 

1984 

3.  Прилози за 

стандардниот 

македонски јазик од 

областа на 

дијалектологијата 

  

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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Наслов на наставниот 

предмет 
Вештини на академско пишување  

Код МЈК 506 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

Академска година / 

семестар 

III/V Број на ЕКТС кредити  5 

Наставник вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

Предуслови за 

запишување на предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  Студентите ќе се запознаат со 

правилата на академското пишување, ќе се оспособат за пишување на стручни и 

научни трудови што покрај другото е во функција на изработката на дипломскиот труд 

и можноста од нејзино публикување; техники на изработување на научно-

истражувачки трудови, процесот на уредување на текстот и публикација на истиот.  

Содржина на предметната програма: Запознавање со различни видови академски 

текстови и пишување академски текстови врз основа на целта, идејата, аудиториумот 

кому се наменети, начинот на презентација, во зависност од тоа дали е наменет за 

говорење пред одреден аудиториум или е наменет за читање, во зависност од тоа дали 

се засновува на претходно направено истражување, прегледана литература и сл. 

Основни поими во академското пишување (тема, топик, наслов, теза). Структура, 

аргумент, аргументација, кохеренција. Став, стил, дефиниции, публика. Цел, тон. 

Параграф, сигнали за преод, главна реченица, параграф. Главна идеја на есејот, главна 

идеја на параграфот, поддржувачки параграфи, воведен и завршен параграф. 

Парафраза. Факт, мислење, заклучок, проценка (суд), доказ. Мотиви, извори. 

Стандардни параграфи, тело на есејот. Формулација на тема (избор, насочување, 

конкретизација. Структура на параграфот. Видови есеј (пролем-решение, 

петпараграфски). Структура на двата вида есеј. Пишување на различни видови писма 

(формален и неформален стил и јазични средства карактеристични за нив). Пишување 

на коментари и резимеа. Македонски-англиски паралели во фромата и форматот на 

академското и техничко пишување. 

Методи на учење:  домашни работи, пишан тест,  усно изложување, дискусии, 

интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото 

време 

3+1 часови  

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 
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Други форми на 

активности 

Проектни задачи 

самостојни задачи 

домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување:  континуирано следење на студентот, активност на час, домашни 

работи,  колоквиуми,  испит. 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) / Устен дел од испитот 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(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) 

Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, 

презентации и сл.) 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски  и англиски  

Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Надворешна  и  внатрешна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mithad Šamić Kako nastaje naučno 

djelo 

Sarajevo  

2.  Književna kritika 

(тематско 

списание) 

Београд 1986 

3. Ј. Трост Како се пишува 

научен текст со 

примена на 

акрибија 

Скопје, „Аз-Буки“ 2004 

4.  В. Јанушева, Д. 

Јовчевска 

Македонски јазик и 

ли-тература 

(прирачник за 

матурски испит) 

Скопје, „Алби“ 2006 

5. Stephen Bailey Academic Writing A 

practical guide for 

students 

Routledge 2004 

6.  Тhe Plain English 

Writing Handbook  

published by 

http://www.LousyWriter.com 

 

7. Edward P. Bailey, 

Philip A. Powell 

The Practical writer, 

sixth edition 

Thomson and Heinle 2003 

8. John D. Ramage, The Allyn & Bacon London: Longman 2003 

http://www.lousywriter.com/
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John C. Bean, June 

Johnson 

Guide to writing, 

third edition 

9. Anita Pincas  Composition New Cambridge FCE 

Practice 

1985 

 

10. Mаргот Нортхе 

Џуди Џевински 

Пишување со 

смисла (Владин 

проект) 

Arberia Design 2010 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                     Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Методика на креативното пишување 

Код МЈК 508 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар III година / V 

семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  студентот да 

- Ги истражи своите можности за создавање на оригинални литературни 

текстови, 

- Ги знае основните карактеристики на различните видови текстови, 

- Учествува во критичка анализа на креативните продукти напишани од други 

студенти, 

- Презема ризици при креативното пишување, 

- Уредува и да прави ревизија на текстот што го напишал, 

- Развива дивергентно мислење. 

 Содржина на предметот: Поим за креативно пишување. Творештвото како педагошка 

и психолошка категорија. Творештвото и околината. Развој на флуентноста, 

флексибилноста, оригиналноста како карактеристики на дивергентното мислење. 

Методи за поттикнување и реализација на креативното пишување. Истражување со 

интервју и анализа на содржина за барање на тема за пишување. Истражување на 

сопствениот живот во потрага по тема и идеја за пишување. Раскажување со Јас во 

главен лик. Раскажување во прво лице. Раскажување во трето лице. Пишување 

биографија. Структура на прозниот текст (според Барт).  Актанцијален модел на 

Греимас. Пишување по модел-текстови. Пишување краток расказ. Опис. Пишување 

лирска песна. Фигуративноста, емоционалноста и спознајноста како карактеристики на 

лирската песна. Уредување и ревизија на напишаното. Работилници по креативно 

пишување. 

Методи на учење: интерактивни методи, метод на читање и пишување 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Домашна/ семинарска работа 10 бодови 
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Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) I 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) I 

од 81 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања и вежби и домашна 

работа 

Јазик на кој се изведува наставата 

 

Македонски 

 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

 

надворешна и внатрешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Даниела Андоновска-

Трајковска 

Методичко 

моделирање на 

креативното 

пишување: скрипта за 

интерна употреба 

Педагошки 

факултет-

Битола 

2010 

2. John Singleton and Mary 

Luckhurst 

The Creative Writing 

Handbook: techniques 

for new writers 

New York: 

Palgrave 

2000 

3. Доротеа Бренд Креативно пишување Скопје: Ѓурѓа 2009 

4. Mаргот Нортхе 

Џуди Џевински 

Пишување со смисла 

(Владин проект) 

Arberia 

Design 

2010 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Наслов на наставниот предмет Јавен настап 

Код МЈК 508 

Студиска програма Македонски јазик јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар Трета, петти 

семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

5 

Наставник доц. д-р Билјана Граматковски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните поими за 

јавен настап ,запознавање со карактеристиките на писмената и усната комуникација, со 

историјата на реториката и говорништвото. Студентот да стекне знаења и вештини за 

јавниот настап, односно за изразувањето во согласност со постојната 

стандарднојазична норма. Развивање на свеста за односот на поединецот и 

општеството кон јазикот. Култивирање на сопственото писмени и усно изразување, 

оспособување за критичко размислување и за организација на писмен и устен исказ на 

одредена тема-интерпретирање ставови и аргументи, презентирање на факти за 

одредена тема. Оспособување на студентот за подготовка на говор и јавен настап и 

негова реализација, учество во различни видови дискусии, дебати и др. 

1. Содржина на предметната програма:Како да се стекне храброст и да се зголеми 
самодовербата, Стекнување на самодоверба преку подготовка, Говор што не може да 
доживее неуспех. 

2. Подготовка на сопствен говор на славните говорници, Користење на белешки 
при јавен настап, Помнење. 

3. Подобрување на помнењето, Повторување што има своја цел, Поврзување на 
фактите, Поврзување на сите точки на говорот. 

4. Насочување на вниманието на аудиториумот,  Важноста на имањето порака што 
треба да се пренесе, Убеденоста на говорникот во тоа што го говори.  

5. Клучни елементи на успешен говор, Тајна за вистински начин на држење на 
говор, Изразен говор при јавен настап. 

6. Започнување на говорот, Предизвикување љубопитност кај аудиториумот, 
Завршување на говорот, Јасно пренесување на значењето на пораката, 

Поттикнување на аудиториумот на акција. 

Методи на учење: вербален метод, метод на демострација, метод на практична работа 

симулација . 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време (3+1) 

Форми на наставните 

активности: фронтална, групна 

и индивидуална форма на 

работа 

Предавања- теоретска настава 30 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности 

Презентација 

Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 
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Начин на оценување 

Тестови Тест 1 минимум 18 

максимум 35 бодови, 

Тест 2 минимум 18 

максимум 35 бодови 

Говор и јавен настап( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) I 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) I 

од 81 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност во наставата и реализација на 

тековните задолженија 

Јазик на кој се изведува наставата 

 

Македонски 

 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

 

надворешна и внатрешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејл Карнеги Јавен настап Матица 

македонска 

 

2016 

2. Томе Груевски Култура на говорната 

комуникација 

 

Педагошки 

факултет-

Битола 

2006 

3.     

Дополнителна литература      

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Keti Mijata Kako postati dobar 

govornik 

Kreativni 

centar 

2004 

2. Емили Шулц, Роберт 

Ловенда 

Културна 

антропологија 

Просветно 

дело-Скопје  

2009 

3.  Давид Тсе, Висванат 

 

Основи на безжичната 

комуникација 

Арс Ламина-

Скопје 

2009 

4. Стивен Д. Брукфилд, 

Стивен Прескил 

Дискусијата како метод 

во наставата 

Арс Ламина-

Скопје 

2013 
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Наслов на наставниот предмет Медиумска култура во наставата 

Код МЈК 509 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар V петти Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

доц. д-р Милена Пејчиновска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со влијанието на медиумите во пренесувањето и во 

создавањето на културните вредности, да согледаат дека овие вредносни системи 

неопходно треба да се градат врз еднаква застапеност на културните разлики во 

медиумските содржини и можноста за примена на медиумите како средства за учење 

во наставата. Да го согледаат значењето на  поликултурно, етички и естетски 

организираните медиумски содржини во развојот на културата на општеството и 

соодветно да ги применуваат за целите на наставата во процесот на поучување. 

Содржина на предметната програма: 

Поим, култура и видови култура; Медиумите, комуникацијата, културата и наставата; 

Вредности и идентитет; Општеството и медиумите, медиумите во современото 

општество и примена на медиумски содржини за цели на наставата; Политичка 

култура, религиска култура, образовна култура, културата и уметноста и наставата; 

Етика и естетика на медиумските содржини; Мултикултурализам и интеркултурализам 

и медиумите и поучување преку ваков вид на медиумски содржини; Интеркултурна 

комуникација; Културата на медиумите и справување со конфликтни ситуации; 

Медиуми и говор на омраза/слобода на говор. 

Методи на учење:  

Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположливото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) / Устен дел од испитот 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување до 50 бода 5 (пет) (F) 
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(оценка) од 51 до 60 бода 6 (шест) I 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) I 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Вилотијевић, M. Дидактика II Научна књига, 

Београд 

1999 

2. Голдберг, Д., Просер, Т., 

Верулст, С. 

Регулирање на 

медиумите – 

компаративна 

студија 

„Арс Ламина“, 

Скопје 

2009 

3. Белон, К., Миво, К. 

 

Комуникација „Фокус Про“ 2010 

4. Михајлова, Е., Бачовска, Ј., 

Шеќерџиев, Т. 

Слобода на 

изразување и говор на 

омраза 

„Полиестердеј“, 

ОБСЕ, Скопје 

2013 

 Mаргот Нортхе 

Џуди Џевински 

Пишување со смисла 

(Владин проект) 

Arberia Design 2010 

Дополнителна литература   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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ШЕСТИ СЕМЕСТАР 

Наслов на наставниот предмет Педагошка практика 

Код МЈК  601 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Трета/шести Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник 

 

Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, 

вонр. проф.  д-р Виолета Јанушева, доц. д-р 

Билјана Граматковски, вонр. проф. Марија 

Ристевска, вонр. проф. Билјана Цветкова Димов, 

доц. д-р Милена Пејчиновска, доц. д-р Јасминка 

Кочовска, доц. д-р Данче Сивакова, ред. проф. д-р 

Татјана Атанасоска, ред. проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот:  Запознавање со наставната дејност по македонски јазик во 

основното и средното училиште 

Содржина на предметната програма:   

Студентот да се запознае со: 

1. Статусот на предметот Македонски јазик во основното училиште  

2. Статусот на предметот Македонски јазик и книжевност во средното училиште  

3. Планирање на наставата по Македонски јазик во основно училиште 

4. Планирање на наставата по Македонски јазик и книжевност во средно училиште 

5. Реализација на наставни часови по Македонски јазик во основно училиште 

6. Реализација на наставни часови по Македонски јазик и книжевност во средно 

училиште 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, презетации, работилници  

Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

Распределба на расположивото време 0+8 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава / часови 

Теренска настава 120 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

60 часови 

Начин на оценување:  

Тестови / бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

40 бодови 

Активност и учество 60 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предвидените активности 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Педагошка документација    

2.     

3.     

4     

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                  Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Методика на наставата по македонски јазик  

Код МЈК 601 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар IV година / VI 

семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот да ги знае, разбира и 

применува принципите и методите во наставата по македонски јазик; ја знае, разбира, 

применува, анализира, синтетизира и вреднува структурата на часот по македонски 

јазик во зависност од возраста на учениците; го планира, програмира, реализира и 

вреднува часот по македонски јазик почитувајќи го принципот креативност во 

наставата; ги определува барањата и нормите на кои треба да одговараат дидактичките 

материјали (учебниците, прирачниците и наставните средства); применува соодветни 

форми на оценување и следење на развојот и достигнувањата на учениците и успешно 

изработува инструменти за таа намена; способен е критички да пристапи кон анализа 

на одржан час; развива истражувачки однос кон методиката; употребува 

информатичко-комуникациска технологија во организирањето на наставните часови. 

Содржина на предметната програма: Методиката на наставата по македонски јазик: 

Вовед. Предмет и задачи. ММЈ и другите науки, Македонски јазик како наставен 

предмет. Општи принципи, методи и форми на работа во наставата по македонски 

јазик. Анализа на наставните програми. Усно и писмено изразување: цели и задачи. 

Опишување. Прераскажување.  Анализа на програмско подрачје Јазик. Специфични 

методи кои се употребуваат во наставата по јазик. Методски пристап кон содржини од 

морфологија. Симулација на наставни часови. Методски пристап кон содржини од 

синтакса. Симулација на наставни часови. Прераскажување. Креативно пишување: 

Раскажување (поим, видови и методски пристап), опишување, творење лирски 

текстови (поим, методски пристап). Усно и писмено изразување: Диктирање. Видови 

диктирање. Автобиографија. Работни состави: молба жалба, есеј, пријава, службена 

комуникација, известување (новинарска статија).  

Методи на учење: интерактивни методи, симулација на наставни часови 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 
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Тестови 40 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 40 бодови 

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата 

 

Македонски 

 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

 

надворешна и внатрешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Паноска, Ружа 

 

Методика на наставата 

по македонски јазик 

Скопје: 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“ – 

Скопје; 

 

1994 

2.  Наставни планови и 

програми по 

македонски јазик (во 

основното и средното 

образование) 

  

3.  Учебници по 

македонски јазик 

  

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Брукфилд, С. И Прескил, С. Дискусијата како метод 

во наставата: алатки и 

техники за домократија 

во училницата 

Скопје: Арс 

Ламина 

2013 

2. Гарднер, П. Нови насоки: читање, 

пишување и критичко 

мислење 

Кочани: 

Европа 92 

2011 
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Наслов на наставниот предмет Лингвостилистика 

Код МЈК 603 

Студиска програма Maкедонски јазик и книжевност  

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар III/VI Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите стекнуваат знаење за 

употребата на јазичните средства од стилистичка гледна точка, го култивираат 

сопствениот јазичен израз, првенствено од гледна точка на нормата на јазикот и се 

оспособуваат за препознавање, примена и разграничување на јазичните средства од 

гледна точка на нивните функционално-стилски карактеристики, како и за правилен 

избор на соодветни јазични средства во зависност од потребите и барањата на 

комуникативниот контекст. 

Содржина на предметната програма:  Поим и дефиниции за стилот. Преглед на 

стилистичките проучувања. Односот на стилистиката со лингвистиката, литературната 

наука и естетика. Видови стилистика. Стилски фигури. Социјално и функционално 

раслојување на јазикот. Стандарднојазичната норма. Јазичните средства од 

стилистичка гледна точка: видови лексика според карактерот и според сферата на 

употреба. Лексика од туѓо потекло. Нестандардна лексика. Стилска вредност на 

фразеолошките изрази. Граматички изразни средства. Морфолошките и 

синтаксичкоите категории во однос на експресивноста на изразот. Јазикот и значењето. 

Функционални стилови.  

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување:   писмен и устен испит 

Тестови  60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)  30 бодови 

Активност и учество  10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Минова – Ѓуркова, Л. Стилистика на 

современиот 

македонскиот јазик 

„Магор“, 

Скопје 

2003 

2. Конески, Бл.  Граматика на 

македонскиот 

литературен јазик 

Скопје, 

„Култура“ 

1987 

3. Паноска, Р. Современ македонски 

јазик 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Скопје 

1987 

4. Корубин, Б. Јазикот наш денешен Скопје „Наша 

книга‟ 

1969 

5.  Прилози за 

македонскиот 

стандарден јазик  од 

областа на 

македонската 

стилистика 

  

6.      

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

4.     
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УКЛО 

Наслов на наставниот предмет Креативно музичко изразување 

Код МЈК 605 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Трета/ шести Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. м-р Мери Кафкалеска Стоилкова 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):   

синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми; 

вештини за флексибилно користење на знаењето во пракса; 

знаење за содржината и методологија на областа;  

познавање и разбирање на законитостите и факторите на музички развој и 

индивидуалните разлики меѓу децата и младите, познавање и разбирање на музичко 

творечките процеси и музичкиот континуитет на децата и младите,  

способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

Користење на информационите-комуникациските технологии; 

запознава, разбира, и се насочува кон инклузивна, недискриминирачка работа, 

мултикултура. 

Содржина на предметната програма:  

Музичко креативно изразување , Развој на креативноста преку музичкото воспитание и 

образование, Влијанието на музичките работилници врз детското музичко израување, 

Стратегии, методи и постапки  во музичкото воспитание и образование, Улогата на 

наставникот врз музичкиот израз кај децата, Подготовка, планирање и реализација на 

музички игри, Видови на  музички игри,  Влијанието на музичкото креативно 

изразување врз културата, образованието и заедницата,  Улогата на музичките 

инструменти во музичкото воспитание и образование, Проценување и анализа на 

детското музичко творештво, Концерти, Инклузивно музичко воспитание и 

образование 

Методи на учење:  директно поучување, колаборативно учење и поучување, учење по 

пат на решавање на проблеми, индивидуална работа, тимска работа, вежби, 

работилници. 

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 
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Тестови  50 бодови 

Семинарска работа/ проектна задача, презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

Активност и учество, вежби 40 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на 

завршен испит, завршени и позитивно оценети 

тимски и индивидуални вежби, редовност  

изработка и одбрана на семинарска работа 

(проект, презентација, изработка на идеен проект 

...) регулирано во Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на 

секој час, рефлексивни консултации,  активност 

и партиципација од страна на студентите, 

завршна- сумативна проверка на студентите на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кафкалеска Стоилкова, М. Мизички игри (скрипта 

за интерна употреба) 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2016 

2. Кафкалеска Стоилкова, М. Учебник по пијано за 

потребите на 

студентите на 

Педагошкиот 

факултет, Битола 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

2008 

3. Кели, К. Опера Арс Ламина, 

Скопје 

2012 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Vigotski, S.L. Dečja mašta I 

stvaralaštvo 

Beograd:  

Psihološki  

ogled, Zavod  

za udžbenike I  

nastavna  

sredstva 

2005 

2. Брукфилд, Прескил Дискусијата како 

метод во наставата 

Арс Ламина 2013 
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(Владин проект) 
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Наслов на наставниот предмет Креативно математичко изразување 

Код МЈК 606 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Трета/ Шести Број на ЕКТС 

кредити 

   6 

Наставник Доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска  

Доц. д-р Данче Сивакова  

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Наставниот предмет пред се придонесува кон развојот на следните општи и 

специфични компетенции: 

- развој на креативно мислење и изразување 

- усвојување на основите на базичното знаење во професјата 

- флексибилна употреба на знаења во пракса 

- способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

- синтетичко,аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите 

- способност за генерирање на нови идеи (креативност) 

Содржина на предметната програма:  

Улогата и значењето на математиката во процесот на развој на креативно мислење и 

изразување. Математички симболи и математички јазик. Преведување на зборовите во 

математички јазик. Преведување на природниот јазик во алгебарски изрази. 

Преведување на алгебарски изрази на природниот јазик. 

Методи на учење:  

Предавање, учење во соработка, тимско совладување на избрани цодржини, усно 

излагање, метод на дискусии 

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Предвидена интерна и екстерна евалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Илиевски Предавање по 

математика за учители 

НИП 

“Студентски 

збор”- Скопје 

  1995 

2. Д. Ковачев, И. Трајков Математика со збирка 

задачи за Педагошки 

факултет 

  

3. Хорман Хер Прирачник за настава 

по природни науки. 

Методи, вежби и 

упатство 

Академски 

печат 

(Програма на 

владата на Р. 

Македонија 

за 

преведување) 

   2011 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. И. Ганчев Занимателни 

фолклорни задачи, 

фокуси и игри 

      Софија    1993 

2. К. Тренчевски, Р. 

Малчевски, Д. Димовски 

Занимлива математика “Маринг”-  

Скопје 

   1994 

3. Брукфилд, Прескил Дискусијата како 

метод во наставата 

(Владин проект) 

Арс Ламина 2013 
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Наслов на наставниот предмет Креативно ликовно изразување 

Код МЈК 607 

Студиска програма  

Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Трета/ шести Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник проф. д-р Биљана Цветкова Димов 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):   

синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблеми; 

вештини за флексибилно користење на знаењето во пракса; 

знаење за содржината и методологија на областа;  

познавање и разбирање на законитостите и факторите на ликовен развој и 

индивидуалните разлики меѓу децата и младите, познавање и разбирање на ликовно 

творечките процеси и ликовниот континуитет на децата и младите,  

способност за комуникација, соработка/тимска работа 

- интерперсонални вештини 

Користење на информационите-комуникациските технологии; 

запознава, разбира, и се насочува кон инклузивна, недискриминирачка работа, 

мултикултура. 

Содржина на предметната програма:  

Основи на ликовна писменост- ликовен јазик, Улогата и значењето на ликовното 

воспитание и образование при изучувањето на македонски јазик,  Стадиуми на ликовен 

развој,  Проценување и анализа на детското ликовно творештво, Ликовни активности 

во наставата по македонски јазик,  Ликовно –јазични игри, Кукли и активности со 

кукли во наставата по македонски јазик 

Методи на учење:  директно поучување, колаборативно учење и поучување, учење по 

пат на решавање на проблеми, индивидуална работа, тимска работа, вежби, 

работилници. 

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време  3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови  50 бодови 

Семинарска работа/ проектна задача, презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

Активност и учество, вежби 40 бодови 
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Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Испитот се полага на 2 колоквиуми или на 

завршен испит, завршени и позитивно оценети 

тимски и индивидуални вежби, редовност  

изработка и одбрана на семинарска работа 

(проект, презентација, изработка на идеен проект 

...) регулирано во Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на 

секој час, рефлексивни консултации,  активност 

и партиципација од страна на студентите, 

завршна- сумативна проверка на студентите на 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкова Димов, Б. Ликовни игри(скрипта 

за интерна употреба) 

Универзитет 

Св. Климент 

Охридски, 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2016 

2. Karlavaris, B. Kreativnost I likovno  

vaspitanje 

Insea 74, Novi  

Sad 

1976 

3. Vigotski, S.L. Dečja mašta I 

stvaralaštvo 

Beograd:  

Psihološki  

ogled, Zavod  

za udžbenike I  

nastavna  

sredstva 

2005 

2. Pisciteli, B.Everet, M. Weier, 

K. 

Enhancing young 

children museum 

experience 

QUT Museums 

collaboritive 

2003 

3. Bresco, L.G Svet umetnosti 1,2,3 Industrodidakta Bresco, 

L.G 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Damjanov, J.  

 

Vizualni jezik I likovna 

umjetnost 

  Zg: Školska 

knjiga 

1991 

2. Брукфилд, Прескил Дискусијата како Арс Ламина 2013 
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метод во наставата 

(Владин проект) 
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СЕДМИ СЕМЕСТАР 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Методика наставата по книжевност  

Код МЈК 701 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

Академска година / семестар IV година / VII 

семестар 

Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции): студентот да ги знае, разбира и 

применува принципите и методите во наставата по книжевност; ја знае, разбира, 

применува, анализира, синтетизира и вреднува структурата на часот по книжевност 

во зависност од возраста на учениците; го планира, програмира, реализира и 

вреднува часот по книжевност почитувајќи го принципот креативност во наставата; 

ги определува барањата и нормите на кои треба да одговараат дидактичките 

материјали (учебниците, прирачниците и наставните средства); применува 

соодветни форми на оценување и следење на развојот и достигнувањата на 

учениците и успешно изработува инструменти за таа намена; способен е критички 

да пристапи кон анализа на одржан час; развива истражувачки однос кон 

методиката; употребува информатичко-комуникациска технологија во 

организирањето на наставните часови 

Содржина на предметната програма: Методиката на наставата по книжевност: 

Вовед. Предмет и задачи. МК и другите науки, Наставата по книжевност. Општи 

принципи, методи и форми на работа во наставата по македонски јазик. Анализа на 

наставните програми. Читање: Поим. Психолингвистички аспекти. Видови читање. 

Следење и испитување на читањето. Избор на текстови за читање Анализа на 

учебниците. Интерпретација на текст. Генолошки пристап (литературни родови и 

видови). Поетика на литературата за деца и млади. Стратегии за развој на свесното 

читање (пред, за време и по читање на текст). Методски пристап кон прозни 

текстови . Методски пристап кон драмски текстови. Методски пристап кон 

лектира. Методски пристап кон лирски текстови. Анализа на програмското 

подрачје Медиумска култура. ИКТ во наставата по македонски јазик, 

Мултимедиумски и хипермедиумски текст. Методски пристап кон филм 

(документарен, игран, цртан), образовни и забавни радио и ТВ емисии.  

Методи на учење: интерактивни методи, симулација на наставни часови, метод на 

работа со текст. 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 
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Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 40 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

40 бодови 

Домашна работа 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(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 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата 

 

Македонски 

 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

 

 

 

надворешна и внатрешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димова, В. Уметничкото дело и 

реципиентот 

  

2. Николовски, А. Наставна 

интерпретација: часот 

по литература 

Скопје 1998 

3. МОН Наставни програми по 

македонски јазик и 

литература (за основно 

и средно образование) 

  

  Литературни текстови 

за анализа 

  

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Брукфилд, С. И Прескил, 

С. 

Дискусијата како 

метод во наставата: 

алатки и техники за 

домократија во 

училницата 

Скопје: Арс 

Ламина 

2013 



191 

 

 

2. Гарднер, П. Нови насоки: читање, 

пишување и критичко 

мислење 

Кочани: 

Европа 92 

2011 
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Наслов на наставниот предмет Оценување  на учениците 

Код МЈК 702 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет –  Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар IV/VII Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Основна цел на предметот е студентите да се запознаат со научните 

сознанија од областа на оценувањето на воспитно-образовниот процес и да се оспособат за 

научна и практична имплементација на стекнатите знаења. 

Содржина на предметната програма: Предмет на оценувањето. Знаењето како предмет 

на оценувањето (постигнувања на учениците). Видови знаења (декларативни и 

процедурални). Функцијата на оценувањето во наставата. Оценувањето како составен 

дел на наставниот процес. Принципи на оценување. Стандарди за оценување на 

учениците. Структура на стандардите за оценување (планирање на оценувањето, избор 

на методи за оценување и изработка на инструменти, спроведување на процесот на 

оценување, формирање оценка, информирање за сознанијата од оценувањето). 

Образовните стандарди и наставните цели. Критериуми за квалитетно оценување. 

Видови критериуми (осврт). Показатели на постигањата на учениците. Наставните 

цели и оценувањето. Поделба на наставните цели и оценувањето. Блумовата 

таксономија – наставните цели – оценувањето. Планирање на наставен час со 

вклученост на компоненти на оценувањето. Критеруми за оценување. Видови 

оценување (дијагностичко, формативно, сумативно, описно, самооценување и други 

видови) со посебен акцент на  активностите и клучните елементи на формативното 

оценување. Форми и методи. Современи постапки, техники и алатки во оценувањето – 

карактеристики, специфичности, предности и недостатоци: ПИ, ефективна дискусија 

(структурирани и неструктурирани разговори), оценување на есејско прашање (видови 

есејски прашања, листа за аналитичко и холистичко оценување, сложеност на 

прашањата во наставата), оценување на портфолио, оценување на проектна задача, 

оценување на усна презентација, самооценување и оценување од соученици, 

оценување со помош на тестови на знаење (видови тестови со посебен осврт на 

објективен тест), подготовка на тест на знаење, фази во подготовката на тестот на 

знаење, видови објективни прашања. Основни информации за метриски 

карактеристики на оценувањето – валидност, објективност, дискриминативност, 

доследност). Наставникот и оценувањето. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава (анализа на 

актуелни прашања од секојдневната наставна практика, анализа на наставен час со 

вклучени техники за оценување на постигањата на учениците) 

Вкупен расположив фонд на време 180 часови 
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Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 

Устен испит 

30  бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Талевски, Д., Ј., Јанушева, 

В. 

Аспекти на 

оценувањето 

Педагошки 

факултет – 

Битола  

2015 

2. М. Вилотијевиќ Дидактика 3 Београд, 

Учитељски 

факултет, 

„Научна 

књига‟ 

2000 

3. К. Поповски Училишна 

докимологија 

Скопје, 

„Китано‟ 

2005 

4. К. Поповски, З. 

Стојановски 

Тестови на знаење Скопје, 

„Просветно 

дело‟ 

1995 

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Violeta Janusheva, Jove D. 

Talevski 

Implementation of the 

procedures of 

Educational 

Technologies – 

2011 
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standardized tests in the 

preparation of informal 

objective tests  

Sliven, 

Bulgaria  

2. Violeta Janusheva, Milena 

Pejchinovska 

Formative Assessment 

through the Prism of the 

Teachers  

Educational 

Technologies – 

Sliven, 

Bulgaria  

2011 

3. Jove D. Talevski, Violeta 

Janusheva 

Assessment of the essay 

questions with extended 

answer (EQEA) 

Faculty of 

Pedagogy ,,St. 

Kliment 

Ohridski” – 

Skopje  

2011 

4.  Jove D. Talevski Descriptive assessment – 

continuous following and 

monitoring of student’s 

achievements and his 

development  

IJAS 2011 

5.  Јове Д. Талевски Самооценување и 

оценување од 

соученици 

USAID, PEP, 

Биро за развој 

на 

образованието  

2011 

6. Виолета Јанушева Оценување на 

процесните вештини кај 

учениците 

 

USAID, PEP , 

Биро за развој 

на 

образованието 

2011 

7. Милена Пејчиновска Мотивационата 

функција на повратната 

информација во 

наставата по ЗО, 

природа и општество и 

подобрувањето на 

успехот на учениците 

USAID, PEP , 

Биро за развој 

на 

образованието 

2011 

8. Виолета Јанушева Наставен час со 

вклучување на техники 

и активности во 

функција на 

формативното 

оценување 

„Воспитни 

крстопати‟ 

2008 

9. Jove D. Talevski, V. 

Janusheva, M. Pejchinovska 

Teachers’development in 

relation to evaluation – 

learning teams as a 

possibility for more 

effective assessment of 

students’ achievements 

Journal Plus 

Education –  

2011 

 Брукфилд, Прескил Дискусијата како метод 

во наставата (Владин 

проект) 

Арс Ламина 2013 
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Наслов на наставниот предмет Современа јужнословенска книжевност 

Код МЈК  703 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар IV/ VII  Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник 

 

Проф. д-р Ранко Младеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот: Познавање на културно-општествените прилики за развој на 

македонската книжевност, како и за развој на современите книжевности кај другите 

јужнословенски народи. Развој на вештини за критичко-творечко мислење.  

Содржина на предметната програма: Преглед – Претставници и остварувања во 

македонската, српската, хрватската,  словенечата и бугарската современа литература: 

Петровиќ, Секулиќ, Крлежа, Јаворов, Црњански,  Цесарец, Милев, Андриќ, Селимовиќ, 

Цесариќ, Уевиќ, Багрјана, Максимовиќ, Ќосиќ, Селишкар, Воранц, Крањец. Преглед – 

претставници и остварувања на другите јужнословенски народи по Втората светкса 

војна: Давичо, лалиќ, Ќосиќ, Миљковиќ, Попа, Киш, Каштелан, Парун, Крањец, 

Космач, Дамјанов, Цанев, Радичков. С овремената македонска книжевност, појава, 

одлики и главни претставници со нивните остварувања: Јаневски, Шопов, Конески, 

Попов, Малески, Абаџиев, Чашуле, Арсовски, Матевски, Тодоровски, Поповски, 

Дракул, Солев, Чинго, Ренџов, Андоновски, Маџиров, Смилевски итн. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава  

Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

Распределба на расположивото време   3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(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) 



196 

 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Радически, Н. Патишта и крстопати 

низ јужнословенските 

книжевности 

Скопје, 

Култура 

2004 

2. Радически, Н. Словенска алка Македоника 

литера 

2012 

3. Сталев, Г. Приближувања 1 и 2 Македонска 

книга 

1976/1983 

4. Деретиќ, Ј.  Историја српске 

књижевности 

Нолит 1982 

5. Слодњак, А. Историја словеначке 

књижевности 

Завод за 

уџбенике и 

наставна 

средства 

1872 

6. Frangeš, I. Povjest hrvatske 

kniževnosti 

Nakladni 

zavod Matice 

hrvatske 

1987 

7.  Современа македонска 

поезија (Владин 

проект: 130 тома 

македонска 

книжевност) 

Македонска 

книжевност: 

Микена-

Битола 

 

  Современа македонска 

драма (Владин проект: 

130 тома македонска 

книжевност) 

Македонска 

книжевност: 

Микена-

Битола 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Славко Јаневски  Тврдоглави (Владин 

проект: 130 тома 

македонска 

книжевност) 

Микена-

Битола 

(Владин 

проект) 

 

 Ацо Шопов  Раѓањето на зборот 

(Владин проект: 130 

тома македонска 

книжевност) 

Македонска 

книжевност, 

Микена – 

Битола 

 

 Ѓорѓи Абаџиев Пустина (Владин 

проект: 130 тома 

Македонска 

книжевност, 
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македонска 

книжевност) 

Микена – 

Битола 

 Гоце Смилевски Разговор со Спиноза 

(Владин проект: 130 

тома македонска 

книжевност) 

Македонска 

книжевност, 

Микена – 

Битола 

 

 Анте Поповски Провиденија (Владин 

проект: 130 тома 

македонска 

книжевност) 

Македонска 

книжевност, 

Микена – 

Битола 

 

 Матеја Матевски Прогонети од 

рајот(Владин проект: 

130 тома македонска 

книжевност) 

Македонска 

книжевност, 

Микена – 

Битола 
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УКЛО 

Наслов на наставниот предмет Активности во наставата 

Код МЈК 705 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Четврта/ седми Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Доц. д-р Милена Пејчиновска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите треба: да се запознаат и да ги разберат основните законитости на учечките 

и поучувачките активности во наставата; да се запознаат, да ги разберат и да го 

применат планирањето, подготовката, организацијата и реализацијата на активностите 

во наставата по јазик; да умеат да ги операционализираат целите во квалитетни 

активности и да ги подобрат постигањата на учениците; да умеат да ги анализираат 

наставните програми од апект на активностите на учениците; да се запознаат и да ги 

земаат предвид детерминантите на активностите во наставата; да се оспособат за 

следење на активностите на учениците кои се показатели за ефектите од процесот на 

учење; да се запознаат и да ги применуваат современите модели и пристапи на учење 

од аспект на активностите на учениците.  

Содржина на предметната програма:  

 Поим, класификација и карактеристики на активностите на учениците во наставата;  

Видови на активности на учениците;   

Програмите од аспект на активностите на учениците;   

Планирање на наставата и на активностите на учениците;  

Детерминанти на активностите на учениците;     

Активностите на учениците – показатели на ефектите од процесот на учење;  

Современите модели и пристапи во учењето од аспект на активностите на учениците; 

Методичко моделирање на наставата и на активностите на учениците;  

Избор и распоред на наставните содржини и на активностите во наставата по јазик;  

Следење и оценување на постигањата на учениците во наставата и методи, постапки, 

техники и инструменти за бележење на постигањата на учениците;  

Оценување на сопствената работа.   

Методи на учење:  

Усно излагање, дискусии, интерактивна настава, ИКТ, практични активности (вежби, 

симулации, оценување)  

Вкупен расположив фонд на време 180  

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 
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Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 поени 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 поени 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Панданкс, М. Активности за учење 

на час по јазик  

Логос-А 2004 

2. Пејчиновска, М. Активностите на 

учениците и процесот 

на учење во природно-

научното и 

оштественото 

подрачје 

Докторска 

теза/ 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

2015 

3. Вилотијевиќ, М. Дидактика 3 Београд, 

Учитељски 

факултет, 

Научна 

књига 

2000 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Joyce, B., Calhoun, E., 

Hopkins, D. 

Models of learning – 

tools for teaching, 

second edition 

Open 

University 

press, 

Buckingham 

Philadelphia 

2002 

 Брукфилд, Прескил Дискусијата како метод 

во наставата (Владин 

проект) 

Арс Ламина 2013 
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 Предметна програма од прв,  циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Воспитно-образовната организација и 

средината 

2. Код МЈК 706 

3. Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

 

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

6. Академска година / семестар Четврта/ 7 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Методија Стојановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- воспитно-образовната организација во соработка со семејството и 

заедницата треба да ги дефинира стратегиите по коишто семејството и 

заедницата како партнери можат да бидат инволвирани во работата на 

организацијата; 

- ВОО, семејството и заедницата како субјекти треба да соработуваат во 

формирање на акционен тим за етаблирање на програмата за вклучување 

на семејството; 

- наставниците да ги идентификуваат активностите коишто се заеднички и 

вредни за училиштето, учениците, родителите, семејството и заедницата; 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Поим и дефиниција на организацијата 

2. Училиштето како организација 
3. Односи помеѓу училиштето и опкружувањето 

4. Поим и дефиниција на средината 

5. Сегменти на општото опкружување 

6. Партнерство помеѓу училиштето и средината 
7. Предности на средината 
8. Можни партнери 

9. Зошто училиштата се добри центри за заедницата 

10. Разлики помеѓу традиционално и отворено училиште 
11. Односите на ВОО и опкружувањето 

12. Причини за волонтерство 

13. Мотиви за волонтерство 

14. Процеси на регрутација 

15. Што значи квалитет 

16. Соработка на ВОО и семејството 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови  
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14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  120 часови 

 
16.2. Самостојни задачи 

16.3. Домашно учење 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 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 полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановски Методија ВОО и средината 

(материјали за 

интерна употреба) 

  

2. Epstein, J.L. School, Family and 

Community 

Partnerships 

 1995 

 Брукфилд, Прескил Дискусијата како 

метод во наставата 

(Владин проект) 

Арс Ламина 2013 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Образование на надарени и талентирани  

2. Код МЈК 708 

3. Студиска програма Македонски јазик и книжевност  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

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

6. Академска година / семестар Четврта/ седми 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Љупчо Кеверески 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

  подобро запознавање со потребите, карактеристиките и начините на 

едукација на надарените во зависност од  нивната возраст. 

 • директно да придонесат за имплементирање на програмите за 

работа со надарените и талентирани ученици 

 • можност  да се артикулираат  потреби на надарените деца; 

 • намалување на бројот на  пропуштени ученици во текот на 

селекцијата и идентификацијата; 

 • различна перцепција на оваа категорија на ученици од страна на 

наставници 

 • ќе ја афирмира потребата за индивидуализиран и  

интердисциплинарен пристап во откривање и работа  со надарените и 

талентираните 

 • самостојно да ги дијагностициираат потреби од подобрувања  на 

третманот на надарените (иновации)  и креираат решенија за подобрување 

на состојбите според конкретните постојни услови.  

11. Содржина на предметната програма: Дефинирање на основните поими 

(надареност, талентираност, надарено дете) .Современи сфаќања за надареноста. 

Законски основи на третманот на надарените и талентираните.  Препознавање на 

надарените и талентираните деца. Грешки во препознавањето. Предрасуди и 

митови за надарените и талентираните. Етикетирање на надарените. Семејството 

и надарените деца. Идентификација на надарените и талентираните деца. 

Пристапи во диференцијација на надарените деца. Начини на откривање на 

надарените деца. Ренцулиева модел на откривање на надареноста. Практични 

импликации на теориите на Стренберг и Гање и надареноста.  Едукативни облици 

на поддршка на надарените деца.  Работа со надарените деца. Учење и 

подучување на надарените. Метакогниција. Стилови на учење. Специфичности во 

работата со надарените и талентираните ученици. Улогата на стручните 

соработници во училиштата во  третманот на надарените. Следење на развојот на 
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надарените и талентираните. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 180  часови 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  120 часови 

 
16.2. Самостојни задачи 

16.3. Домашно учење 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 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 полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

   

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. Keverski, L. & N, 

Nikoloska, N. 

  Kakov nastavnik im 

treba na 

nadarenite i 

talentiranite,  

 Kiro Dandaro, Bitola 

 
2007 

2. Гојков, Г. Методолошки 

аспекти 

проучавања 

даровитости 

 Vi{a skola za 

obrazovanje 

vaspita~a, 

Vr{ac  

 

2006 

3.  Ferbeжer, И Nadarenost  Vi{a skola za 2000 
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obrazovaње 

vaspita~a, 

Vr{ac  

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Maksi}, S.  Darovito dete u {koli,  Institut za 

pedag

o{ka 

istra`i

vanja, 

Beogr

ad.  

 

1993     

2. Arnaudova, V. i 

A~koska- Le{koska 

Elena.  

Nadareno dete / 2000 

3. Брукфилд, Прескил Дискусијата како 

метод во наставата 

(Владин проект) 

Арс Ламина 2013 
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ОСМИ СЕМЕСТАР 

Наслов на наставниот предмет Методичка практика во наставата по 

македонски јазик и литература 

Код МЈК  801 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

Академска година / семестар Трета/шести Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник 

 

Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметот:   Оспособување за планирање и реализација на настава по 

македонски јазик/ англиски јазик/ германски јазик во основното и средното училиште 

Содржина на предметната програма:   
1. Ја планира и подготвува наставата 

2. Реализира наставни часови 

3. Прави анализа и (само)евалвација на реализираните часови 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, презетации, работилници  

Вкупен расположив фонд на време 180 часови  

Распределба на расположивото време 0+6 

Форми на наставните 

активности 

Предавања –  теоретска настава  часови 

Теренска настава 90 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување:  

Тестови / бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)  

Устен дел од испитот 

 

40 бодови 

Активност и учество 60 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 
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Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Педагошка документација    

2. Учебници за наставата по 

македонски јазик/ 

македонски јазик и 

литература 

   

3. Брукфилд, Прескил Дискусијата како 

метод во наставата 

(Владин проект) 

Арс Ламина 2013 

4     

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      



208 

 

 

 

Наслов на наставниот предмет Библиотекарство 
Код МЈК 804 
Студиска програма Македонски јазик и книжевност 
Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар Четврта/ осми Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник проф. д-р Добри Петровски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се мотивираат за 
библиотечно образование; Студентите да планираат, организираат, реализираат 

иевалвираат облици на образование за библиотечно работење; Да се оспособат 

студентите за практикување на вештини за избор на демократски облици на 

образование; Избор и практикување на концептите за демократско образование; 

Способност за селекција, избор и адаптација на знаењето; Оспособеност за 

изработка на индивидуални курикулуми за образование за демократија; 

Оспособеност на студентите за евалвација на сопственото и образование на 

другите. 

Содржина на предметната програма: Поим и дефиницијата за Библиотеката нејзината 
појава и развој, видови библиотеки, библиотечни цели, условите за  успешно 

функционирање на библиотеките (простор, кадар, библ.материјал, кориснци), 

акцесорна и стручна обработка на библиотечниот материјал (сигнирање, 

инвентарирање, каталогизирање, класирање, сметување и сл.); Kористење со сите 

библиотечно- информативни средства во пронаоѓањето на потребната информација, 

традиционални: каталози, библиографии, билтени, современи: компјутери, 

Интернет, ЦД-РОМ и сл.), Практична обработка на библиотечен фонд. 

Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
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Дипломски испит 

УКЛО 

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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски Добри Библиотекарство- 
основен учебник 

Универзитет 
"Св.Климент 

Охридски" и 

Факултет за 

учители и 

воспитувачи 
- Битола 

1998 

2. Бошески Миле, 
Поликсена 
Матковска, 
Јовановиќ Ники и 
Димитров 
Димитри 

Библиотечно 
работење во 
народните 
библиотеки, 

Народна и 
универзите. 

библиотека 

"Св.Климент 

Охридски"- 

Скопје, 

1991 

3. Петровски Добри Библиотечен 
менаџмент 

Педагошки 
факултет- 
Битола 

2012 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Николов Благој Библиотечно 
работење: Прирачник за 

сите видови библиотеки 

Библиотека- 
Битола 

2010 

2. Петровски Добри, Менаџмент на 
библиотечните промени и 

професио- нален развој на 

кадрите, 

Факултет за 
учители и 

воспитувачи 

и ДНУ- 

Битола, 

1999 

3. Брукфилд, Прескил Дискусијата како метод во 

наставата (Владин проект) 

Арс Ламина 2013 
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Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Комуникации и култура 

Код МЈК 805 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

Академска година / семестар Четврта 

година/VIII 

семестар 

 

Број на ЕКТС 

кредити 

6 

Наставник Проф. д- р Златко Жоглев  

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Познавање и разбирање  на социолошките и психолошките законитости и потреби на 

поединецот  поврзани со основите на комуницирањето и на деловното комуницирање                                                

- Организирање на активно и самостојно учење на основните принципи на 

комуницирањето и подготовка на студентите за ефикасно деловно комуницирање 

- Вежбање на модели и „играње улоги“ кои се сретнуваат во секојдневните деловни 

односи  

- Автономност, (само) критичност, (само)проценување, (само)евалвација и 

придонесување за квалитет.                                                                                                                                                                                       

- Комуникациски предности, соработка и тимска работа. 

- Вештина на преговарање. 

- - Вештина за говорење. 

Содржина на предметната програма:  

Предмет на науките за комуникациите и  посебно предмет на деловното комуницирање. 

Општеството, човекот и општествените комуникации (дефиниции за комуникација, 

концептот на тотална комуникација и т.н. фатик (phatic) комуникација, елементи на 

информациско-комуникациската теорија, модели во теоријата на комуникации, логика 

на комуникациите, спирална динамика на комуникациите. Основни принципи за 

успешно комуницирање со луѓето. Кодекс за „убаво однесување“ (основи на бонтонот). 

Основи на деловната култура и на деловното комуницирање. Деловна етика. 

Комуникација во организацијата (динамика на организациската комуникација). 

Вештина на преговарање. Основите на успешното говорење. 

 

Методи на учење:  предавања и вежби, работилници, играње на улоги, самостојно 

и/или тимско презентирање, методи на групни дискусии, самостојна изработка на 

семинарски труд и/или истражување 

Вкупен расположив фонд на време 180 

Распределба на расположивото време 3 + 1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

 15 часови 
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работа 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување 2 колоквиуми во наставата или писмен испит од 2 часа 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување (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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Слушани предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација со анкети  

 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Чокревски Т. Жоглев З. 

Комуникации, 

односи и 

иницијативи 

 

Факултет за 

Биотехнички 

науки - Битола 

 

Битола, 

2003 

 

2. 

Гафи. М. Е.  

Основи на деловно 

комуницирање 

(1000 преводи) 

Томсон Саутх 

Вестерн, седмо 

издание, 

овластен превод 

2007 

3. 
Чокревски, Томислав   

Социологија на 

комуникации 
Студентски збор 

Скопје, 

2000 

     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Минс, Т. Л.  Деловна комуникација 

(1000 преводи) 

Арс Ламина, 

Скопје 

2012 

2. Раифа, Х. Уметноста и науката на 

преговарањето (1000 

преводи) 

Академски 

печат, Скопје 

2010 
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Наслов на наставниот предмет Менторство 

Код МЈК 806 
Студиска програма Македонски јазик и книжевност 
Организатор на 
студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
Академска година / семестар Четврта/ осми Академска година / 

семестар 
6 

Наставник проф. д-р Методија Стојановски 

Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

Цели на предметната програма : 

               - Менторството треба да ги подучува студентите на работните вештини; 

- Менторството треба да дефинира чувство на идентитет; 

- Да и ги отвори видиците на младата личност во фазата кога и претстојат 

решавање на тешки проблеми и духовно да ја води; 

- Да им се помогне на студентите во разбирањето на комплексноста на 

поучувањето со поддршка од ментор - библиотекар кој има улога на тренер, 

извор, модел и извршител; 

- Менторството треба да ги подготви идните студенти за успешно 

управување на менторскиот процес; 

- Кај студентите да се развијат вештините за набљудување; 

- Оспособување на студентите за анализа на менторскиот процес;  

- Стекнување на знаења за примена на повеќе ефективни модели на 

менторство;  

 

Содржина на предметната програма:  

- Појава,поим, дефинуција и значење на менторството 

- Менторството како најефикасен метод во обуката и развојот на кадарот 

- Актери на добрата менторска врска 

- Поставување услови во менторскиот процес 

- Фази на менторската врска 

- Придобивки од менторството 

- Тешкотии и прецки во менторскиот процес 

- Менторството во професионалниот развој на кадарот 

- Категоризација на менторството 

- Критериуми за избор на ментор 

- Улогата на организацијата во примена на менторството 

- Менторот како советник или консултант на процесите 

- Улоги на менторот 

- Вештини на менторот 

- Менторски програми 

- Менторски модели                

 

Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 
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учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

Вкупен расположив фонд на време 180 часови 

Распределба на расположивото време 3+1 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска 

настава 

45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

120 часови 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановски, М.,   Менторство, Педагошки 

факултет, 

Битола  

 

2009 

2. Donald McInstre 

and Hazel Hagger  

Mentorsin school  Developing the 

profesion of 

teaching  

2010  

3. Гоцевски Трајан Образовен менаџмент Македонска 
ризница 

2003 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановски 
Методија 

Менаџмент на 
образовна 
организација(материја 

ли за интерна употреба) 
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2. Northouse,G.Peter Liderstvo,teorija I 
praksa 

Data Status 
Beograd 

2008 

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

Наслов на наставниот предмет Перманентно образование 

Код МЈК 807 

Студиска програма Македонски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

Академска година / семестар Четврта/ осми Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Ред. проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Студиската програма придонесува пред сé  кон развојот на следните општи и 

специфични компетенции: 

- студентот е мотивиран и мотивира за доживотно учење  

- студентот ги знае и разликува карактеристиките на учење на возрасните и децата  

- студентот планира, организира, реализира и евалуира различни облици на перманентно 

образование 

- студентот избира облици на перманентно образование  

- студентот избира и ги практикува концептите за перманентно учење и образование 

- студентот избира и ги практикува институционални концепти за перманентно 

образование 

- способност за селекција, избор и адаптација на знаењето на возрасниот кој учи 

- студентот применува концепти на: учење од рамноправен, водење од рамноправен, 

помагање и помош на рамноправен, евалуација на и од рамноправен 

- студентот изработува индивидуални курикулуми за доживотно учење на наставниците 

- студентот изработува индивидуални образовни планови 

- студентот го препознава, валидира и евалуира сопственото и перманентното образование 

на другите 

- студентот рефлексивно учи 

- студентот реализира истражувања на сопственото и перманентното образование на 

другите   

Содржина на предметната програма:  

Концептуализација на перманентното образование  

Дали и зошто перманентно образование за наставниците 

Мотиви за учење на возрасните, со осврт на учењето на наставниците 

Цели на перманентното образование на наставниците 

Концепти на учење во перманентно образование: образование на далечина, отворено и 

флексибилно учење, искуствено учење, учење базирано на проблеми, независно и 

самонасочено учење 

Концепти на колегијално учење помеѓу наставниците: учење од рамноправен, водење од 

рамноправен, помагање и помош на рамноправен, евалуација на и од рамноправен 

Институционални концепти за перманентно образование, продолжено и високо 

образование и учење на возрасни 

Формално, неформално и информално образование 

Сертификувано и несертификувано образование 

Облици на перманентното образование  на наставниците (институционално  и 
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индивидуално организирани облици на перманентно учење 

Принципи во реализацијата на формите и облиците на перманентно образование на 

наставниците 

Мотивација на наставниците за перманентно образование 

Начини на комуникација при перманентно образование 

Препознава, валидација и евалуација на перманентното образование 

Перспективи на перманентното образование на наставниците: искуствено учење, 

контекстуално учење и ситуациско учење 

Истражување во перманентното образование 

Методи на учење:  Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, 

соработка помеѓу студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, , 

анализа на видео записи, анализа на аудио записи, анализа на документација, акциони 

истражувања и реализација на студии на случај, во согласност со Правилникот за 

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 

универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  

Вкупен расположив фонд на време  часови 

Распределба на расположивото време 180 

Форми на наставните 

активности 

Предавања – теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

 15 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 120 часови 

Самостојни задачи 

Домашно учење 

Начин на оценување  

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Според Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на прв циклус 

студии на универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 

рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите и анкетирање 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Argyris C. & Shon A. D. Theory in practice- 

Increasing Professional 

Effectiveness 

San Francisko: 

Jossey-Bass 

Publishers 

 

1974 

2. Илиев Д. Акциони 

истражувања во 

образованието 

Битола: 

Педагошки 

факултет 

2006 

3. Tight M. Key concepts in Adult 

Education and Training 

London and New 

York: 

RoutledgeFalmer 

2002 

4.  Карол Хоар  Прирачник за развој и 

учење кај возрасни 

Европа 92 - 

Кочани 

2013 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Schön A. D. The Reflective 

Practitioner- How 

professionals think in 

action 

London: Ashgate 1991 

2. John Loughran Developing a pedagogy 

of teacher education 

Превод: Развивање на 

педагогија за 

образование на 

наставници 

Routledge 

Превод: АРС 

Ламина 

2006 

3. Jenny Leach and Bob Moon The power of Pedagogy 

Превод: Моќта на 

педагогијата 

Sage 

Превод: АРС 

Ламина 

2006 
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ПРИЛОГ БР.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми 

Име и презиме  Петровски Добри 

Дата на раѓање 08.09.1955 

Степен на образование  трет 

Наслов на научниот степен  Доктор на науки од областа на менаџментот 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Прв степен 1979 Правен факултет-

Битола 

Втор степен 1996 ИСППИ-Скопје 

Трет степен 1998 ИСППИ-Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организација на образованието Сите насоки 

2. Основи на демократија со методика Учители и воспитувачи 

3. Библиотекарство Сите насоки 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Училишна култура и однесување Менаџмент во образование 

2. Професионален и кариерен развој Менаџмент во образование и Работа 

со талентирани и надарени 

3.   

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на човечки ресурси Менаџмент образование 

2. Стратегиски менаџмент Менаџмент во образование 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Добри Петровски Библиотечен менаџмент Универзитет 

“Св.Климент 

Охридски”-Битола, 

2012 

2. Добри Петровски Differences in emotional TEACHER International 
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intelligence between pupils in 

primary and secondary school  

 

journal,  Faculty of 

Education, Bitola, 2015 

3. Добри Петровски Клучни компетенции на 

наставниците – ментори во 

основните училишта  

 

  Дидактичко- 

методички приступи и 

стратегије-подршка 

учењу и развоју деце– 

Београд 2015 

4. Добри Петровски Социјална димензија и 

високо образовање у 

Србији  

 

Зборник радова, 

Зборник резимеа са 8. 

међународне 

интердисциплинарне 

научно-стручне 

конференције: 

Хоризонти,  Висока 

школа струковних 

студија за образовање 

васпитача и тренера, 

Суботица 8-9 Мај 2015 

5. Добри Петровски The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education (Jasminka Kocoska 

& Dobri Petrovski)   

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 4 

Issue 4 March 2015, 

online at: 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dobri Petrovski – coordinator of 

the project  

Entrepreneurial learning  SEECEL- South east 

European center for 

entrepreneurial learning 

2014/2015 

2. Dobri Petrovski  Perspectives of the 

teaching staff in terms of 

their career development, 

Објавен во: Modern  

 

Еducational Challenges 

and Phenomena. Polish 

and Macedonian 

Perspective, Wyższa 

szkoła pedagogiczna im. 

j. Korczaka w 

Warszawie/Универзитет 

Св. Климент Охридски 

– Битола, Warszawa - 

Bitola 2014. 

3. Dobri Petrovski Greek Association Didactics 

of Mathematics, Florina, 

University of Wwestern 

Macedonia, Faculty of 

Education, Greece  

 

Март 2013, 

4. Dobri Petrovski (како експерт Project “Living Democracy Zurich University of 
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во проектот SEE” (Makedonija)  

 

Teacher Education (IPE) 

International Project in 

Education,  2014/15) 

5. Dobri Petrovski Democracy and civic 

education base of 

Macedonian 

ETEN-European 

Teachers Education 

Network – Viana 

Portugal 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Преку 100 Преку 30 5 
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Јове Димитрија Талевски 

Датум на раѓање 23.5.1961 г. 

Степен на образование  ISCED 8 

Наслов на научниот степен  Доктор на географски науки 

Каде и кога го завршил 

образованието, односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 1997 Природно-

математички 

факултет, Институт 

за георграфија – 

Скопје 

   

   

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Природно-

општествено 

Географија 

Образование 

Географија 

Образование 

Доколку е во работен однос, да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет - 

Битола 

Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   Географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

2. Методика на наставата по запознавање на 

околината, природа и општество 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет – Битола 

3.  Методика на воспитно-образовната работа по 

ЗПО 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

4.  Регионална географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола  

Македонски и странски јазици 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

5. Нашата татковина Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 
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Македонски и странски јазици 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски, англиски, германски 

јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет – Битола 

6. Оценување на учениците Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Македонски и странски јазици 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски, англиски, германски 

јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет – Битола 

Преведување / Педагошки факултет 

7. Медиумска култура Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

8. Интерактивни вештини Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

9. Дипломатска комуникација Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

10. Квалитет на социјалната работа Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет – 

Битола 

11. Демогеографија Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет – 

Битола 

12. Библиотеките и демогеографскиот развој Библиотекарство 

13. Топографија Криминалистика/Факултет за 

безбедност – Скопје 

14. Интегрирано гранично управување Криминалистика/Факултет за 

безбедност – Скопје 

15. Применета географија со топографија Сите студиски програми од прв 

циклус/ Воена академија – Скопје 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

Број 

Наслов на предметот Студиска програма /институција 

1. Докимологија  Магистер по образование од областа 

на методиките на наставата, Магистер 

по образование од областа на ВОР, 

Менаџмент на човечки ресурси/ 

Педагошки факултет – Битола 

2. Супстратни основи на методиката – 

географија 

Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

3 Методика на природни науки и технологија  Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 
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4. Методика на наставата по природа Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

5 Методика на наставата по запознавање на 

околината 

Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

6. Образование за животни вештини Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Евалвација на наставата Сите студиски програми од трет 

циклус/ Педагошки факултет – Битола 

2. Организациско окружување Менаџмент во образованието и 

Менаџмент на човечки ресурси 

/Педагошки факултет 
Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Talevski D. J., Janusheva V., 

Pejchinovska M. 

Teachers’ Development in 

Relation to Evaluation - 

Learning Teams as a 

Possibility for More Effective 

Assessment Process of 

Students’ Achievements 

Educatia Plus No. 7, 

Faculty of Science 

Education, Psychology 

and Social Work, Aurel 

Vlaicu University of 

Arad, Romania 

ISSN: 1842-077X, E-

ISSN (online) 2068-

1151, EBSCO /2011 

2. 

Јове Д. Талевски, Ѓоко А. 

Стрезовски 

Улогата на училиштата и 

соработката со полициската 

превенција во 

превенирањето на 

наркоманијата кај 

средношколската 

популација во Битола  

Интернационално 

списание Хоризонти 

бр.7 

Универзитет Св. 

Климент Охридски/ 

2012 

3.  Jove Dimitrija Talevski Descriptive assessment, 

continuous following and 

monitoring of student’s 

achievements and his 

development 

IJAS/ 2011 

4. 

Talevski J., Pejchinovska M., 

Janusheva V. 

Teaching in Classes with 

Research Techniques – Case 

Study in the Elementary 

Education in Republic of 

Macedonia 

Educational 

Alternatives,  Sunny 

Beach, Bulgaria (81 – 

94), Vol. 10, ISSN 1313-

2571, 10 (2), 

EBSCO/2012 

5. 
Kuka M., Jovanović K., 

Talevski J. 

Changes in the Structure of 

Educational System in the 

Function of Millennium 

Mediterranean Journal 

of Social Sciences, 

Rome, Italy (63 – 66), 
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Tendencies 

 

Vol. 3 (14), November 

2012, ISSN 2039-9340, 

E-ISSN 2039-2117 

(online), EBSCO/2012 
Global Impact Factor: 

0.377 

6. 

Kuka M., Jovanović K., 
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Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

Број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Откривање и работа со надарените и 

талентираните  

Образование на надарени и 

талентирани 

2. Поттикнување на креативнсста  Образованир на надарени и 

талентирани 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Психологија на надареноста  

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kevereski, L., 

Kotevska-

Dimovska, M. & 

Analysis and Observations on the 

Descriptive Assessment in the Republic of 

Macedonia. 

.In S. Opić & M. 

Matijević (Eds.), 

International academic 



235 

 

Ristevski, D.. 

 

conference - 4th 

Symposium: School for 

Net-generation: Internal 

Reform of Primary and 

Secondary School 

Education (pp. 111-126). 

Zagreb: Faculty of 

Teacher Education 

University of Zagreb, 

(2015) 

2. Krstic, M., i  

Kevereski, Lj.,  

THE IMPACT OF SOCIOECONOMIC 

STATUS ON THE OCCURRENCE OF 

PERFECTIONISM IN PRIMARY 

SCHOOL GIFTED STUDENTS 

2015), Research in 

Pedagogy / Istrazivanja u 

Pedagogiji; 2015, Vol. 5 

Issue 1, p42 

3. Kevereski. L.,   How to (remain) be a holistic person in the 

globalization  paradoxes and challenges,   

Faculty od Business and 

Management Sciences 

Novo Mesto, School of 

Business and 

Management Novo 

Mesto, International 

Scientific Conference 

,(2014)  

  

4. Kevereski, L.,  

Kotevska 

Dimovska, M., 

Dragan Ristevsk, 

D.,   

ТHE INFLUENCE OF THE EMOTIONAL 

INTELIGENCE IN PROTECTION OF THE 

MENTAL HEALTH IN CONDITIONS OF A 

PSYCHOSOCIAL STRESS,  
 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education (IJCRSEE), 
Vol 4, No 1 (2016) 

5. Кеверески Л., 

Котевска-

Димовска М., 

Старц Я.  

 

Психология раз- решения конфликтов в 

современном организационном 

контексте, / … 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ДИЗАЙНА И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 
ГУМАНИТАРНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee
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ПРОГРЕССА: РОССИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ В 8 

частях. Часть 3,(2016) 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kevereski, L. : Edukacija na nastavnicite 

i nastavnicite i stru~nite 

rabotnici vo prepoznavawe 

otkrivawe i rabota so 

nadarenite i talentiranite 

u~enici 

Ministerstvo za 

obrazovanie na R. 

Makedonija, 

2015/2016 

2. Кеверески, 

Л.(предавачи проф. 
д-р Владимир 

Такшиќ и проф. д-р 

Дарио Вуќеновиќ- Р. 

Хрватска 

Јакнење на кичните и 

професионалните емоционални 

капацитеи кај лидерите во  

Република Македонија 

(интернационални 

Македонска  

асоцијација за 

надарени и 

талентирани 2016 

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

65 3 1 
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии 

Име и презиме  Билјана Граматковски 

Дата на раѓање 14.10.1978 година 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Диплома 2001 Факултет за учители 

и воспитувачи-

Битола 

Магистратура 2007 Факултет за учители 

и воспитувачи-

Битола 

Докторат 2012 Педагошки 

факултет-Битола 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование  

Методика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на воспитно-образовната работа по 

македонски јазик 

Воспитувачи-Педагошки факултет-

Битола 

2. Култура на изразување Одделенски наставник, Воспитувачи, 

Англиски јазик и книжевност-

Педагошки факултет-Битола 

3. Култура на говор Одделенски наставник,  Англиски 

јазик и книжевност ,ИТО, 

преведување-Педагошки факултет-

Битола 

4. Медиумска писменост Социјална и рехабилитациска 

педагогија,  Педагошки факултет-

Битола 

5. Јавен настап Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност,  

Педагошки факултет-Битола 

6. Македонски како странски јазик Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност,  

Педагошки факултет-Битола 

7. Педагошка практика Воспитувачи,  Англиски јазик и 
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книжевност, Македонски јазик и 

книжевност,  Педагошки факултет-

Битола 

8. Педагошка документација во градинките Воспитувачи 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Култура на изразување Одделенски наставник, воспитувачи 

2. Методички практикум Одделенски наставник, воспитувачи 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

1. Jasminka 

Kocoska, Dance 

Sivakova-

Neskovska, Marija 

Ristevska & 

Biljana 

Gramatkovski 

 

Тhe influence of games on the 

development of students’ social 

competence 

International Journal of Education 

and Research (IJER) Vol. 3 No. 3 

March 2015, ISSN: 2201-6333 

(Print) ISSN: 2201-6740 

(Online), online at: 

http://www.ijern.com 

2. Jasminka 

Kocoska, Biljana 

Gramatkovski, 

Marija Ristevska 

& Dance Sivakova 

Democratization of the process of 

studying the contents of the 

subject natural science at 4th grade 

Researchjournali’s Journal of 

Education (RJOE) Vol. 3 | No. 3 

March | 2015 ISSN 2347-8225, 

RJ Factor: 2.93, online at: 

http://www.researchjournali 

3. 

Marija Ristevska, 

Jasminka 

Kocoska, Biljana 

Gramatkovski & 

Dance Sivakova 

The role of workbooks in the 

learning process in primary 

schools in the Republic of 

Macedonia 

International Journal of 

Innovation and Applied 

Studies (IJIAS) ISSN: 2028-

9324, SJIF 2013: 3.5 UIF 

2013: 2.9801 ICV 2012: 6.87 

GIF 2012: 0.449 online at: 

http://www.ijias.issr-

journals.org/abstract.php?articl

e=IJIAS-15-076-03 

 

 

4. Билјана 

Граматковски 

Јасминка 

Кочоска 

 

  Teacher’s competences-features 

,,Teacher,,  

International Journal of 

Education- Bitola- 2014  

5. Билјана 

Граматковски 

Interactive communication and the 

improvment of childrens speech in 

,,World Conference on 

Educational Sciences” Bahcesehir 
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pre-school institutions University,Istanbul, Turkey-2011 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Примена на современите 

стратегии и техники на 

поучување во основните 

училишта” 

2010 

 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Техники на следење, 

вреднување и оценување на 

развојот и знаењата и 

способностите на 

учениците” 

 

2010 

2. 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на 

учениците” 

2010 

3. 
OSCE Macedonia 

Конференција-,,Социјални 

вештини и одговорности 
16.12.-18.12.2011 

4. 

Државен универитет во 

Тетово, Филозофски факултет 

Прва меѓународна 

конференција-,,Социо-

културни проблеми и 

современи предизвици” 

18-19.10.2013 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Десетина дипломски работи Четири магистерски 

трудови 

 

,,Видови на комуникација во 

основното училиште”-Култура на 

изразување 

,,Јавен настап“ 

„Воведувањето на филмот, музиката 

и стрипот како можност за 

иновирање на ВОП“ 

Невербална комуникација вио 

училницата 

Комуникација наставник-ученик во 

основното училиште 
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Силвана Нешковска 

Дата на раѓање 24.08.1979 

Степен на образование  VIII 

Наслов на научниот степен  Доктор по филолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на науки 2014 Филолошки факултет 

- Скопје 

Магистер по 

филолошки науки 

2008 Филолошки факултет 

- Скопје 

Професор по 

англиски јазк и 

книжевност 

2003 Филолошки факултет 

- Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки 

Лингвистика Англистика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Деловен англиски јазик Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет- Битола 

2. Историја на англискиот јазик Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет- Битола 

3. Контрастивна анализа  Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет- Битола 

4 Вовед во превод Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет- Битола 

4 Шекспирологија Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет- Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Литературни основи на наставата по 

англиски јазик 

Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет- Битола 

2.   

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   
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Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Neshkovska, S. & 

Lazarevska-Stanchevska, 

J.  

Language Transfer 

from L2 to L1 in 

Academic Writing: 

The Case of 

Macedonian ESL 

Teachers 

Academic 

Writing for South 

Eastern Europe: 

Practical and 

Theoretical 

Perspectives. 

Edited by Josef 

Schmied. 1st 

edition - 

Göttingen: 

Cuvillier, 2015 

2. Neshkovska, S.,  

Lazarevska- Stanchevska, 

J.  

Signaling irony The festschrift 

Engleski jezik i 

anglofone 

književnosti u 

teoriji i praksi. 

Zbornik učast 

Draginji Pervaz. 

Novi Sad, 2014 

3. Neshkovska, S.   Verbal Irony in 

Formal and Informal 

Speech: The Case of 

Macedonian and 

English 

Teacher International 

Journal. Volume 7, ISSN 

1857 - 8888 (online) 

ISSN 1409 – 6870 

(print), December 

2014 

4. Neshkovska, S. & 

Kimovska, K. S.  
Figurative Language 

in Teaching and 

Learning ESP.  

Horizons - 

International 

Scientific Journal. 

Series A Social 

Sciences and 

Humanities, Year 

X, Volume 15, 

September 2014 

5. Neshkovska, S. & 

Lazarevska- 

Stanchevska, J.  

Verbal Irony in 

Political Discourse  

Proceedings of 

the International 

Applied 

Linguistics 

Conference: 

Practice in 

Language, 

Language in 

Practice, Skopje 

2014, 26-34 

(UDK 81’276.1) 
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p.25 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Британски совет – Скопје 

Министерство за образование 

и наука на Р. Македонија 

 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 

СИСТЕМОТ ЗА СТРУЧНО 

УСОВРШУВАЊЕ НА  

НАСТАВНИЦИТЕ ПО 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

2016 

2.    

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

/ / / 
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии      

Име и презиме  Марија Ристевска 

Дата на раѓање 04.06.1980 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Диплома 2003 Факултет за учители 

и воспитувачи - 

Битола 

Магистратура 2007 Филозофски 

факултет-Скопје 

Докторат 2011 Филозофски 

факултет-Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет, 

Битола 

Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија Воспитувачи , Информатика и 

техничко образование / Педагошки 

факултет – Битола 

2. Инклузивна педагогија Воспитувачи, Наставник за 

одделенска настава, Англиски јазик и 

книжевност, Македонски јазик и 

книжевност   / Педагошки факултет – 

Битола 

3. Методика на воспитната работа Воспитувачи, Наставник за 

одделенска настава, Англиски јазик и 

книжевност / Педагошки факултет – 

Битола 

4. Мултикултурализам Преведување / Педагошки факултет - 

Битола 

5. Основи на специјална и рехабилитациска 

педагогија 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија / Педагошки факултет - 

Битола 
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6. Педагошко советување и ориентација Социјална и рехабилитациска 

педагогија / Педагошки факултет - 

Битола 

7. Самопомош во социјалната педагогија Социјална и рехабилитациска 

педагогија / Педагошки факултет - 

Битола 

8. Mакедонски како странски / втор јазик Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност  / 

Педагошки факултет – Битола 

9. Педагошка практика  Наставник за одделенска настава, 

Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Професионална ориентација на учениците Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – 

Битола 

2. Стратегии на учење и поучување на деца со 

посебни потреби 

Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – 

Битола 

3. Интеркултурна педагогија Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – 

Битола 

4. Микропедагогија Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – 

Битола 

5. Методологија на научно истражувачката 

работа (соработник) 

Менаџмент во образование,  

Образованието на надарените и 

талентираните, Методика на 

одделенска настава / Педагошки 

факултет - Битола 

6.   Методологија на педагошките истражувања 

(соработник) 

Македонски јазик, Англиски јазик, 

Германски јазик / Педагошки факултет 

- Битола 

7.  Проценување и анализа на детски ликовни 

творби во ликовното воспитание и 

образование (соработник)  

Методика на одделенска настава / 

Педагошки факултет – Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 
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1.  Marija Ristevska 

  Dance Sivakova 

„The Quality of Students’ 

Knowledge - Aim of the Subjects 

in the Effective School “ (Pages  

69 - 78) 

International Journal of 

Humanities and Social Science 

Vol.2 No.3, 2012 

2. Jasminka Kocoska 

Marija Ristevska 

„The Mentor as an Implementer of 

the Metodology Practice in 

Democracy Education“  

International Journal of Science 

and Research (IJSR) Volume 4, 

Issue 3, 2015 

3. Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana 

Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The role of workbooks in the 

learning process in primary 

schools in the Republic of 

Macedonia“ (Pages 691–698) 

 

 International Journal of 

Innovation and Applied Studies  

Volume 11, Issue 3, 2015 

4.  Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

„Building of the character“ (Pages 

123 – 127)  

Mеѓународно списание 

,,Учител“  бр.10, 2015   

4.  Marija Ristevska 

 Dance Sivakova    

Neskovska 

„Advantages of the integrated 

curriculum planning“  

Third International Conference 

“Education across Borders” - 

Education and Research across 

Time and Space -  Педагошки 

факултет – Битола, 2016 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. МОН Модернизација на 

образованието: „Примена 

на современите стратегии и 

техники на поучување во 

основните училишта“ 

2010 

2.  

МОН 

Модернизација на 

образованието: „Техники 

за следење, вреднување и 

оценување на развојот и 

знаењата и способностите 

на учениците“ 

 

2010 

3. МОН  Модернизација на 

образованието: 

„Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на 

2010 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
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учениците“ 

4. Yad Vashem museum from 

Izrael 

 

 Training seminar: „The 

Chalenge of Holcaust 

Education“ 

2016 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските 

програми од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на 

магистерски трудови 

1. Име и презиме Мажанна Северин-Кузмановска 

2. Дата на раѓање 29.03.1961 

3. Степен на образование VIII - Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на математички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 1985 

Висока Педагошка 

Школа – Бидгошч, 

Полска 

Магистер 1999 

Природно-

математички 

Факултет, Скопје 

Доктор 2013 

Природно-

математички 

Факултет, Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички 

науки 

Математика Анализа 

 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички 

науки 

Математика Алгебра 

 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во 

кое е избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки 

Факултет - 

Битола 

Доцент 

Математика 

 

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 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Математика  Учители / Педагошки Факултет - Битола 

 
2. Математика 

Воспитувачи / Педагошки Факултет - 

Битола 

 
3.  

Креативно математичко 

изразување 
Учители / Педагошки Факултет - Битола 

 
4. 

Креативно математичко 

изразување 
АЈК / Педагошки Факултет - Битола  
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5. 

Креативно математичко 

изразување 
МЈК / Педагошки Факултет - Битола 

 
6. 

Математичко-дидактички 

игри 

Воспитувачи / Педагошки Факултет - 

Битола 

 7. Калкулус 1 ФИКТ - Битола 

 8. Калкулус 1 ФИКТ - Битола 

 9.   

 10.   

 11.   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1.   

2.   

 3.   

 4.   

 5.   

 6.   

 7.   

 8.   

 9.   

 10.   

 11.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Severin-Kuzmanovska  

M., Dimovski D. 

Connections between (4,1), 

(4,2) and (4,3)-eqivalences  
Horizons, 2012 

2. 
Severin-Kuzmanovska 

M., Dimovski D. 
Description of (4,2) equivalences 

Fifth international 

conference, FMNS, 

Blagoevgrad, 2013 

3. 

Pachemska S., 

Atanasova-Pachemska 

T., Iliev D., Severin-

Kuzmanovska  M 

Analyses of student’s 

achievements dedepending on 

math teching methods 

Proceedings Social 

and Behavioral 

Science, 2014 

4. 
Marzanna Seweryn-

Kuzmanovska 
Diferent notions for continuity Horizons, 2014 
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Sonja Chalamani 

5. 

Marzanna Seweryn-

Kuzmanovska 

Tatjana Atanasova-

Pachemska 

Sonja Chalamani 

Problem solving scientific 

modes used whendoing word 

problems 

Internacional 

Conference , 

Korce, Albania 

2014 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 

пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 
д-р Новак 

Ивановски 

Функционална анализа и 

примена 
1998 

2. д-р Дончо Димовски 
Тополошки и алгебарски 

структури и нивна примена 
2000 

3. д-р Деан Илиев 

Модернизација на образованието 

- Примена на современите 

стратегии и техники на 

поучување во основните 

училишта 

2010 

4. д-р Деан Илиев 

Модернизација на образованието 

- Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на учениците 

2010 

5. 

д-р Татјана 

Атанасоска  

 

Модернизација на образованието 

- Техники на следење, 

вреднување и оценување на 

развојот на знаењата и 

способностите на учениците 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Severin-Kuzmanovska  

M., Dimovski D. 

Connections between (4,1), 

(4,2) and (4,3)-eqivalences 
Horizons, 2012 

2. 
Severin-Kuzmanovska 

M. Dimovski D. 

Description of (4,2) 

equivalences 

Fifth international 

conference, FMNS, 

Blagoevgrad, 2013 

3. 

Pachemska S., 

Atanasova-Pachemska 

T., Iliev D., Severin-

Kuzmanovska  M. 

Analyses of student’s 

achievements dedepending 

on math teching methods 

Proceedings Social 

and Behavioral 

Science, 2014 

4. 
Marzanna Seweryn-

Kuzmanovska 

Sonja Chalamani 

Diferent notions for 

continuity 
Horizons, 2014 

5. 

Marzanna Seweryn-

Kuzmanovska 

Tatjana Atanasova-

Pachemska 

Sonja Chalamani 

Problem solving scientific 

modes used whendoing 

word problems 

Internacional 

Conference , 

Korce, Albania 2014 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи / 

11.2 Магистерски работи / 

11.3 Докторски работи / 

12. За ментори на магистерски трудови селектирани резултати во последните четири / 

пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор Н         Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2 Доказ за најмалку еден печатен научноистражувачки труд во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 
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1.     

2.     

 

 

Прилог бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии      

Име и презиме  Јасминка Кочоска 

Дата на раѓање 31.05.1977 

Степен на образование  Доктор на науки  

Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија во областа на методиките 

Каде и кога го завршил образованието 

односно се стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

учител 

1999 Педагошки 

факултет-Битола 

Магистер по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

2007 Педагошки 

факултет-Битола 

Доктор по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

2012 Педагошки 

факултет-Битола 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествен

и науки 

Образование Методика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Граѓанско и мултикултурно образование со 

методика 

Наставник за одделенска настава 

Воспитувач/ Педагошки факултет-

Битола 

2. 
Педагошка документација во градинките 

Воспитувач/ Педагошки факултет-

Битола 

3. 

Граѓанско и мултикултурно образование 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет-Битола 

4. 

Македонски како странски јазик 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет-Битола 

5. 
Педагошка практика 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност/ 
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Педагошки факултет-Битола 

6. 

Демократија и граѓански вештини 

Преведување (од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик)/ Педагошки факултет-Битола 

7. 

Работа со поединец и група 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет-

Битола 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

  

1. Методика на Граѓанско образование  

2. Основи на спортска игра со методика  

3. Методички практикум  

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

1. 

Јасминка Кочоска 

Билјана 

Граматковски 

The discussion as part of the 

democratic classroom  

,,Teacher,,  

International Journal of Education,  

Faculty of Education-Bitola 2014 

2. 

Јасминка Кочоска 

Билјана 

Граматковски 

Building a culture of integrity in 

the classroom 

,,Teacher,,  

International Journal of Education,  

Faculty of Education-Bitola  2015 

3. Јасминка Кочоска 

Group socialization as factor 

for democratization of 

the educational process 

Indian Research Journals 

(IRJC)/International journal of 

social science & interdisciplinary 

research (IJSSIR) Volume 4 Issue 

3 March 2015 

4. 
Јасминка Кочоска 

Добри Петровски 

The role of the cultural 

institutions in the Civic education 

International Journal of Science 

and Research (IJSR) ISSN Volume 

4 Issue 4 March 2015 

5. Јасминка Кочоска Democratic education 

„Teacher„ 

International Journal of Education,  

Faculty of Education-Bitola,  

Volume 8, December 2015 

6. Јасминка Кочоска 

The role of dramatization in 

acquiring life skills among 

students 

Horizons, International Scientific 

Journal, Series A, Social Sciences 

and Humanities,  University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola Volume 

17, September 2015  

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. Автори Наслов Издавач / година 



253 

 

                                                             

                                    

број 

1.  OSCE 

Mentoring Students of 

Pedagogy: Guidelines for 

Conducting Practicum 

Assignments for Students- 

Future Teachers, Educators 

and Pedagogues 

2013 

2.  OSCE 

Strengthening the Pre-Service 

Teacher Training System in a 

Multi-Ethnic Society 

 

2013 

3. МОН/ БРО/ ОБСЕ 

Упатството за изведување 

наставна пракса на 

студентите од 

наставничките факултети 

2013 

4. OSCE 
The use of the guidelines for 

students’ practicum 
2013 

5. OSCE 
Seminar on the social aspects 

of the teaching profession 
2014 

6. USAID / МЦГО 
Interethnic Integration in 

Education 
2014 

7.  OSCE 
Pre-service teacher training in 

the non governmental sector 
2014 

8. Yad Vashem 

Training seminar “The 

Challenge of Holocaust 

Education“ 

2016 

9. 
Centar za balkanska sorabotka 

LOJA 

Изведување обука за „Курс 

по Мултикултурализам“, 
2016 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Наставникот како креатор на 

демократска клима во училницата 

  

Наставни форми и методи во 

изучувањето на наставните содржини 

по Основи на демократијата 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Деан Илиев 

Дата на раѓање 31.12.1971 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор по педагошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран педагог 1995 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Дипломиран 

социјален работник 

1997 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

социјална работа и 

социјална политика 

Магистер на 

педагошки науки 

2001 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Доктор на педагошки 

работи 

2005 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, 

Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Перманентно 

образование, 

Социјална 

педагогија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Универитет „Св. Климент 

Охридски“- Битола, 

Педагошки факултет 

Редовен професор за 

областите 

Педагогија, Социјална 

педагогија и Перманентно 

образование 
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Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на истражување Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО 

2. Дидактика Наставник за одделенска настава, 

Странски јазици, ИТО 

3. Перманентно образование Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на научно-истражувачка 

работа 

Сите насоки 

2. Развој на курикулум, Стратегии за учење и 

поучување, Евалуација на педагошко 

постигнување 

Теорија на поучување 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на истражување во 

образовните науки 

Доктор по образовни науки, 

Педагошки факултет Битола 

2. Методологија на истражување во 

менаџментот на образование 

Доктор по менаџмент во 

образованието,  Педагошки факултет 

Битола 

3. Методологија на научно истражувачката 

работа во наставата по јазик и литература 

Доктор по јазици-  Педагошки 

факултет Битола 

4. Високошколска дидактика Доктор по образовни науки-  

Педагошки факултет Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ramadani Rasimi T., Memedi 

B., Iliev D., Osmani F., Farizi 

F., 

Education and Self 

Perception of People with 

Hearing Impairments in 

Municipalities of Tetovo and 

Gostivar 

International Journal of 

Humanities and Social 

Science, Vol. 6, No. 6; 

June 2016 

2. Biljana Cvetkova Dimov, 

Tatjana Atanasoska, Dean Iliev, 

Daniela Andonovska-

Trajkovska, Marzanna Seweryn-

Kuzmanovska 

Importance of Investment in 

Research's of Students and 

Teachers Epistemological and 

Pedagogical Beliefs 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, 

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1299-1303 

ScienceDirect, Scopus 

and Thomson Reuters 

Conference Proceedings 

3. Vasilka Vitanova, Tatjana Factors Affecting the Procedia - Social and 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028426
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028426
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028426
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028426
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Atanasova-Pachemska, Dean 

Iliev, Sanja Pachemska 

Development of ICT 

Competencies of Teachers in 

Primary Schools 

Behavioral Sciences, 

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1087-1094-

ScienceDirect, Scopus 

and Thomson Reuters 

Conference Proceedings 

Citation Index (Web of 

Science) 

4. Sanja Pachemska, Tatjana 

Atanasova-Pachemska, Dean 

Iliev, Marzanna Seweryn- 

Kuzmanovska 

Analyses of student`s 

Achievement Depending on 

Math Teaching Methods  

Elsevier, Procedia - 

Social and Behavioral 

Sciences 116 ( 2014 ) 

4035 – 4039 

5. Biljana Cvetkova Dimov, Dean 

Iliev, Tatjana Atanasoska 

Inclusive education: 

Continuity of the Macedonian 

reflective teacher 

Elsevier, Procedia - 

Social and Behavioral 

Sciences 116 ( 2014 ) 

3927 – 3929 

6. Dean Iliev, Biljana Cvetkova 

Dimov, Tatjana Atanasoska 

The quality of pupil action 

researches in the light of 

research paradigm 

Elsevier,  Procedia - 

Social and Behavioral 

Sciences 116 ( 2014 ) 

3902 – 3904 

7. Tatjana Atanasoska, PhD 

Dean Iliev, PhD 

Daniela Andonovska 

Trajkovska, PhD 

Marzanna Seweryn 

Kuzmanovska, PhD 

Inclusive practice in R. 

Macedonia at the beginning 

of efforts 

European Scientific 

Journal February 2014 

/SPECIAL/ edition vol.1 

ISSN: 1857 – 7881 

(Print) e - ISSN 1857- 

7431 

8. Dean Iliev, Tatjana Atanasova- 

Pachemska 

Teacher competences 

between yesterday and 

tomorrow – Macedonian case 

study 

Elsevier,  Procedia - 

Social and Behavioral 

Sciences 46 ( 2012 ) 

2294 – 2296 

9. Iliev D., Ilieva N., Pipidzanoska 

I. 

Action Research Democracy 

in Menthoring Schools 

International Journal of 

Humanities and Social 

Science, Vol. 1 No. 21 

[Special Issue - 

December 2011], 2011 

10. Iliev Dean Pupils As Action 

Researchers- Benefits And 

Limitation 

Elsevier, Procedia Social 

and Behavioral Sciences 

2 (2010) 4208–4211 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  Нансен дијалог центар, МОН,  Концепција за 

унапредување на 

наставничката професија во 

акедонија 

Мај- декември 2015 

2. Илиев Деан Проект за модернизација на 

образованието 

Министерство за 

образование и наука на 

РМ и Светска банка и 

холандска влада, 2010 
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3. Македонски центар за 

граѓанско образование, 

УСАИД, МОН и Биро за 

развој на образованието 

Проект на УСАИД за 

професионален и кариерен 

развој на наставниците 

Од април 2013 год. до 

јуни 2015 год. 

4. Фондација за образовни и 

културни иницијативи Чекор 

по Чекор 

Компетентни наставници за 

21 век- принципи за 

квалитетна педагошка 

пракса 

Од октомври 2014 год. 

до јули 2015 год. 

5. Фондација за образовни и 

културни иницијативи Чекор 

по Чекор и УСАИД 

Со читање до лидерство  Од септември 2013 год. 

до ноември 2015 год. 

6. Проект INTERFACE за 

кариерен, алумни и центар за 

доживотно учење 

Темпус проект – 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ Битола 

Јуни 2011 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Над 60  7 2 
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Име и презиме  Даниела Андоновска-Трајковска 

Дата на раѓање 3.02.1979 

Степен на образование  Доктор на науки  

Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија во областа на методиките 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран учител 1997-

2001 

Педагошки факултет 

‒ Битола 

Магистер по 

педагогија во областа 

на методиките 

2003-

2006 

Педагошки факултет 

– Битола 

Доктор по педагогија 

во областа на 

методиките 

2010 Педагошки факултет 

– Битола 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Методика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Вонреден професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на наставата по македонски јазик Наставник за одделенска настава и 

Македонски-странски јазик,  

Македонски јазик и книжевност/  

Педагошки факултет-Битола 

2. Методика на наставата по почетно читање и 

пишување 

Наставник за одделенска настава/  

Педагошки факултет-Битола 

3. Интегрирана методичка практика/ 

Методичка практика/ Педагошка практика 

Македонски-странски јазик, 

Македонски јазик и книжевност/  

Педагошки факултет-Битола 

4. Методичко моделирање на критичката 

писменост 

Македонски-странски јазик/  

Педагошки факултет-Битола 

5. Методичко моделирање на креативното 

пишување/ Методика на креативното 

пишување/ Креативно пишување 

Македонски-странски јазик и 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија, Македонски јазик и 

книжевност, Англиски јазик и 

книжевност и Преведување/  

Педагошки факултет-Битола 

6. Македонски јазик како странски јазик  Наставник за одделенска настава и  

Воспитувач/  Македонски-странски 

јазик, Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност/ 
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Педагошки факултет-Битола 

7.  Методика на наставата по книжевност Македонски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет-Битола 

8. Методи на социјална интеракција Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет-

Битола 

9. Методи на социјална интервенција Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет-

Битола 

10. Критичка писменост Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик/ Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност – 

Педагошки факулет-Битола 

11. Дидактика на јазик Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик/ Педагошки факулет-Битола 

12. Почетна писменост Воспитувачи – Педагошки факултет-

Битола 

13. Методичка интерпретација на текст Воспитувачи – Педагошки факултет-

Битола 

14. Креативно литературно изразување Наставник за одделенска настава, 

Воспитувачи – Педагошки факултет-

Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи стратегии во наставата по 

македонски јазик 

Македонски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 

2. Современи стратегии во наставата по 

книжевност 

Македонски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 

3. ИКТ во наставата по јазик и книжевност Македонски/Англиски/Германски/Фра

нцуски јазик/  Педагошки факултет-

Битола 

4. Методичко моделирање на креативното 

пишување 

Наставник-магистер за одделенска 

настава и  Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 

5. Методички практикум/ Методичка практика Наставник-магистер за одделенска 

настава и  Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на креативната настава по 

македонски јазик 

Методика на јазик/ Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

2. Методика на критичката писменост во 

наставата по македонски јазик 

Методика на јазик/ Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. 
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Климент Охридски“-Битола 

3. Методичко моделирање Образовни науки/  Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Onu, D., Kessler, T., 

Andonovska-Trajkovska, D., 

Fritsche, I., Midson, G., & 

Smith, J.R.  

Inspired by the Outgroup: a 

Social Identity Analysis of 

Intergroup Admiration 

Group Processes and 

Intergroup Relations 

(GPIR), March 28, 2016, 

Sage, 1-19. DOI: 

10.1177/1368430216629

811. Impact Factor 

:1.548 | Ranking: 

Psychology, Social 29 

out of 62 | 5-Year 

Impact Factor:2.118 | 

5-Year 

Ranking:Psychology, 

Social 27 out of 62, 

2014 Journal Citation 

Reports® (Thomson 

Reuters, 2015), Web of 

Science. 

2. Andonovska-Trajkovska, D., 

Stojanoska, G. and Zhoglev, Z.  

Model-Poems as Shapers of 

Students’ Poetic Expression 

in Elementary Classroom 

INTED 2016 Conference 

Proceedings, Barselona: 

IATED Academy, L. 

Gómez Chova, A. López 

Martínez, I. Candel 

Torres (ed.), ISBN: 978-

84-608-5617-7, ISSN: 

2340-1079, Depósito 

Legal: V-337-2016, pp. 

1628-1635. doi: 

10.21125/inted.2016.134

8/  Web of Science/ 

2016 

3. Stojanoska, G., Andonovska-

Trajkovska, D. and Zhoglev, Z.  

Hidden Curriculum in the 

Primary Schools in the 

Republic of Macedonia: 

Content Analysis of the 

History Textbooks 

INTED 2016 Conference 

Proceedings, Barselona: 

IATED Academy, L. 

Gómez Chova, A. López 

Martínez, I. Candel 

Torres (ed.), ISBN: 978-

84-608-5617-7, ISSN: 

2340-1079, Depósito 

Legal: V-337-2016, pp. 

1610-1618. doi: 

10.21125/inted.2016.134
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5 

Web of science/ 2016 

4. Bosilkovska S., Andonovska-

Trajkovska, D. 

Sound Alterantions in 

Connected Speech 

Horizons: International 

Scientific Journal – 

Series A: Social Sciences 

and Humanities, year 11, 

vol. 17, pp. 219-231 

(EBSCO)/ 2015 

5. Andonovska-Trajkovska, D. and 

Stojanoska, G.  

Interculturality and the 

Critical Literacy 

Development  

Modern Social and 

Educational Challenges 

and Phenomena: Polish 

and Macedonian 

Perspectives, Cracow-

Bitola: Pedagogical 

University of Cracow, 

Department of Social 

Pedagogy and 

Andragogy; University 

“St. Clement of Ohrid” – 

Bitola, 2015, pp. 319-

329 

6. Andonovska-Trajkovska, D. Markers of School Culture as 

Important Factors in Shaping 

Educators' Attitudes Towards 

an Educational Change 

Leadership and 

Organization 

Development, 

Универзитетско 

издателство „Св. 

Климент Охридски“-

Софија, 2015, pp. 906-

912 

7. Cvetkova Dimov, B., 

Atanasoska, T., Iliev, D., 

Andonovska-Trajkovska, D., 

Seweryn Kuzmanovska, M. 

Importance of Investment in 

Research’s of Students and 

Teachers Epistemological and 

Pedagogical Beliefs 

Procedia – Social and 

Behavioral Sciences, 

191, Elsevier Ltd., pp. 

1299-1303, doi: 

10.1016/j.sbspro.2015.04

.582 (Web of science, 

Thompson and Reuters,  

Scopus, Science Direct)  

8. Andonovska-Trajkovska, D.  The epithet in the poems 

written by students in 

elementary school when 

using model poem The 

weather. Horizons: 

International scientific 

journal: Series A, Social 

Sciences and Humanities.,  

Bitola: University “St. 

KlimentOhridski”-

Bitola( year X, Vol. 15, 

pp. 167-179, Sept. 2014. 

(EBSCO) 

9. Andonovska-Trajkovska, D.  Using Model Poems in 

Elementary Classroom: 

Benefits and Obstacles 

Proceedings: 9th 

International Balkan 

Education and Science 

Congress, 16-18 October 
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2014 at Trakya 

University, Edirne, 2014, 

pp. 691-697. 

10. Tatjana Atanasoska, Dean 

Iliev, Daniela Andonovska 

Trajkovska, Marzanna 

Seweryn Kuzmanovska 

Inclusive practice in R. 

Macedonia at the 

beginning of efforts,  

ESJ`s Index Copernicus 

Impact Factor, ICV 2013 = 

8.25 

European Scientific Journal - 

IndexCopernicus™ - Journals 

Master List 

European Scientific 

Institute/ February 2014, 

special edition vol. 1, pp. 

555-559/ 

EBSCO (Google Scholar 

Open J gate 

Index Copernicus 

Gale's Academic 

Databases 

ProQuest 

Ulrich's 

EBSCO 

Electronic Journals 

Library 

Scirus 

Chinese National Library 

West European Librarian 

The University of North 

Carolina at Chapel Hill 

University Library 

JournalSeek 

 

AcademicKeys 

Ex Libris’ Primo Central 

Index 

Getcited 

Research Bible 

New Jour, electronic 

Journals and Newsletters 

EyeSource 

academia.edu 

The Asian Education 

Index 

Mendeley 

Directory of Research 

Journals Indexing 

Max Perutz Electronic 

Journals Library 

WZB Berlin Social 

Research Center 

CCG-IB BIBLIOTECA 

DOAJ 

Journal TOCs) 

11. Andonovska-Trajkovska, D.  Propp’s Functions 

Recognized in the Children’s 

Perceptions of the Fairy 

46, pg. 1695-1700, 

Elsevier pub/ 2012  

ISSN: 1877-0428 
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Tales, Procedia Social and 

Behavioral Sciences Journal  

 (WEB OF SCIENCE, 

SCOPUS) 

12. Andonovska-Trajkovska, D., 

Cvetkova, B., Atanasoska, T.  

 

Language development of a 1 

to 2 years old child in 

Macedonian context: 

morphological and semantic,  

Procedia Social and 

Behavioral Sciences Journal: 

Innovation and Creativity in 

Education  

Volume 2, Issue 2, 

Elsevier pub pp 3094–

3098/ 2010, ISSN: 1877-

0428 

(WEB OF SCIENCE,  

SCOPUS)  

13. Cvetkova, B., Andonovska-

Trajkovska, D., Atanasoska, T.  

Values of some strategies of 

teaching and learning in fine 

art education 

Volume 2, Issue 2, 

Elsevier pub,  2841-

2845/ 2010  ISSN: 1877-

0428 

(WEB OF SCIENCE,  

SCOPUS) 

14. Andonovska-Trajkovska, D. and 

Bosilkovska, S.  

Environmental factors for 

motivation of creative writing 

with children in elementary 

school, “Teacher” 

International journal of 

education 

Faculty of education-

Bitola,  University St. 

KlimentOhridski, 2014, 

Vol 6, pp. 14-20 

(EBSCO) 

15 Andonovska-Trajkovska, D. and 

Cvetkova-Dimov, B.  

 

WebQuest as a Teaching 

Strategy,“Teacher” 

International journal of 

education 

Bitola: University St. 

Kliment Ohridski, 

Faculty of education-

Bitola,  September 2013, 

Vol 5, pp. 15-22 

(EBSCO) 

Учество во научноистражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Школа за менаџмент во 

образованието/  NSO – 

Холандија 

Balkan Project Development 

Educational Leadership 

Trainings  

NSO – Холандија/ 

2011/2012 

2. УНИЦЕФ  Инклузивно образование УНИЦЕФ/ 2011-2014 

3. Филолошки факултет-Скопје Македонскиот јазик како 

странски јазик-надградба 

на курикулумот 

Темпус/ 2010/2011 

4. Даниела Андоновска-

Трајковска 

ИКТ во наставата по 

мајчин јазик 

(Модернизација на 

образованието) 

МОН/ 2010 

5. Деан Илиев Примена на современи 

стратегии на поучување во 

основните училишта 

(Модернизација на 

образованието) 

МОН/ 2010 
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии 

Име и презиме  Данче Сивакова 

Дата на раѓање 08.01.1978 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран учител 2000 Педагошки 

факултет-Битола 

Магистер по 

педагогија во областа 

на методиките 

2007 Педагошки 

факултет-Битола 

Доктор по педагогија 

во областа на 

методиките 

2012 Педагошки 

факултет-Битола 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Методика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет, 

Битола 

Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на наставата по математика Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 

2 Методика на воспитно- образовната работа 

по математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-

Битола 

3 Методика на наставата по техничко 

образование 

Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  

Технички факултет-Битола 

4 Методички практикум по техничко 

образование 

Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  

Технички факултет-Битола 

5 Техничко образование со методика Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 

6 Креативно математичко изразување Наставник за одделенска настава, 

Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност  

/Педагошки факултет-Битола 

7 Математичко- дидактички игри Воспитувач/Педагошки факултет-

Битола 

8 Македонски како странски јазик Македонски јазик и книжевност, 
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Англиски јазик и книжевност  

/Педагошки факултет-Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методички концепти во почетната настава 

по математика 

Методиката во одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

2. Модернизација на почетната настава по 

математика 

Методиката во одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

3 
Методичко моделирање и обликување на 

наставата по математика 

Методиката во одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

4 Работа со математички таленти Методиката во одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

5 Играта во почетната настава по математика  Методиката во одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

1. 

Dance Sivakova 

Тhe influence of using the 

information and communications 

technology in primary education 

 Pages 4270-4273 

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, Volume 2, Issue 

2, 2010 

2.  Dance Sivakova  

Marija Ristevska 

„The Quality of Students’ 

Knowledge - Aim of the Subjects 

in the Effective School “ (Pages  

69 - 78) 

International Journal of 

Humanities and Social Science 

Vol.2 No.3, 2012 

3. Marija Ristevska 

Dance Sivakova 

Neshkovska 

„Partial or total self – evaluation in 

the educational institution“ 

Теаcher – International journal, 7 

(56-59) 

Faculty of Education 

Bitola, 2014 

4. MarijaRistevska 

Dance 

SivakovaNeshkov

ska 

„Partial or total self – evaluation in 

the educational institution“ 

Теаcher – International journal, 

7(56-59) 

Faculty of Education 

Bitola, 2014 

 Jasminka 

Kocoska, Biljana 

Gramatkovski, 

Marija Ristevska, 

Dance Sivakova-

Neskovska 

Democratization Of the Process 

Of Studying The Contents Of The 

Subject Natural Science At 4
th

 

Grade 

Researchjournalis Journal of 

Education  RJ Factor (2014): 

2,93  Indexed with: 

ResearchBib, Journals Library 

(EZB), getCited 

Volume 3, Issue 3, March 2015 

 Marija Ristevska, The role of workbooks in the Volume 11, Issue 3, June 2015 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
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Jasminka 

Kocoska, Biljana 

Gramatkovski, 

Dance Sivakova-

Neskovska 

learning process in primary 

schools in the Republic of 

Macedonia 

вInternational Journal of 

Innovation and Applied Studies 
(ISSN: 2028-9324) Pages 691–

698 SJIF 2013: 3.5 

UIF 2013:2.9801  

ICV 2012:6.87  GIF  2012: 

0.449 Volume 11, Issue 3, June 

2015 

 

Dance Sivakova 

Тhe influence of using the 

information and communications 

technology in primary education 

World Conference on Educational 

Sciences, Bahcesehir University, 

Istanbul, Turkey 

 Данче Сивакова 

Марија 

Ристевска 

Јасминка 

Кочоска  

The multiculturalism in the 

education 

5
th

 international scientific 

conference       „Education for 

human society“ 

 Биљана 

Граматковски 

Данче Сивакова  

Јасминка 

Кочоска  

Марија 

Ристевска 

Development of the students 

creativity 

“The Science, the education and 

the art in the 21century” 

Бугарија 

  

Marija Ristevska 

Dance Sivakova 

 

Identification of moral values of 

gifted and talented pupils  

 

Giftedness and morality 

Vršac 

  

Dance Sivakova 

Marija Ristevska 

 

Мoral сomponent in the work with 

mathematical talents 

 

Giftedness and morality 

Vršac  

 Данче Сивакова  

Биљана 

Граматковски 

Информатичко-

комуникациската технологија 

во наставата по математика 

Меѓународна научна 

конференција-Социо-културни 

проблеми и современи 

предизвици Тетово  

 ЦанкаНаумовска  

Данче Сивакова  

Вангелова 

Јованка  

Улогата на наставникот во 

работата со талентираните 

Петти конгрес на Сојузот на 

математичари на Македонија, 

Охрид 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / 

година 

1. 

МОН 

Модернизација на образованието: 

„Примена на современите стратегии и техники 

на поучување во основните училишта“ 

2010 

2. 

МОН 

Модернизација на образованието: 

„Техники за следење вреднување и проценување 

на развојот и знаењата и способностите на 

учениците“ 

2010 

3. МОН Модернизација на образованието: 2010 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://www.sjif.inno-space.org/passport.php?id=1200
http://www.uifactor.org/SearchJournal.aspx?q=2028-9324
http://jml2012.indexcopernicus.com/International+Journal+of+Innovation+and+Applied+Studies,p4382,3.html
http://globalimpactfactor.com/?type=issn&s=2028-9324&submit=Submit
http://globalimpactfactor.com/?type=issn&s=2028-9324&submit=Submit
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„Апликација на Блумовата таксономија во 

процесот на оценување на знаењата и 

способностите на учениците“ 

4. 

USAID,AED, 

МЦГО,Универзит

ет во Индијана 

Проект за основно образование (ПЕП), 

компонента: Унапредување на наставата по 

математика и природната група предмети , 

обука Наставата по математика во 21 век 

(учење преку проекти/ проблеми; стратегии за 

решавање математички задачи; приоди и 

техникиза учење на 21 от век), 

2010 

 

УНИЦЕФ/ МЦГО 

Градење на капацитетите за јазична и 

математичка писменост за унапредување на 

резултатите од учењето кај учениците 

2010 

 

УНИЦЕФ/ МЦГО 

Градење на капацитетите за јазична и 

математичка писменост за унапредување на 

резултатите од учењето кај учениците 

2011 

 
УНИЦЕФ 

Изготвување на национална програма за 

професионален развој за ран детски развој 
2011 

 
OSCE 

Social Skills and Responsibilities of Teachers and 

Professional Staff in Schools 
2011 

 

OSCE 

Knowledge and Creativity = Power – Strengthening 

Capacity to Work in a Multi-Ethnic Context for 

Professionals in Education and Social Services 

2012 

 OSCE Conflict Prevention and Mediation in Schools 2012 

 

OSCE 

Mentoring Students of Pedagogy: Guidelines for 

Conducting Practicum Assignments for Students- 

Future Teachers, Educators and Pedagogues 

2013 

 

 

OSCE 

 

Strengthening the Pre-Service Teacher Training 

System in a Multi-Ethnic Society 

 

 

2013 

 
МОН/ БРО/ ОБСЕ 

Упатството за изведување наставна пракса на 

студентите од наставничките факултети 
2013 

 OSCE The use of the guidelines for students’ practicum 2013 
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 1  
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Милена Пејчиновска 

Датум на раѓање 6.5.1982 г. 

Степен на образование  Трет 

Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија во областа на методиките 

Каде и кога го завршил 

образованието, односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии 2015 Педагошки факултет 

– Битола 

   

   

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Природно-

општествено 

Образование Методика – 

50504, 

Образование на 

наставници – 

50513, Друго 

(природни и 

општествени 

науки) – 50525 

Доколку е во работен однос, да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет – 

Битола 

Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.  Методика на природо-научното и 

општественото подрачје 1  

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет – Битола 

2. Методика на воспитно-образовната работа по 

ЗПО 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

3.   Географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

4. Природни науки Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

5. Основи на природните науки Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

6. Регионална географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола  

Македонски и странски јазик 
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(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски, англиски, германски 

јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет – Битола 

7. Нашата татковина Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

Македонски и странски јазик 

(македонски-англиски, македонски- 

германски, македонски-француски)/ 

Педагошки факултет – Битола 

Македонски/ англиски/ германски 

јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет – Битола 

8. Активности во наставата Македонски/англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 

9. Еколошко воспитание Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола  

10. Медиумска култура во наставата Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола,   

Македонски/англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 

11. Интерактивни вештини Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

12. Превенција на девијантно однесување Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет – 

Битола 

13. Педагошка практика 

 

Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

Македонски/ англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 

14. Македонски како странски јазик (само за 

странски студенти) 

Сите групи 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

Број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Супстратни основи на методиката –

географија 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

2. Методика на наставата по општество  Методика на одделенска настава 
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Педагошки факултет – Битола 

3.  Методика на наставата по природа Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

4. Методика на наставата по запознавање на 

околината 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

5. Методика на наставата  по природни науки и 

технологија 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

6. Методичко моделирање Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

7. Методички практикум Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Јове Димитрија Талевски 

Виолета Јанушева 

Милена Пејчиновска 

Teacher’s development in 

relation to evaluation –  

Learning teams as a  

Possibility  

for more effective assessment 

process of student’s 

achievement 

Aurel Vlaicu University 

of Arad, 

Romania: Journal Plus 

Education, ISSN: 1842-

077X, E-ISSN (online) 

2068-1151, Vol VII, No. 

1: 44 – 57/ 2011 

2.  Janusheva, V., Pejchinovska, M. Тhe Teacher – a Succesfull 

Comunicator and Promoter 

of the Students Achievements 

Int’l Journal of Arts & 

Sciences (IJAS) 

Conference, Gottenheim, 

Germany, published in 

the Scientific Journal: 

Int’l Journal of Arts & 

Sciences CD-Rom. 

ISSN: 1944-6934: 4(16): 

437 – 449 / 2011 

3.  Пејчиновска, М. Мотивационата функција 

на повратната 

информација во наставата 

по ЗО, природа, општество 

и подобрувањето на 

успехот на учениците 

Оценување за учење во 

21 век, Охрид / 2011 

4. Pejchinovska, M. Significance of the 

Geographic Concepts in 

Teaching the Subjects 

Introducing of Environment, 

Nature and Society in the 

First and Second Period of 

The Modern Society and 

Education, University St. 

Cyril and Methodius, 

Skopje, Volume 2: 913 – 

918 / 2011 
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5. Janusheva, V., Pejchinovska, M. Formative Assessment in the 

Teaching Practice Through 

the Prism of the Teachers 

Educational 

Technologies 2011, 

Sliven, Bulgaria, 

Volume 19: 71 – 76 / 

2011 

6.  Пејчиновска, М. Погодната клима во 

регуларните одделенија и 

моралната 

чувствителност на 

надарените ученици 

Даровитост и 

моралност, 17. 
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668 – 673 / 2012 

7.  Пејчиновска, М. Учење преку истражување 

и видови на прашања што 

иницираат проблемски 

ситуации во процесот на 

формирање на географски 

поими во наставата по 

запознавање на околината, 

природа и општество. 

Универзитет Св. 

Климент Охридски, 

Научно списание 

Хоризонти II, 7: 667 – 

677, Битола / 2012 

8. Пејчиновска, М. Кооперативното учење, 

синергичен пристап кон 

успеси во учењето 

Научно списание 

Учител, Педагошки 

факултет, ISSN 1409-

6870, 1: 227 – 235, 

Битола / 2012 

9. Talevski, D. J., Pejchinovska, 

M., Janusheva, V. 

Teaching in Classes with 

Research Tehniques – Case 

Study in the Elementary 
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11. Pejchinovska, M. 2013 Preschool and Primary 
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12.  Pejchinovska, M., Talevski, D. 
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Pupils’ Activities and 

Learning Process Effects. 
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Educational 

Alternatives, Vol. 11, 
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Formative Assessment and its 
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Phenomena 

Modern Social and 
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and Phenomena. Polish 

and Macedonian 

Perspective, Wyższa 
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Св. Климент Охридски 
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14. Talevski, D. J., Januševa, V., 

Pejčinovska, M. 

Implementation of the 
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Skills at Research Procedures 
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Improving of the 

Multicultural Environment in 
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Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers 
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Teachers in 
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Environments – 

Experiences and 
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2014 
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M., Kostadinovska, B. 

The Role of the Educational 

Television Programmes for 

the Proper Acquisition of the 

Macedonian Language with 
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Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Бирото за развој на 

образованието, Педагошките 

факултети и Филозофските 

факултети во РМ, ОБСЕ 

Упатство за иведување на 

практична настава на 

студентите од 

наставничките факултети 

ОБСЕ, Министерство 

за образование и наука 

на РМ, Бирото за развој 

на образованието, 

Педагошките 

факултети и 

Филозофските 

факултети, Скопје / 

2013 – 2014 

2. Универзитет Св. Кирил и 

Методиј – Филолошки 

факултет – Скопје, 

Педагошки факултет – Битола 

Македонскиот јазик како 

странски јазик MaFoLaC, 

No. 158638 – TEMPUS – 

2009 – MK – JPCR 

Универзитет Св. Кирил 

и Методиј – 

Филолошки факултет – 

Скопје, Педагошки 

факултет – Битола / 

2010 – 2013 

3. Милена Пејчиновска, 

Педагошки факултет – Битола 

Модернизација на 

образованието 

Педагошки факултет, 

Министерство за 

образование и наука и 
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии      

Име и презиме  Јосиф Петровски 

Дата на раѓање 17.09.1983 

Степен на образование  Докторант 

Наслов на научниот степен  Магистер 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Диплома 1995 Технички факултет - 

Битола 

Магистратура 2009 ЈИЕ Универзитет - 

Тетово 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

техничко-

технолошки 

науки 

компјутерска 

техника и 

информатика 

Развој на софтвер 

и апликации 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет ас. М-р Јосиф Петровски 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

3.   

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

  

1.   

2.   

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Издавач/ година 

 Јосиф Петровски 

Виолета Маневска 

Learning materials 

recommendation using 

personalized recommender 

system 

Teacher, Педагошки факултет 

Битола, 2016 

 Јосиф Петровски Using recommendation 

systems for learning 

Хоризонти, УКЛО, Битола, 

2014 
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 Јосиф Петровски Употреба на ИКТ во малите и 

средни претпријатија за 

зголемување на 

конкурентноста 

БАСИМ Битола, 2014 

 Јосиф Петровски 

Нико Нака 

Снежана Савоска 

Using cloud computing in higher 

education 

Конференција „Information 

Systems & Grid Technologies“ 

Бугарија, 2013 

 Јосиф Петровски 

Нико Нака 

Снежана Савоска  

Assessing potentialities of 

textbooks for developing 

cultural awareness 

XLVIII ICEST, Macedonia, 

„Implementation of LMS in the 

Education in the Field of 

Programming“, 2013 

 Јосиф Петровски 

Нико Нака 

Снежана Савоска 

Need for learning management 

systems in higher education in 

subjects that involve 

programming langugaes 

International journal TEACHER, 

Bitola 2013 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

 

Име и презиме  Виолета Јанушева 

Дата на раѓање 16.11.1968 г.  

Степен на образование  Трет 

Наслов на научниот степен  Доктор на филолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Прв циклус: професор 

по македонски јазик 

1991 Филолошки 

факултет – Скопје  

Прв циклус: професор 

по јужнословенски 

книжевности 

1998 Филолошки 

факултет – Скопје  

Втор циклус: 

Магистер по 

филолошки науки 

2004 Филолошки 

факултет „Б. 

Конески“ – Скопје  

Трет циклус: Доктор 

по филолошки науки 

2009 Филолошки 

факултет „Б. 

Конески“ – Скопје  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки 

Наука за јазик Македонистика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет – 

Битола  

Вонреден професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Фонетика и фонологија на СМЈ Македонски јазик и книжевност /  

Педагошки факултет – Битола  

2. СМЈ – Морфологија  Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

3. СМЈ – Лексикологија и фразеологија Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

4. СМЈ – Зборообразување  Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

5. СМЈ - Лингвостилистика Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

6.  СМЈ – Синтакса  Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

7. Социолингвистика Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 
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англиски и од англиски на македонски 

јазик / Педагошки факултет – Битола  

8.  Општа лингвистика Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик / Педагошки факултет – Битола  

9. Семиологија Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

10. Македонски јазик / Современ македонски 

јазик 

Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и 

рехабилитациска педагогија / 

Педагошки факултет – Битола  

11.  Современ македонски јазик 1, 2, 3  Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик / Педагошки факултет – Битола  

12.  Основи на врзан текст Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик / Педагошки факултет – Битола  

13. Психолингвистика Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик / Педагошки факултет – Битола  

14. Академско пишување 1, 2 Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик / Педагошки факултет – Битола  

15. Терминологија 1, 2  Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик / Педагошки факултет – Битола  

16. Практична настава Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик / Педагошки факултет – Битола  

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Лингвистички основи на наставата по 

македонски јазик 

Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

2. Лингвистика Одделенска настава, Воспитувачи / 

Педагошки факултет – Битола  

3.  Правопис и правоговор Одделенска настава, Воспитувачи / 

Педагошки факултет – Битола  

4. Академско пишување Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Германски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

5. Докимологија Македонски јазик и книжевност, 
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Англиски јазик и книжевност, 

Германски јазик и книжевност, 

Менаџмент на човечки ресурси / 

Педагошки факултет – Битола  

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи лингвистички теории  Наука за јазик – македонски, 

англиски, германски / Педагошки 

факултет – Битола  

2. Билингвизам  Наука за јазик – македонски јазик / 

Педагошки факултет – Битола  

3. Евалуација на наставата, наставниот процес 

и образовните установи 

Наука за јазик – македонски, 

англиски, германски, Менаџмент во 

образование / Педагошки факултет – 

Битола  

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Violeta Janusheva, Jana 

Jurukovska 

The Relevance of the 

Difference between 

Punctuation and Orthographic 

Marks in Teaching the 

Macedonian Language in 

Primary Education 

International Journal of 

Language Academy / 

2016 

2. Violeta Januševa Turkish Loanwords in the 

Conversational Style of the 

Modern Macedonian 

Language 

International Journal 

„Тeacher“ / 2016 

3. Bisera Kostadinovska, Violeta 

Janusheva 

Forms for Addressing in the 

Macedonian and English 

Language – Trends in the 

Television Shows  

International Journal of 

Science and Research / 

2015 

4. Виолета Јанушева, Јана 

Јуруковска 

Големата (малата) буква во 

пишаната практика на 

македонскиот стандарден 

јазик (поими од областа на 

образованието) 

Институт за 

македонска литература, 

„Филолошки студии“ / 

2015 

5. Violeta Janusheva, Jana 

Jurukovska 

Conceptual formulation of 

neologisms in various 

dictionaries and primary 

school Macedonian language 

course textbooks  

Journal of Linguistic and 

Language Studies / 2015 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Јове Димитрија Талевски Проект за модернизација на  2010 



281 

 

 

Виолета Јанушева 

Милена Пејчиновска 

образованието – Учење 

преку истражување 

2. Виолета Јанушева 

Јордан Стојаноски 

Јове Д. Талевски 

Маcedonian as a foreign 

language – upgrading the 

curricula (MaFoLaC) 

Изучување на 

македонскиот јазик како 

странски – надградба на 

курикулумот 

 

158638-TEMPUS-1-

2009-1-МК-JPCR 

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

30 2 / 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Атанасоска  Татјана 

Дата на раѓање 12.10.1966 

Степен на образование   

Наслов на научниот степен  Доктор на педагошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран педагог 1989 Филозофски 

факултет Скопје 

Магистер на 

педагошки науки 

1994 Филозофски 

факултет Скопје 

Доктор на педагошки 

науки 

2001 Филозофски 

факултет скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет 

Битола 

Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, Професор по македонски 

јазик,Професор по германски јазик, 

професор по францускијазик 

2. Предучилишна педагогија Студиска програма за воспитувачи 

3. Семејна педагогија Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, Професор по македонски 

јазик,Професор по германски јазик, 

професор по францускијазик 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Стратегии на учење и поучување Теорија на учење и 

поучување,Методика на одделенска 

настава 

2. Развој на курикулум Теорија на учење и поучување 

 

3. Евалуација на педагошко постигнување Теорија на учење и поучување 

 

4. Педогошки надзор и советување Теорија на учење и поучување 

 

5. Образовни промени и иновации Теорија на учење и поучување 
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6. Микропедагогија Теорија на учење и поучување 

 

7. Современа образовна технологија Теорија на учење и поучување 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Реформи вбо воспитанието и образованието Образовни науки, Менаџмент во 

образование 

2. Високошколска дидактика Образовни науки 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Gulevska,V.Atanasoska,T. Enhancing teacher 

competencies with emotional 

and ethical capacity 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education, 2015 

2. AndonovskaTrajkovska,D.Cvet

kova Dimov, B. Iliev,D. 

Atanasoska,T 

The application of Bloom’s 

taxonomy in developing 

webquests for language and 

literature teaching and 

learning 

International 

Interdisciplinary 

Scientific Conference: 

Methodical days 

2014,Kikinda 

3. Atanasoska, T.Cvetkova, B. 

Andonovska-Trajkovska, D 

Challenges for teacher in 

multicultural classroom 

nternational Conference: 

Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers 

and Kindergarten 

Teachers in Multicultural 

Environments-

Experiences and 

Challenges, 27-29 

November, 2014 Skopje, 

OSCE Mission to Skopje 

4. Iliev, D , Atanasoska, T. 

Cvetkova Dimov, B. Ilieva,N. 

Critical research paradigm in 

function of critical thinking in 

learning and teaching 

2 International 

conference, Education 

across borders, Critical 

thinking in education, 31 

October- November 

2014, Korce 

5.  Atanasoska
b
, T.Cvetkova 

Dimov
 ,B.a

 Dean Iliev 
c
, 

Andonovska-Trajkovska
d
, D. 

Seweryn-Kuzmanovska,M. 

Inclusive Practice in R. 

Macedonia at the Beginning 

of Efforts 

Procedia Social and 

Behavioural Journal 

ISSN: 1877-0428 

Published by 

Elsevier and at the 

same time index on 

the Thomson 

Reuters Conference 



284 

 

 

 

 

 

 

Proceedings 

Citation Index 

(Web of Science) 

Science Direct and 

Scopus. 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. USAID,MCEC Me|uetni~ka 

integracija vo 

obrazovanieto 

 

2. МОН, Холандска 

влада,Светска Банка 

Modernizacija na 

obrazovanieto 
2010 

3. UNICEF Gradewe na 

kapacitetite za 

jazi~na i 

matemati~ka 

pismenost za 

unapreduvawe na 

rezultatite od 

u~eweto na u~enicite 

2011 

4. UNICEF Inkluzivno 

Obrazovanie 
2011 

5. UICEF Izgotvuvawe na 

nacionalna programa 

za profesionalen 

razvoj za ran detski 

razvoj 

2011 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Над десет осум шест 
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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 

1. Име и презиме Јаготка Стрезовска 

2. Дата на раѓање 05.04.1961 

3. Степен на образование VIII/2 

4. Наслов на научен степен Доктор на филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Индустрија 

Професор по 

германски 

јазик (наставна 

и преведувачка 

насока 

1980-1984 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј„ – 

Скопје 

Филолошки Факултет 

„Блаже Конески„ - 

Скопје 

 

Магистер на 

филолошки 

науки 

1996-1999 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј„ – 

Скопје 

Филолошки Факултет 

„Блаже Конески„ - 

Скопје 

 

Доктор на 

филолошки 

науки 

2001-2006 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј„ – 

Скопје 

Филолошки Факултет 

„Блаже Конески„ - 

Скопје 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Област Поле  Подрачје 

Германистика Наука за 

јазикот 

(лингвистика) 

Хуманистички науки 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Област Поле  Подрачје 

Германистика Наука за 

јазикот 

(лингвистика) 

Хуманистички науки 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во 

кое е избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид  

Редовен професор во    

областа на науката за 

јазикот/  Германистика 

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 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Германски јазик I Туризам, Царина и шпедиција, 

Осигурување, Хотелско-ресторанска,  

Гастрономија, исхрана и диететика,  
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Гастрономија и БФК – ФТУ Охрид 

2. Германски јазик  II Туризам, Царина и шпедиција, 

Осигурување, Хотелско-ресторанска,  

Гастрономија, исхрана и диететика,  

Гастрономија и БФК - ФТУ Охрид 

    

 3.  Синтакса  Педагошки факултет – Битола 

 4. Лексикологија на СГЈ Педагошки факултет – Битола 

 5.  Семантика на СГЈ  Педагошки факултет – Битола 

 6. Синтакса 1 и 2 Филолошки факултет – Штип 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Интеркултурна компетенција 

во деловниот дискурс  

Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид 

2. Интеркултурна компетенција 

во туристичкиот дискурс 

Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид 

 3. Образование, тренинг и 

вработување 

Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид 

 4. Лингвистички основи на 

наставата по германски јазик 

Педагошки факултет – Битола 

 5. Модерни тенденции на 

современиот германски јазик 

Филолошки факултет – Штип 

 6.  Јазична политика и 

мултилингвизмот во Европа 

Филолошки факултет – Штип 

 7. Применета лингвистика Филолошки факултет – Штип 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Контрастивна лингвистика и 

наставата по странски јазик 

Германско-македонски - Универзитет 

Св. Климент Охридски, Педагошки 

факултет – Битола 

2. Истражувања на јазичните 

комуникации во туризмот 

Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид 

   

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Jagotka Strezovska PhD 

 

Curriculum für DaF im 

Fremdsprachenuntercht 

in Bosnien-Herzegovina, 

Kroatien, Makedonien 

und Serbien 

Bayerisches 

Hochschulzentrum für 

Mittel-, Ost- und 

Südosteuropa, 

Universität Regensburg, 

Deutschnad, 2012 

2. Jagotka Strezovska PhD 

Koav. 

Mazedonian  experience 

on the field of cultural 

tourisam 

Образование и Наука, 

ЕАД, Софија, 2011 

3. Jagotka Strezovska German language tourist Elsevier Ltd, Faculty of 
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information in 

Macedonia and the 

translational activity 

 

Tourism and 

Hospitality – Ohrid, 

Republic of  

Macedonia, 2012 

 

4 Jagotka Strezovska Perspektivieren in 
interkultureller 
Kommunikation – eine 
kontrastive Untersuchung 
des deutschen und 
makedonischen 
Werbetextes 

   

6. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbandes 

Pristina, Kosovo, 2013 

 

    

    

5. Jagotka Strezovska  Curriculum für DaF im 

Fremdsprachenunterrich

t in Bosnien-

Herzegovina, Kroatien, 

Mazedonien und Serbien  

Bayerisches 

Hochschulzentrum für 

Mittel-Ost und 

Südosteuropa, 

Universität Regensburg, 

2011 

6. Jagotka Strezovska PhD 

 

 

 

Cultural differences in  

tourism communication 

NETWORK-Tourism, 

JAR, Johanesburg, 

2009. 

7. Jagotka Stzrezovska 1. Die 

kulturspezifische 

Lexik im 

Deutschen und 

Makedonischen 

 

INSTITUT FÜR  

“GERMANISTIK 

UND 

NIEDERLANDISTIK” 
PHILOLOGISCHE 

FAKULTÄT 

UNIVERSITÄT VELIKO 

TARNOVO  “HLL. 

KYRILL UND METHOD”,  

Röhrig 

Universitätsverlag, 

Deutschland, 2010 

 

     

     

 8. Jagotka Strezovska International 

standardizing of the 

tourist terminology,  

 

“Туризмот во услови 

на глобална 

економска рецесија”, 

Факултет за туризам и 

угостителство - 

Охрид, јуни, 4-5, 2009 

 Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Universitätsprofessoren 

der Universität 

Eberswalde 

German-Macedonian 

Training Program and 

 Network… 

Deutsche Bundestiftung 

für Umwelt und FHU 

Eberswalde, 

Deutschland, 2011-

2013 

11 Universitätsprofessoren 

der Universität 

Blagoevgrad und Bitola 

Mazedonian  experience 

on the field of cultural 

tourisam 

Образование и Наука, 

ЕАД, Софија, 2011 

12 FTU – US Embassy 

Skopje 

American culture and nd 

Tourism 

 

Mavrovo, 2012 

3. FTU – US Embassy 

Skopje  

Cultural diversity in 

hospitality industry 

Mavrovo, 2012 

4. Deutschlehrer Deutsch kreativ . 

Deutsch interaktiv 

Plovdiv, 2012 

5. Deutschlehrer 100 Jahre vom Brüder 

Grimm 

Bitola, 2013 

Ohrid, 2013 

6. Jagotka Strezovska PhD 

 

Custamer – oriented 

brand-value 

measurement of the 

destination “Macedonia” 

in the Source Region of 

Germany, 

FHS Heide, 

Deutschland, Факултет 

за туризам и 

угостителство - 

Охрид, 2009 

 

     

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Јаготка Стрезовска Германски во туризмот ФТУ Охрид, 2014 

    

2. Јаготка Стрезовскa Деловен германски 

јазик 

ФТУ, Охрид, 2012 

3. Јаготка Стрезовска Деловни комуникации 

во осигурувањето 

ФТУ Охрид,  2007 

4. Јаготка Стрезовска Деловни комуникации 

во хотелиерство и 

угостителството 

ФТУ Охрид,  2007 

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Jagotka Strezovska, 

koav. 

Rahmencurriculim für 

Deutsch als 

Fremdsprache im 

studienbegleitenden 

Fremdsprachenunterrich

t an Universitäten und 

Goethe Institut, 

München-Belgrad, 

2007 
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Hochschulen in 

Bosnien-Herzegowina 

  
 

 

    

2. Grupa univerzitetski 

profesori od Bosna i 

Herzegovina, Hrvatska, 

Makedonija i Srbija 

“Mit Deutsch studieren, 

arbeiten, leben“ -

Übersetzung der 

Wortlisten des 

Lehrwerkes 

 

Arcipelago Edizioni, 

Milano, 2010 

 

  3. Strezovska Jagotka, 

Koavtor 

 

Okvirni kurikulum za 

Njemacki u nastavi 

stranih jezika kako 

propratni studijski 

predmet na sveucilistima 

i visokim skolama u 

Hrvatskoj 

Fakultät für 

Lebensmitteltechnologi

e , Universitäin Osijek, 

Kroatien i 

Goethe Institut 

Kroatien, 2007 

  4. 2. Jagotka 

Stzrezovska 

3. Die 

kulturspezifische 

Lexik im 

Deutschen und 

Makedonischen 

 

Röhrig 

Universitätsverlag, 

Deutschland, Institut 

für Germanistik und 

Niederlandistik”- 

Philologische Fakultät – 

Universität Veliko 

Tarnovo “Hll. Kyril und 

Method”, 2010 

 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации Да 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет 

години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

Број 

1. 

   

Grupa 

univerzitetski 

profesori od 

Bosna i 

Herzegovina, 

Hrvatska, 

Makedonija i 

Srbija 

“Mit Deutsch studieren, arbeiten, 

leben“ –(Übersetzung der Wortlisten 

des Lehrwerkes) 

 

Arcipelago Edizioni, 

Milano, 2010 

 

2.  Jagotka Übersetzung von Kulturspezifika in Wissenschaftliche 
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Strezovska touristischen Texten Sprachkonferenz, 

Eisenstadt, Austria, 

14-15 Mai 2014 

3 Jagotka 

Strezovska 

Kulinarismen in der österreichischen 

Küche als kulturelle und nationale 

Identität- 

sprachwissenschaftliche 

Untersuchung am Beispiel von 

Kriegskochbüchern 

   

7. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbande

s 

Sarajevo 

Bosnien-

Herzegowina, 2014 

 

4. Jagotka 

Strezovska  

Rahmencurriculum für DaF im 

studienbegtleitenden 

Fremdsprachenunterricht an 

Universitäten in Republik 

Mazedonien  

Goethe Institut 

Verbindungsbüro 

Skopje, 

Fakultät für 

Tourismus und 

Gastgewerbe, Ohrid, 

2013  

5.  Jagotka 

Strezovska 

The communicative function of the 

language in tourism  

21
st
 biennial 

international congress 

Tourism &hospitality 

industry 2012,  

Опатија 2012 

6. Jagotka 

Strezovska 

Kulturspezifisches Verhalten und 

erfolgreiche interkulturelle 

Kommunikation  im Tourismus 

Прва меѓународна 

конференција 

Foreign Languages 

and Tourism,  

Опатија 2012 

7. Jagotka 

Stzrezovska 
4. Die kulturspezifische Lexik im 

Deutschen und Makedonischen 

 

Universität Veliko 

Tarnovo “Hll. Kyril 

und Method”, 

Röhrig,  

Universitätsverlag, 

Deutschland, 2010 

 Jagotka 

Strezovska 

Anglizismen in der deutschen  

Fachsprace des Tourismus 

III. Internationale 

Konferenz 

Foreign Languages 

and Tourism,  

Portoroz, Sovenien, 

2016  

 Jagotka Kulturspezifische Aspekte der  10. Kongres  des 
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Stzrezovska Fachkommunikation 

am Beispiel 

der Tourismuswirtschaft 

 

Rumänischen 

Germanistenverbande

s, Brasov, Mai, 2015 

 

 Jagotka 

Stzrezovska 

ÜBERSETZUNG VON 

KULTURSPEZIFISCHEN 

REALIEN  

IN TOURISTISCHEN TEXTEN 

 

9. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbande

s 

Bar, Monte Negro, 

2016 

 

  „NÄHE UND DISTANZ IN DER 

INTERKULTURELLEN  

FACHKOMMUNIKATION IM 

BERUFSFELD „ TOURISMUS" 

 

8. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbande

s 

Kraguevac, Serbien, 

2016 

 

8 Jagotka 

Strezovska 

Perspektivieren in interkultureller 

Kommunikation – eine kontrastive 

Untersuchung des deutschen und 

makedonischen Werbetextes 

   

6. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbande

s 

Pristina, Kosovo, 

2013 

 

9.  Jagotka 

Strezovska 

The communicative function of the 

language in tourism  

21
st
 biennial 

international congress 

Tourism &hospitality 

industry 2012,  

Опатија 2012 

10. Јаготка 

Стрезовска 

Осврт врз јазичното влијание во 

германскиот и македонскиот 

современ јазик 

 

Годишен зборник на 

Филолошки 

факултет, вол. 2,  

стр. 145-150, УГД, 

Штип, 2011 

11. Strezovska 

Jagotka 

Professional language 

communication in the globalized 

business world 

XII International 

Scientific Conference 

on the Service Sector 

– Ohrid, 3. – 5. 

October 2013 

 12. Strezovska 

Jagotka 

Kulturspezifisches Verhalten 

und Erfogreiche 

Interkulturelle 

Kommunikation im 

Tourismus  

 

1
st
 international 

conference Foreign 

languages and 

tourism, May 04 - 05, 

2012 Opatija, Croatia 
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 13. Jagotka 

Stzrezovska 
5. Die kulturspezifische Lexik im 

Deutschen und Makedonischen 

Universität Veliko 

Tarnovo “Hll. Kyril 

und Method”, 

Röhrig,  

Universitätsverlag, 

Deutschland, 2010 

 14. Jagotka 

Strezovska 

German language tourist information 

in Macedonia and the translational 

activity 

 

Elsevier Ltd, Faculty 

of Tourism and 

Hospitality – Ohrid, 

Republic of  

Macedonia, 2012 

 

 15. Jаготка 

Стрезовска 

Современите тенденции во 

лингвистиката на стручните 

јазици 

 

Хоризонти, 

Меѓунароно научно 

списание, 

Општествени и 

хуманистички науки, 

IX број 9, Април 

2013 Битола, 

Издавач 

Универзитет  „Св. 

Климент Охридски “ 

– Битола 

 16. Стрезовска, 

Јаготка, 

коав 

Die kulturspezifische Lexik im 

Deutschen und Makedonischen 

 

2. Конгрес на 

Германисти и 

Германистки на 

Југоисточна Европа 

на тема 

Повеќејазичноста – 

Интеркултурноста-

Интермедијалноста 

Германскиот јазик – 

јазик, кој не поврзува 

во Велико Трново, 

Бугарија од 30.09-

3.10.2010 год. 

Зборник во 

Универзитетското 

издаваштво Röhrig 

во Германија, 2014 
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год. 
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Прилог бр.4 

 

Име и презиме  Гордана Стојаноска 

Дата на раѓање 14.05.1969 година 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор на социолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски студии 

(Bachelor) 

2005 Педагошкифакултет - 

Битола 

Втор степен (M.A.) 2008 Институт за 

социолошки и 

политичко - правни 

истражувања - Скопје 

Трет степен (Ph.D.) 2012 Институт за 

социолошки и 

политичко - правни 

истражувања - Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки (5) 

Социологија 

(511) 

Социологија на 

образование 

(51105); 

Социологија на 

религија (51111) 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

 

Педагошки факултет - 

Битола 

Доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Социологија на образование Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 

Јазични насоки (македонски - 

англиски, македонски - германски, 

македонски - француски, Англиски 

јазик и книжевност)/ Педагошки 

факултет - Битола 

2. Компаративни религиски системи Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 

Јазични насоки (македонски - 

англиски, македонски - германски, 

македонски - француски, Англиски 
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јазик и книжевност)/ Педагошки 

факултет - Битола 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет - 

Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

   

   

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

   

   

   

9.Селектирани научни резултати во последните пет години 

Доказ за печатени научни трудови во меѓународни списанија во даденото поле (до пет)  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dr Kuka, M. Dr 

Stojanovski, M. Mr 

Stojanoska, G.Spec. 

Đokić,I.  

CHANGES TO CURRENT 

STRUCTURE OF EDUCATION 

SYSTEM WORK FOR IMPROVING 

THE PROCESS OF EDUCATION. 

4th International 

Conference, Technical 

Faculty Čačak, 1−3rd 

June, 2012 

2. 
Ph.D. Kuka, M. 

Ph.D.Stojanoska, G 

REDEFINITION OF EDUCATION  

STRUCTURE OF REPUBLIC OF 

SERBIA. 

International conference: 

Еducation across border. 

Florina, 5-7 October 2012 

3. 

Cacanoska, R., 

Crvenkova, S., 

Stojanoska, G.  

From focus-group interview to on-

line focus group. 

ПРОУЧАВАЊЕ 

ДРУШТВЕНИХ 

ПОЈАВА: 

Методолошка 

разматрања.Универзит

ет у Нишу - 

Филозофски факултет & 

Универзитет у Нишу - 

Машински факултет. 

Ниш, 2014 

4. 

Zhoglev, Z., Stojanoska, 

G.  

Qualitative researching of small and 

medium enterprises as a strategic 

tool for more successful 

development 

INTERNATIONAL 

conference SMEs 

development and 

innovation : building 

competitive future of 

South-Eastern Europe: 

conference 

proceedings.Prilep: 

Faculty of economy,2014.  

5. 
Andonovska-Trajkovska, 

D., Stojanoska, G.  

 

Interculturality and the critical 

literacy development. 

MODERN SOCIAL 

AND EDUCATIONAL 

CHALLENGES AND 

PHENOMENA:POLISH 
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AND MACEDONIAN 

PERSPECTIVES. 
Pedagogical University of 

Cracow - Department of 

social pedagogy and 

andragogy & St. Clement 

of Ohrid University of 

Bitola. Cracow - Bitola 

2015. 

6. 

Stojanoska, G. Zhoglev, 

Z.   

   

 

THE  DISCRIMINATION 

ATTITUDES OF THE STUDENTS 

ON THE BASIS OF ETHNICITY 

IN THE ETHNICALLY MIXED 

SCHOOLS. 

THE BALKANS IN THE 

NEW MILLENNIUM - 

From Balkanization to 

Eutopia -  The Balkan 

Sociological Forum, 

Third International 

Conference  in 

cooperation with The 

Faculty of Public 

Administration and 

Political Science (SEE 

University - Tetovo) and 

Ss Cyril and Methodius 

University in Skopje - 

Institute for Sociological, 

Political and Juridical 

Research inSkopje. 

Tetovo& Skopje, 2015. 

7. 

Жоглев, З.,Стојаноска, 

Г.. 

 

 

ПЛАТОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО 

И ВОСПИТУВАЊЕТО  ВО 

ДЕЛОТО „ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА:Меѓунар

однаконференција. 

Универзитет „Св.Кирил 

и Методиј“ -Скопје, 

Филозофскиакултет. 

Скопје, 2016. 

8. 

G. Stojanoska, D. Ando

novska-

Trajkovska, Z. Zhoglev.  

HIDDEN CURRICULUM IN THE 

PRIMARY SCHOOLS IN THE 

REPUBLIC OF MACEDONIA: 

CONTENT ANALYSIS OF THE 

HISTORY TEXTBOOKS. 

INTED 2016:10th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference.Valencia 

(Spain), 2016.Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

9. .D. Andonovska-

Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhogl

ev. 

   

MODEL-POEMS AS SHAPERS 

OF STUDENTS’ POETIC 

EXPRESSION IN ELEMENTARY 

CLASSROOM 

   

INTED 2016:10th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference.Valencia 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
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(Spain), 2016.Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1. Висока школа за 

васпитаче струковних 

студија - Алексинац 

Редефинисаност структуре 

образовног система Републике 

Србије 

2008-2009 

2. Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

научно – истражувачки 

центар,  

„Културна акција на актерите-

студентите, меѓуетничкиодноси, 

национален идентитет и 

култура на мирот на Балканот“, 

2012- 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Dr Kuka, M. Dr 

Stojanovski, M. Mr 

Stojanoska, G.Spec. 

Đokić,I.  

CHANGES TO CURRENT 

STRUCTURE OF 

EDUCATION SYSTEM 

WORK FOR IMPROVING 

THE PROCESS OF 

EDUCATION. 

4thInternational 

Conference, Technical 

Faculty Čačak  
2012 

2. 

Ph.D. Kuka, M. 

Ph.D.Stojanoska, G. 

REDEFINITION OF 

EDUCATION  

STRUCTURE OF 

REPUBLIC OF SERBIA. 

International conference: 

Еducation across border. 

Florina 
2012 

3. 

Zhoglev, Z., Stojanoska, 

G.  

Qualitative researching of 

small and medium 

enterprises as a strategic 

tool for more successful 

development 

INTERNATIONAL 

conference SMEs 

development and 

innovation: building 

competitive future of 

South-Eastern Europe: 

conference 

proceedings.Prilep: 

Faculty of economy,. 

2014 

4.  

Stojanoska, G. Zhoglev, 

Z.   

   

 

THE  DISCRIMINATION 

ATTITUDES OF THE 

STUDENTS ON THE 

BASIS OF ETHNICITY 

IN THE ETHNICALLY 

MIXED SCHOOLS. 

THE BALKANS IN 

THE NEW 

MILLENNIUM - From 

Balkanization to Eutopia 

-  The Balkan 

Sociological Forum, 

Third International 

Conference  in 

cooperation with The 

Faculty of Public 

Administration and 

Political Science (SEE 

University - Tetovo) and 

Ss Cyril and Methodius 

2015 
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University in Skopje - 

Institute for Sociological, 

Political and Juridical 

Research inSkopje. 

Tetovo& Skopje. 

5. 

Жоглев, З.,Стојаноска, 

Г.. 

 

 

ПЛАТОН ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ВОСПИТУВАЊЕТО  ВО 

ДЕЛОТО „ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА:Меѓунар

однаконференција. 

Универзитет „Св.Кирил 

и Методиј“ -Скопје, 

Филозофскиакултет. 

Скопје. 

2016 

6. 

G. Stojanoska, D. Ando

novska-

Trajkovska, Z. Zhoglev.  

HIDDEN CURRICULUM 

IN THE PRIMARY 

SCHOOLS IN THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA: 

CONTENT ANALYSIS 

OF THE HISTORY 

TEXTBOOKS. 

INTED 2016:10th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference.Valencia 

(Spain), 2016.Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

2016 

7. 

.D. Andonovska-

Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhogl

ev. 

   

MODEL-POEMS AS 

SHAPERS OF 

STUDENTS’ POETIC 

EXPRESSION IN 

ELEMENTARY 

CLASSROOM 

   

INTED 2016:10th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference.Valencia 

(Spain), 2016.Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

2016 

8.     

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

12   

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

 

Име и презиме  Стела Босилковска 

Дата на раѓање 1.3.1962 г.  

Степен на образование  Втор и тековен трет 

Наслов на научниот степен  Мастер и 

Магистер 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Прв циклус: 

Професор по 

англиски јазик и 

книжевност 

1990 Филолошки 

факултет – Белград  

Втор циклус: Мастер 

по англиски јазик и 

книжевност 

2015 Филолошки 

факултет – Белград  

Втор циклус: 

Магистер по 

конференциско 

толкување 

2015 Филолошки 

факултет „Б. 

Конески“ – Скопје  

Трет циклус: 

Докторанд  

 

2015/16 Педаглошки 

факултет  – Битола 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки 

Наука за јазик Англистика 

 Преведување   

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет – 

Битола  

Лектор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Фонетика и фонологија на АЈ Англиски јазик и книжевност /  

Педагошки факултет – Битола  

2. САЈ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола  

3. САЈ – 1 Преведување од англиски на 

македонски и од македонски на 

англиски /  

Педагошки факултет – Битола  

4. Англиски јазик 1 за ИТО –  ИТО / Педагошки факултет – Битола  

5. Англиски јазик изборен  Одделенска насатава / 
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Педагошки факултет – Битола  

6.  Англиски јазик изборен Предучилишна настава /  

Педагошки факултет – Битола  

7. Англиски јазик изборен Социјална и рехабилитациска 

педагогија / Педагошки факултет – 

Битола  

8.  Преведувачка пракса Преведување од англиски на 

македонски и од македонски на 

англиски /  

Педагошки факултет – Битола / 

Педагошки факултет – Битола  

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Marija Bojadžievska, Stela 

Bosilkovska 

The Negation in the English 

Version of William 

Shakespeare’s “The Merchant 

of Venice” Compared with 

The Macedonian Translation 

of The Play 

Third International 

Conference “Education 

Across Borders” Oct. 

2016 

Proceedings 

PFBT, 2016 

2. Stela Bosilkovska, Milena 

Pejchinovska 

The Accolade of Being 

Attentively Listened to 

Third International 

Conference “Education 

Across Borders” Oct. 

2016 

Proceedings 

PFBT, 20162016 

3. Silvana Kolevska-Neshkovska Students with Disabilities  

and ELT 

IX ELTAM – IATEFL –

TESOL 

INTERNATIONAL 

BIENNIAL 

CONFERENCE 

Proceedings: Re-

Imagining Teaching; 

Rejuvenating and 

Transforming Classroom 

Practices /2016 

 Petkovska Viktorija, 

Bosilkovska Stela 

EL Teacher Trainees’ 

Practical Work – an 

Achievable Objective or an 

Unattainable Challenge? 

ICSSH2016 | 

International Conference 

on Social  

Sciences and 

Humanities, 2016 

4. Stela Bosilkovska, Daniela 

Andonovska-Trajkovska 

Sound Alternations in 

Connected Speech 

Horizons Volume 

17(XI):219 - 231 · 

September 2015 
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5. Daniela Andonovska-

Trajkovska,  Stela Bosilkovska 

Environmental factors for 

motivation of creative writing 

with children in elementary 

school 

Teacher International 

Journal /  June 2014/ 

Vol. 6 

6. Ruzhica Cacanoska,  Petre 

Georgievski, Zlatko Žoglev,  

Daniela Andonovska-

Trajkovska, Gordana 

Stojanoska, Stela Bosilkovska 

Методи на општественото 

истражување (Social 

Research Methods by Allan 

Bryman, 2012: fourth edition) 

Book, Edition: 1, 

Publisher: University 

"St. Kliment Ohridski"-

Bitola, ISBN: 13978-

9989-870-73-6 January 

2015 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
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Прилог бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Зоран Николовски 

Дата на раѓање 21.11.1971 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Магистер на филолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Професор по 

француски јазик и 

книжевност 

1996 Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“-Скопје 

Магистер на 

филолошки науки 

2002 Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“-Скопје 

Доктор на филолошки 

науки 

2012 Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“-Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Филолошки 

науки 

Романистика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Економски факултет – 

Прилеп 

доцент 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Француски јазик 1 Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Македонски и англиски 

јазик и Македоски и германски јазик   

 

2. Француски јазик 2 Македонски и англиски јазик и 

Македоски и германски јазик   

3.   

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 
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Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Николовски Зоран „Терминолошко 

збогатување на 

францускиот јазик“ 

Учител, 

Педагошки факултет-

Битола/ 2013 

2. Николовски Зоран „Електронски ресурси за 

француски јазик“ 

Меѓународен 

симпозиум 

„Електронските 

ресурси и 

филолошките студии“, 

Филолошки факултет 

“Блаже Конески”-

Скопје, Скопје, 12-13 

септември 2013 година 

3. Nikolovski Zoran Traduction de certains 

anglicismes dans le domaine 

de l'armement et 

de l'armée », Conférence 

internationale 

« Langage(s) et 

traduction », Figement et 

imaginaire 

linguistique, Université 

de Bucarest, Bucarest, 9-

12 septembre 2013 

4. Nikolovski Zoran « Contribution de la 

Commission générale de 

terminologie et de 

néologie à la traduction de 

certains anglicismes dans la 

langue française » 

Conférence 

international « 

LANGUES ET 

MÉTIERS, LANGUES 

ET COUTUMES », 

organisé par le 

Département de Français 

de la Faculté des 

Langues Étrangères, 

Université de Tirana, 

Tirana, 

le 18 mars 2013. 

5. Николовски Зоран Поимот јазична политика Хоризонти, бр. 8, 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-

Битола, 2012. 

6. Николовски Зоран „Францускиот јазик како 

средство за информирање 

на 

потрошувачот и заштита на 

работникот“, 

Меѓународна научна 

конференција 

„Миграцијата и пазарот 

на трудот“, Здружение 

„Мариовско-мегленски 

културни 

средби“-Прилеп, 

Институт за 

социолошки и 

политичко-правни 

истражувања-Скопје и 

Економски факултет-
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Прилеп, Крушево, 19-

20 октомври 2013 

7. Николовски Зоран Францускиот јазик во 

науката и техниката 

Меѓународна научна 

конференција „Јазични 

и културни 

проникнувања низ 

преведувањето и 

толкувањето“, 

26-27 септември 2012, 

Скопје, Катедра за 

преведување и 

толкување, Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“-Скопје 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
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Прилог бр.4 

 

Име и презиме  Златко Жоглев 

Дата на раѓање 06.11.1959 година 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор на социолошки науки 

Каде и кога го завршил образованието 

односно се стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски студии 

(Bachelor) 

1983 Филозофски факултет 

ННСГ за Социологија - 

Скопје 

Втор степен (M.A.) 1992 Институт за социолошки и 

политичко - правни 

истражувања - Скопје 

Трет степен (Ph.D.) 1996 Филозофски факултет - 

Скопје 

 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки Социологија Социологија на 

комуникации 

Доколку е во работен однос да се наведе 

институцијата каде работи и звањето во 

кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

 

Педагошки факултет - Битола Редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Социологија на образование Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - Битола 

Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски, Англиски јазик и книжевност)/ 

Педагошки факултет - Битола 

2. Компаративни религиски системи Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - Битола 

Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски, Англиски јазик и книжевност)/ 

Педагошки факултет - Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет - Битола 

3. Деловно комуницирање Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски),  Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет - Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Комуникациски аспекти на надарените и талентираните Образование на талентираните и надарените/ 

Педагошки факултет - Битола 

2. Односи со јавноста Односи со јавноста 

3. Социологија на комуникации Односи со јавноста 

4. Невербална комуникација Односи со јавноста 

5. Вештина на преговарање Односи со јавноста 

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 
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1. Општествено - истражувачки методи (Social research 

methods) 

Претприемништво и менаџмент во МСП (мали 

и средни претпријатија) /Економски факултет 

Прилеп, Автономен Универзитет - Барселона 

   

   

9. Селектирани научни резултати во последните пет години 

Доказ за печатени научни трудови во меѓународни списанија во даденото поле (до пет)  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Златко Жоглев, 

проф. д-р Ружица Цацаноска 

Противречни толкувања за „чудото“ во 

црквата Свети Димитрија - Скопје 

Модернизација, културни 

идентитети и приказивање 

разноликости, 

Универзитет у Нишу, 

Филозофски факултет, 2012 

2. Zhoglev Zlatko, Stojanoska 

Gordana 

Qualitative researching of small and medium 

enterprises as a strategic tool for more 

successful development. 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE SMEs 

DEVELOPMENT AND 

INNOVATION: BUILDING 

COMPETITIVE FUTURE OF 

SOUTH-EASTERN EUROPE. 

Central Europian Initiative, 

Faculti of economics – Prilep, 

Center for Innovations & 

Development. Ohrid 3-4. 10. 

2014 

3. Prof. d-r Petre Gjorgievski 

Prof. d-r Zlatko Zhoglev 

Uloga kulture u formiranju osobnog i  

društvenog identiteta u procesu socijalizacije. 

str. 517-528 

Znanstveni Godišnjak Titius: zbornik baština i 

razvoj.  

Godina 6-7/бр. 6-7, Split 2014 ISSN 1847 - 

0742  

 

Ivanka Buzov i Šime Pilić 

(urednici) 

Izdavač Sveucilište u Splitu 

4. 

Stojanoska, G. Zhoglev, Z.

   

    

 

THE  DISCRIMINATION ATTITUDES 

OF THE STUDENTS ON THE BASIS OF 

ETHNICITY IN THE ETHNICALLY 

MIXED SCHOOLS. 

THE BALKANS IN THE 

NEW MILLENNIUM - From 

Balkanization to Eutopia -  The 

Balkan Sociological Forum, 

Third International Conference 

in cooperation with The 

Faculty of Public 

Administration and Political 

Science (SEE University - 

Tetovo) and Ss Cyril and 

Methodius University in 

Skopje - Institute for 

Sociological, Political and 

Juridical Research in Skopje. 

Tetovo & Skopje, 2015.   

5. 

Жоглев, З., Стојаноска, Г.  

 

 

ПЛАТОН ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ВОСПИТУВАЊЕТО  ВО ДЕЛОТО 

„ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА: Меѓународна 

конференција. Универзитет 

„Св.Кирил и Методиј“ - 

Скопје, Филозофски акултет. 

Скопје, 2016. 

6. G. Stojanoska, D. Andonovsk

a-Trajkovska, Z. Zhoglev.  

HIDDEN CURRICULUM IN THE 

PRIMARY SCHOOLS IN THE 

INTED 2016: 10th 

International Technology, 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
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REPUBLIC OF MACEDONIA: 

CONTENT ANALYSIS OF THE 

HISTORY TEXTBOOKS. 

Education and Development 

Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding 

indexed in the Web of Science. 

7. 

. D. Andonovska-Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhoglev. 

    

MODEL-POEMS AS SHAPERS OF 

STUDENTS’ POETIC EXPRESSION IN 

ELEMENTARY CLASSROOM 

   

INTED 2016: 10th 

International Technology, 

Education and Development 

Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding 

indexed in the Web of Science. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1. Проф. д-р Златко Жоглев 

 
Promoting a Model of Integrated 

University in the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia (PRIUM) 

 

 

TEMPUS – JEP Project 

2. Проф. д-р Златко Жоглев 

 
 “Designing and implementing of the NQF” 

(DINAQUF) 

 

145165 – TEMPUS – 2008 – 

SE – SMHES (2008-4763) 

3. Проф. д-р Златко Жоглев 

 
Building Capacity for Structural Reform in 

Higher Education of Western Balkan 

Countries (STREW) 

 

511335-TEMPUS-1-2010-RS-

TEMPUS-SMHES 

4. 

Проф. д-р Златко Жоглев 

 

BALKAN SCHEME FOR 

INTERNATIONALIZATION OF 

LEARNING TOGETHER WITH EU 

UNIVERSITIES – BASILEUS  

 

ERASMUS MUNDUS Action 

2 Project:  

 

5. Проф. д-р Златко Жоглев 

 

 TEMPUS – SMGR Project CUBRIC 

 
158999 – TEMPUS – ES 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. 

Zhoglev, Z., Stojanoska, G.  

Qualitative researching of small 

and medium enterprises as a 

strategic tool for more 

successful development   

INTERNATIONAL 

conference SMEs 

development and innovation: 

building competitive future of 

South-Eastern Europe: 

conference proceedings. 
Prilep: Faculty of economy,.  

2014 

2. 

Stojanoska, G. Zhoglev, Z.

   

    
 

THE  DISCRIMINATION 

ATTITUDES OF THE 

STUDENTS ON THE BASIS 

OF ETHNICITY IN THE 

ETHNICALLY MIXED 

SCHOOLS. 

THE BALKANS IN THE 

NEW MILLENNIUM - From 

Balkanization to Eutopia -  

The Balkan Sociological 

Forum, Third International 

Conference  in 

cooperation with The Faculty 

of Public Administration and 

Political Science (SEE 

University - Tetovo) and Ss 

Cyril and Methodius 

University in Skopje - Institute 

for Sociological, Political and 

Juridical Research in Skopje. 

Tetovo & Skopje.   

2015 

https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
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3. 

Жоглев, З., Стојаноска, Г..  

 

 

ПЛАТОН ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕТО И 

ВОСПИТУВАЊЕТО  ВО 

ДЕЛОТО „ДРЖАВА“ 

2400 ГОДИНИ ОД 

ОСНОВАЊЕТО НА 

ПЛАТОНОВАТА 

АКАДЕМИЈА: 
Меѓународна конференција. 

Универзитет „Св.Кирил и 

Методиј“ - Скопје, 

Филозофски акултет. 

Скопје. 

2016 

4.  

G. Stojanoska, D. Andonovsk

a-Trajkovska, Z. Zhoglev.  

HIDDEN CURRICULUM IN 

THE PRIMARY SCHOOLS IN 

THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA: CONTENT 

ANALYSIS OF THE HISTORY 

TEXTBOOKS. 

INTED 2016: 10th 

International Technology, 

Education and Development 

Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

2016 

5. 

. D. Andonovska-Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhoglev. 

    

MODEL-POEMS AS 

SHAPERS OF STUDENTS’ 

POETIC EXPRESSION IN 

ELEMENTARY CLASSROOM 

   

INTED 2016: 10th 

International Technology, 

Education and Development 

Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

2016 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

30 12 5 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
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Име и презиме  Мери Стоилкова 

Дата на раѓање 24.03.1951 

Степен на образование  магистер 

Наслов на научниот степен  магистер по музички науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

магистер по музички 

науки 

1982 Факултет за музичка 

уметност, Скопје 

   

   

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

уметност музика класична музика 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет, 

Битола 

редовен професор 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 

на студии 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Музички инструмент учители/воспитувачи; Педагошки 

факултет 

2. Оркестар учители/воспитувачи; Педагошки 

факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Пијано Методика на наставата по музичко 

образование/Педагошки факултет 

2. Читање „ а виста “ Методика на наставата по музичко 

образование/Педагошки факултет 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Мери Стоилкова Мелографирање на светата 

божествена литургија од 

Св.  Јован Златоуст, во 

изведба на митрополитот 

Наум со сестринството 

Продуцент: Кире 

Костов 

2006 

2. Мери Стоилкова Хуманитарни концерти 01.11.2007„СИТЕ 

ЗАЕДНО ДА МУ 
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ПОМОГНЕМЕ НА 

АНДРЕЈ.“ 

26.11.2009„Да и 

помогнеме на 

Валентина 

Стефановска.“ 

27.05.2008„Хуманитаре

н  

концерт за потребите 

на студентите при 

Педагошкиот 

факултет-Битола“. 

11.05.2010 „Да му 

помогнеме на Јане 

Велковски“. 

14.03.2011„Да му 

помогнеме на Гаврил 

Же 

жовски“. 

3. Мери Стоилкова Настап на Деновите на 

полската култура во 

Р.Македонија 

Концертна сала во 

Завод и Музеј, Битола 

09.11.2010 

4. Мери Стоилкова Солистички концерт Музичко училиште 

„Методиј Патчев“, 

Охрид 

04.05.2007 

5. Мери Стоилкова Настап на европски 

концерт: Музички и 

балетски педагози на 

Македонија 

Концертна сала  во 

факултетот за музичка 

уметност, Скопје 

07.04.2011 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Музички педагози од Европа 4-ти интернационален 

натпревар на млади 

пијанисти за класична 

музика 

(член на жири и пијано 

придружба на виолинисти) 

Приштина 

26.30.2006 

2. Музички педагози од Европа Осми интернационален 

натпревар на класична 

музика 

„Ars Kosova“- Приштина 

(член на жири и пијано 

придружба на виолинисти) 

26-30.05.2011 

3. Министерство за култура и 

амбасада на Р. Полска во 

Албанија 

Рецитал во просториите на 

Операта во Тирана во 

рамките на 8-миот 

Шопенов фестивал 

29.04.2009 
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(еминентната пијанистка 

Родина Цико го 

промовираше моето 9-то 

CD со дела на Шопен) 

4. Интерфест, Битола Промоција на DVD со дела 

од Шопен во продукција на 

„Тера“ телевизија 

Промотор: Милица 

Шперовиќ Рибарски - 

пијанист 

12.10.2010 

5. Друштвото на грчко-влашко 

пријателство од Солун 

Денови на православието 

(културна манифестација во 

салата Society for 

Macedonian Stady) 

Солун, Р. Грција 

08.03.2009 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

да не не 
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и 

трет циклус на студии и ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Вон. проф. д-р Иван Додовски 

2. Дата на раѓање 17.4.1974 

3. Степен на образование Трет циклус 

4. Наслов на научниот степен Доктор по филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил образованието 

односно се стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Професор по општа и 

компаративна книжевност 

со американски студии 

1996 Филолошки факултет, 

УКИМ, Скопје 

Магистер по филолошки 

науки 

2003 Катедра за македонска и 

јужнословенски 

книжевности, Филолошки 

факултет, УКИМ, Скопје 

Доктор по филолошки 

науки 

2008 Факултет за уметности, 

јазици и култури, 

Универзитет Нотингем, 

Обединето Кралство  

6. Подрачје, поле и област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Филологија Македонска, 

јужнословенска 

и американска 

книжевност 

Теорија на книжевност 

7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Филологија Славистика и 

балканистика 

Културолошки студии, 

драма 

8. Доколку е во работен однос да се наведе 

институцијата каде работи и звањето во 

кое е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет Американ колеџ 

Скопје 

Вонреден професор по група 

предемети од областа на науката 

за јазикот, литературата и 

културологијата 

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 

Ред. бр.   

1. Американска книжевност Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет, Битола 

2. Шекспирологија Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет, Битола 

3. Теорија на книжевноста Македонски јазик и книжевност /Педагошки 

факултет, Битола 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. бр. Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни научни трудови (до пет) 

Ред. Бр. Автори Наслов Издавач / година 

1.  Ivan Dodovski & Zlat 

Milovanovic 

“Thucydides vs. Kant in Our Time: 

Reconsidering the Concepts of War 

and Peace - Introduction”, in Zlat 

UACS, 2015 

(EBSCO Host) 
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Milovanovic & Ivan Dodovski, eds. 

Thucydides vs. Kant in Our Time: 

Reconsidering the Concepts of War 

and Peace – Essays in Honour of 

Professor Dr. Gaspar Biro    

2. Ivan Dodovski & Robert 

Hudson 

“Introduction: The Europe of 

Tomorrow: Creative, Digital, 

Integrated,” in Ivan Dodovski, 

Robert Hudson, Miodraga 

Stefanovska & Stevo Pendarovski, 

eds. The Europe of Tomorrow: 

Creative, Digital, Integrated. 

UACS, 2014 

(EBSCO Host) 

3. Ivan Dodovski & Robert 

Hudson 

“Introduction: Out of the Crisis: EU 

Economic and Social Policies 

Reconsidered,” in Ivan Dodovski, 

Stevo Pendarovski & Ilijana 

Petrovska, eds. Out of the Crisis: 

EU Economic and Social Policies 

Reconsidered. 

UACS, 2013 

(EBSCO Host) 

4. Ivan Dodovski “Pride and Perplexities: Identity 

Politics in Macedonia and its 

Theatrical Refractions,” in Glenn 

Bowman & Robert Hudson, eds. 

After Yugoslavia: Identities and 

Politics within the Successor States.  

London: Palgrave 

Macmillan, 2011 

(WEB OF SCIENCE) 

5. Ivan Dodovski “From Xenophobic Fortress To 

Dystopian Supermarket, Or How 

Balkan Playwrights Imagine 

Europe”, in Dodovski, Ivan & 

Stevo Pendarovski, eds. Europe as 

a Global Power: from Market to 

Identity?, pp. 38-55. 

UACS, 2011 

(EBSCO Host) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. бр. Автори Наслов Издавач / година 

1. Ivan Dodovski ‘Todorka Kondova’, ‘Milica 

Stojanova’, ‘Joana Popovska’, 

‘Elena Doncheva.’ In: Dictionnaire 

des femmes créatrices. 

Paris: Edition des femmes, 

2013 

2. Ivan Dodovski TEMPUS Project: Macedonian as a 

Foreign Language Curriculum 

Upgrading MaFoLaC, 158638-

TEMPUS-1-2009-1-MK-TEMPUS-

JPCR. 

UKIM, UACS et al. 

February 2010 – July 2012 

3. Ivan Dodovski “Macédoine: Un théâtre d’auteurs”, 

in Michel Corvin, ed. Anthologie 

critique des auteurs dramatiques 

Europâens (1945-2000) 

 

editions Théâtrales, 2007 

 

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. бр. Автори Наслов Издавач / година 

1. Ivan Dodovski & Zlat 

Milovanovic, eds. 

Thucydides vs. Kant in Our Time: 

Reconsidering the Concepts of War 

and Peace – Essays in Honour of 

Professor Dr. Gaspar Biro    

UACS, 2015 

 

2. Ivan Dodovski, Robert Hudson, 

Miodraga Stefanovska & Stevo 

Pendarovski, eds. 

The Europe of Tomorrow: Creative, 

Digital, Integrated 

UACS, 2014 

3. Ivan Dodovski, Stevo Out of the Crisis: EU Economic UACS, 2013 
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Pendarovski & Ilijana 

Petrovska, eds. 

and Social Policies Reconsidered. 

4. Ivan Dodovski, Stevo 

Pendarovski & Ilijana 

Petrovska, eds. 

Europe 2020: Towards Innovative 

and Inclusive Union 

UACS, 2012 

5. Ivan Dodovski & Stevo 

Pendarovski, eds. 

Europe as a Global Power: from 

Market to Identity? 

 

UACS, 2011 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. бр. Автори Наслов Издавач / година 

1. Иван Додовски 

 

„Темна симфонија за човекот 

(поговор)“, во Херман Мелвил, 

Моби Дик или Китот.Т.2, стр. 

279-286. 

Скопје: КСЦ, 2014 

2. Иван Додовски 

 

„Уметноста на раскажувањето 

објаснета од романописец 

(поговор)“, во Едвард Морган 

Форстер, Аспекти на романот, 

стр. 123-129. 

Скопје: КСЦ, 2014 

3. Иван Додовски 

 

“Едгар Алан По и инстиктот за 

трансценденција (поговор)”, во 

Едгар Алан По, Авантурите 

нагордон Пим. Филозофија на 

композицијата, стр. 183-193. 

Скопје: КСЦ, 2013 

4. Иван Додовски „Раскажувач на трансатлантските 

контрасти (поговор)“, во Хенри 

Џејмс, Европејци, стр. 167-177. 

Скопје: КСЦ, 2013 

5. Иван Додовски 

 

 

„Желба без дејственост: три 

навраќања кон двојната 

потчинетост во Вејка на ветрот 

од Коле Чашуле“, во Јелена 

Лужина, приредувач. Чашуле, 

отпосле: зборник. 

Скопје: МАНУ, 2013 

 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 2 

11.2. Магистерски работи 2 

11.3. Докторски дисертации  

 



315 

 

 

Прилог бр. 4 

 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава 

на студиската програма од прв циклус на студии 
 

1. Име и презиме Проф. д-р Ранко Младеноски 

2. Дата на раѓање 15.10. 1966 година 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по филолошки науки 

 

 

 

5. 

 

 

 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Магистер по 

филолошки науки 

2005 Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“, Скопје 

 

Доктор по филолошки 

науки 

 

 

2010 

 

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“, Скопје 

 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

 

Хуманистички науки 

 

Наука за 

книжевноста 

Теорија на 

книжевноста; 

Македонска 

книжевност XX 

век 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

 

Хуманистички науки 

 

Наука за 

книжевноста 

Теорија на 

книжевноста; 

Македонска 

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 во кое е избран и 

област 

Филолошки факултет, 

Универзитет „Гоце Делчев“, 

Штип 

Вонреден професор; 

Теорија на книжевноста и 

Македонска книжевност 

XX век 

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 

Ред.  

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Теорија на книжевноста Македонски јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет, Штип 

2. Наратологија Македонски јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет, Штип 

3. Поетика Македонски јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет, Штип 

4. Современа македонска книжевност 1 Македонски јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет, Штип 

5. Современа македонска книжевност 2 Македонски јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет, Штип 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Теорија на книжевноста Македонска книжевност/ Филолошки 

факултет, Штип 

2. Теорија на поезијата Македонска книжевност/ Филолошки 

факултет, Штип 

3. Современа македонска книжевност Македонска книжевност/ Филолошки 

факултет, Штип 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

 

1. 

 

Македонски постмодернизам 

 

Македонски јазик, книжевност и 

култура/ Филолошки факултет, Штип 

 

 

2. 

 

Постколонијална критика 

 

Македонски јазик, книжевност и 

култура/ Филолошки факултет, Штип 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач /  година 

 

 

 

1. 

 

 

 

Ранко Младеноски 

 

Хетеролошките аспекти на 

романот „Бајазит и Оливера“ од 

Драги Михајловски 

Спектар, Институт 

за македонска 

литература, 

Скопје, год. 

XXXII, бр. 66, 

2015, стр. 98-108. 

 

 

 

2. 

 

 

 

Ранко Младеноски 

 

 

Демаскирање на илузиите за 

„новите“ теории 

Филолошки 

студии, Институт 

за књижевност и 

уметност, Београд, 

год. XIII, бр. 1, 

2015, стр. 361-371. 

 

 

3. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

Суштинските дилеми за 

историјата и културата на 

античка Македонија 

Македоника, 

Македоника 

литера, Скопје, 

год. V, бр. 13, 

2015, стр. 3-44. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Ранко Младеноски 

 

 

Синонимните ликови во 

романите на Венко Андоновски 

 

Контекст, 

Институт за 

македонска 

литература, 

Скопје, год. XII, 

бр. 12, 2014, стр. 

129-143. 

 

 

5. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

Александар Македонски како 

интеркултурен код во 

современиот македонски роман 

Спектар, Институт 

за македонска 

литература, 

Скопје, год. XXXI, 

бр. 62, 2013, стр. 

62-72. 
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10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

 

 

 

1. 

д-р Виолета Димова, д-р 

Луси 

Караниколова‒Чочоровска, 

д-р Ранко Младеноски, д-р 

Весна Продановска, Сања 

Велкова, Делфина 

Николенко, Пацка Тасева. 

 

Литературолошките и 

културолошките истражувања и 

нивната функција во 

оспособувањето на студентите 

идни наставници (во изработка) 

 

Филолошки 

факултет, Штип 

(Одлука на ННС 

бр. 1902-48/15 од 

10.02. 2016 

година) 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ранко Младеноски Александар III Македонски во 

македонската книжевност 

Македоника 

литера, Скопје, 

2016 

2. Ранко Младеноски Деконструкција на ликот Македонска реч, 

Скопје, 2014 

 

 

3. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

Теорија на поезијата 

(рецензирана скрипта) 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, 

Филолошки 

факултет, Штип, 

2014 

4. Ранко Младеноски 

 

Промоции 

 

Академски печат, 

Скопје, 2013 

 

5. 

 

Ранко Младеноски 

 

Наратологија (рецензирана 

скрипта) 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, 

Филолошки 

факултет, Штип, 

2012 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

 

1. 

 

Ранко Младеноски 

 

Песнички свет Елене Пренџове 

Свеске, Панчево, 

бр. 103, 2012, стр. 

98-104. 

 

 

2. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

Нов македонистички труд на 

Калоѓера (Goran Kalogjera, 

Makedonsko devetnaesto stoljeće, 

Zajednica Makedonaca u 

Republici Hrvatskoj, Zagreb, 

2011). 

 

Современост, 

Скопје, год. 61, бр. 

2, 2012, стр. 193-

200. 

 

 

3. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

Односот на македонистите од 19 

век кон античка Македонија 

Годишен зборник 

на Филолошки 

факултет, Штип, 

год. 4, 2013, стр. 

73-81. 

 

4. 

 

Ранко Младеноски 

Македонската поезија од 20 век 

за Александар Македонски 

Современост, 

Скопје, год. 62, бр. 

1, 2013, стр. 54-64. 

 

5. 

 

Ранко Младеноски 

Наративните структури во 

романите на Славчо Ковилоски 

Современост, 

Скопје, год. 64, бр. 

1, 2015, стр. 65-81. 
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11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1. Дипломски работи Ментор за изработка на 23 дипломски 

трудови на Катедрата за македонски јазик и 

книжевност на Филолошкиот факултет во 

Штип. 

11.2. Магистерски работи / 

11.3. Докторски дисертации / 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред. 

бр. 

Автори Наслов Издавач / година 

 

 

1. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

Хетеролошките аспекти на 

романот „Бајазит и Оливера“ 

од Драги Михајловски 

Спектар, Институт 

за македонска 

литература, 

Скопје, год. 

XXXII, бр. 66, 

2015, стр. 98-108. 

 

 

2. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

 

Демаскирање на илузиите за 

„новите“ теории 

Филолошки 

студии, Институт 

за књижевност и 

уметност, Београд, 

год. XIII, бр. 1, 

2015, стр. 361-371. 

 

3. 

 

Ранко Младеноски 

Суштинските дилеми за 

историјата и културата на 

античка Македонија 

Македоника, 

Македоника 

литера, Скопје, 

год. V, бр. 13, 

2015, стр. 3-44. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Ранко Младеноски 

 

 

 

Дијалогизмот и 

интертекстуалноста во 

македонскиот роман 

Зборник на научни 

трудови од VI 

меѓународна 

научна 

конференција 

„Меѓународен 

дијалог: Исток – 

Запад“ ‒ Свети 

Николе, Vol. 2, 

6/2015, стр. 99-

102. 

 

 

5. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

Синонимните ликови во 

романите на Венко 

Андоновски 

Контекст, 

Институт за 

македонска 

литература, 

Скопје, год. XII, 

бр. 12, 2014, стр. 

129-143. 
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6. 

 

 

Ранко Младеноски 

Александар Македонски 

како интеркултурен код во 

современиот македонски 

роман 

Спектар, Институт 

за македонска 

литература, 

Скопје, год. XXXI, 

бр. 62, 2013, стр. 

62-72. 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач / година 

1. / / / 

2. / / / 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

 

1. 

 

Ранко Младеноски 

Ликовите-дублети 

во романот „Тунел“ 

од Петре М. 

Андреевски 

VIII Македонско-

северноамериканска 

конференција, Охрид. 

 

2012 

 

 

2. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

Македонецот К. 

Миладинов кај 

Хрватот С. Томаш 

IV Меѓународен 

научен собир 

„Македонско-

хрватски книжевни, 

културни и јазични 

врски“, Охрид. 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Ранко Младеноски 

 

 

 

 

Дијалогизмот и 

интертекстуалноста 

во македонскиот 

роман 

VI Меѓународна 

научна конференција 

„Меѓународен 

дијалог: Исток – 

Запад“, Меѓународен 

славјански 

универзитет 

„Гаврило Романович 

Державин“, Свети 

Николе. 

 

 

 

 

 

2015 

 


