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ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И 

НОСИТЕЛОТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Наслов на студиската програма 
НАСТАВА ПО ЈАЗИК трет циклус 
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Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Единица на универзитетот Педагошки факултет –  Битола 

Научно подрачје 
Химанистички науки (6) 

Општествени науки (5) 

Научно поле 

Научно поле: 

Наука за јазик (604),  

Наука за книжевноста (612),  

Образование (505) 

Научна, стручна или уметничка област 
Македонистика (64000), Англистика 

(64004), Методика (50504) 

Вид на студии Трет циклус универзитетски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС-кредити 180 ЕКТС-кредити 

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма 
Доктор на наставата по јазик 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  
PhD in Teaching Language  

Времетраење на студиите (во години) 3 години 

Учебна година во којашто ќе започне 
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Македонски јазик  
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акредитација или за повторна акредитација? 
Повтoрна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација/повторна акредитација 
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Веб-страница на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk 

www.pfbt.uklo.edu.mk 
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
 

Назив на 

високообразовната 

установа 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Педагошки факултет – Битола 

Седиште Васко Карангелевски б. б., 7000 Битола 

Вид на 

високообразовната 

установа 

Јавна високообразовна институција во склоп на Универзитетот „Св. 

Климет Охридски“ – Битола 

Податоци за 

основачот на 

приватна 

високообразовна 

установа 

/ 

Податоци за 

последната 

акредитација 

За трет циклус тригодишни студии:  

Настава по јазик со Решение од Одборот за акредитација и евалуација 

на високото образование бр. 1409-5/5 од 31.5.2018 г. 

 

Студиски и 

научноистражувачки 

подрачја за кои е 

добиена 

акредитација 

За студиските програми на прв циклус студии: 

Наставник по одделенска настава 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Воспитувач 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Македонски јазик и книжевност 

➢ Подрачје: хуманистички науки (6), општествени науки (5) 

➢ Поле: наука за јазикот (604), наука за книжевноста (612), 

образование (505) 

➢ Англиски јазик и книжевност 

➢ Подрачје: хуманистички науки (6), општествени науки (5) 

➢ Поле: наука за јазикот (604), наука за книжевноста (612), 

образование (505) 

- Информатика и техничко образование 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Преведување од англиски на македонски и од македонски на англиски 

јазик 

➢ Подрачје: хуманистички науки (6) 

➢ Поле: наука за јазикот (604) 

Единици во состав 

на 

високообразовната 

Нема посебни единици 



установа 

Студиски програми 

што се реализираат 

во единицата која 

бара проширување 

на дејноста со 

воведување на нови 

студиски програми 

Студиски програми на прв циклус студии: 

• Наставник по одделенска настава 

• Воспитувач 

• Македонски јазик и книжевност 

• Англиски јазик и книжевност 

• Социјална и рехабилитациска педагогија 

• Преведување од англиски на македонски и од македонски на 

англиски јазик 

• Информатика и техничко образование (со Технички факултет 

Битола) 

Студиски програми на втор циклус студии: 

• Магистер по методика на одделенска настава – македонски јазик  

• Магистер по методика на одделенска настава – природа и 

природни науки  

• Магистер по методика на одделенска настава – општество и 

општествени науки 

• Магистер по методика на одделенска настава – ликовно 

образование 

• Магистер по методика на одделенска настава –физичко и 

здравствено образование 

• Магистер по методика на одделенска настава- математика 

• Магистер по методика на одделенска настава- музичко 

образование 

• Магистер за соработка со семејството и локалната заедница 

• Магистер за инклузивна практика во одделенската настава 

• Магистер по теорија на поучување 

• Магистер за професионален развој и професионална соработка 

• Mагистер за интеркултурна практика во одделенската настава 

• Магистер воспитувач со предметна специјалност македонски 

јазик 

• Магистер воспитувач со предметна специјалност природа и 

природни науки 

• Магистер воспитувач со предметна специјалност општество и 

општествени науки 

• Магистер воспитувач со предметна специјалност ликовна култура 

• Магистер воспитувач со предметна специјалност физичко и 

здравствено воспитание 

• Магистер воспитувач со предметна специјалност математика 

• Магистер воспитувач со предметна специјалност музичка култура 

• Магистер воспитувач за соработка со семејството и локалната 

заедница 

• Магистер воспитувач за инклузивна практика во предучилишните 

установи 

• Магистер по теории на поучување во предучилишните установи 



• Магистер воспитувач за професионален развој и професионална  

соработка 

• Магистер воспитувач за интеркултурна практика во 

предучилишните установи 

• Магистер по информатичко и техничко образование 

• Магистер за образование на надарени и талентирани 

• Магистер на наставата по македонски јазик и книжевност 

• Магистер на наставата по англиски јазик и книжевност 

 

Студиски програми на трет циклус студии: 

• Докторски студии по образовни науки 

• Докторски студии по менаџмент во образованието 

• Докторски студии за работа со надарени и талентирани 

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

англиски јазик, германски јазик) 

Податоци за 

меѓународна 

соработка на планот 

на наставата, 

истражувањето и 

мобилноста на 

студентите 

  Трајна заложба на Педагошкиот факултет – Битола претставува 

развојот на  меѓународната соработка и обезбедувањето на што поголема 

видливост на институцијата во европскиот високообразовен простор.   

Во академска 2017/2018 г. на Педагошкиот факултет – Битола 

гостуваше г-ѓица Џулија Куан од Универзитетот во Алабама како 

Фулбрајт-стипендист.  

На 20 септември 2017 г., на Педагошкиот факултет гостуваше проф. 

д-р Јасмина Старц, професор на Факултетот за бизнис и менаџмент во 

Ново Место (Словенија). Таа одржа предавање за студентите од втор и 

трет циклус студии на тема: „Училиштето како организација што учи“.  

Во академската 2017/2018 г. студентот Дарко Бошковски, од насоката 

Англиски јазик и книжевност, реализираше мобилност во рамките на 

програмата Еразмус+ со траење од еден семестар на Катедрата за 

англистика при Универзитетот во Кемнитц (Германија).  

Од 24 до 27 октомври 2017 г., на Педагошкиот факултет – Битола, 

мобилност во рамките на програмата Еразмус+ реализираа: проф. д-р 

Вања Петрова и проф. д-р Веселина Иванова од Педагошкиот факултет 

при Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија). Професорките 

одржаа предавања од областа на дидактиката и методиката на физичкото 

воспитание и образование за студентите од насоката Наставник по 

одделенска настава.  

 Од 10 до 11 ноември 2017 г., во рамките на програмата CEEPUS, на 

Педагошкиот факултет гостуваа проф. д-р Лукас Томшик од 

Педагошкиот универзитет во Краков и проф. д-р Михал Сизка од 

Универзитетот за хуманистички науки во Катовице (Полска). Тие 

одржаа предавање на тема „Образовниот систем во Полска“. 

 На 14 ноември 2017 г., студентите Даниела Ристевска, Елеонора 

Андреевска  и Виолета Стеваноска-Буштреска (од насоката Наставник 

по одделенска настава), како и студентите Ивана Стојановска, Лилјана 

Белакапоска, Анабела Петреска и Христина Стојмирова (од насоката 

Англиски јазик и книжевност) зедоа учество во Меѓународната 



студентска конференција  „Современи предизвици во воспитувањето и 

образованието: дидактички аспекти“ која се одржа во Вршац (Србија). 

Студентите ги предводеше проф. д-р Љупчо Кеверески. 

На 1 декември 2017 г., за студентите од студиските програми 

Англиски јазик и книжевност и Преведување од македонски на англиски 

јазик и од англиски на македонски јазик, професорот Мет Мјури од 

Соединетите Американски Држави одржа онлајн-предавање на тема  

„Предизвиците со кои се соочуваат преведувачите при постигнување 

преводна еквиваленција на граматичко (морфосинтаксичко) ниво“.  

  На 21 февруари 2018 г., професорот Мeт Мури одржа второ онлајн- 

предавање на тема „Curiosity-based Learning“. 

Од 26 до март 2018 г., мобилност во рамките на програмата Еразмус+ 

на Педагошкиот факултет – Битола реализираа доц. д-р Тања Танева, г- 

ѓа Вања Трифонова и г-ѓа Бојана Велева, административни службеници 

од Ректоратот при Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија).  

На 2 март 2018 г., доц. д-р Тања Танева одржа предавање на тема 

„Мотивација и структура на човечката дејност“ за студентите од 

насоките Наставник по одделенска настава и Воспитувач.  

На 1 април 2018 г., професорот Мeт Мјури од Соединетите 

Американски Држави одржа трето-онлајн предавање на тема „What if 

Connecting Your Classroom to the World Can Change the World?: The 

Power of Relevant Learning“.  

Од 11 до 13 април 2018 г., на Педагошкиот факултет гостуваше проф. 

д-р Мирослав Кука од Високата школа за воспитувачи во Алексинац 

(Србија). Професорот Кука одржа пригодно предавање за студентите од 

насоката Англиски јазик и книжевност. 

Од 23 до 27 април 2018 г., мобилност мобилност во рамките на 

програмата Еразмус+ на Педагошкиот факултет – Битола, реализираа 

доц. д-р Дијана Ѓоргиева, г- ѓа Гергана Иванова, г-ѓа Татјана Русева и г-

ѓа Галина Динева од Педагошкиот факултет при Тракискиот универзитет 

во Стара Загора (Бугарија). 

 На 24 април 2018 г., доц. д-р Дијана Ѓорѓиева одржа предавање на 

тема „Алтернативни стратегии за учење и комуникација кај деца со 

посебни образовни потреби“ за студентите од насоката Социјална и 

рехабилитациска педагогија.  

Од 14 до 18 мај 2018 г., мобилност во рамките на програмата Еразмус 

+ на Педагошкиот факултет – Битола реализира проф. д-р Борјана 

Иванова од Педагошкиот факултет во Пловдив (Бугарија).  

На 14 мај 2018 г., професорката Иванова одржа предавање на тема 

„Алтернативни концепции во предучилишното образование“ за 

студентите од насоката Воспитувачи.  

На 22 мај 2018 г., на Педагошкиот факултет гостуваше Анита Вуцо, 

д-р на науки во областа на компаративна филологија на централните 

источни европски земји и реномиран преведувач од Италија. Таа одржа 

предавање за студентите од јазичните насоки на тема: „Преведување од 

недоминантни јазици на доминантни“.  



Од 20 до 30 јули 2018 г., во Сплит (Хрватска), се одржа студентската 

летна школа Credibility, Honesty, Ethics, and Politeness in Academic and 

Journalistic Writing (CHEP 2018). Од Педагошкиот факултет учество 

зедоа студентите: Елена Шалевска, Дарко Бошковски, Дијана Јованоска 

и Лилјана Белакапоска, под водство на доцент д-р Бисера 

Костадиновска-Стојчевска. 

 Во академската 2017/2018 г. беа потпишани два билатерални 

договори за меѓународна соработка: Билатерален договор за соработка 

со платформата Belouga: Connecting the World Through Education 

(https://belouga.org/) и Билатерален договор за соработка со Факултетот 

за образование при Педагошкиот универзитет од Краков (Полска).  

Во академската 2017/2018 г., Педагошкиот факултет – Битола беше 

коорганизатор на две меѓународни конференции: Меѓународната 

конференција Образованието на крстопат – состојби, предизвици, 

решенија и перспективи, која се одржа на 10 и 11 ноември 2017 г. во 

Битола, под покровителство на Македонското научно друштво од Битола 

и Меѓународната конференција Современи пристапи во 

професионалниот развој и работата на воспитувачите и 

наставниците, која се одржа на 25 мај 2018 г., на Учителскиот факултет 

во Белград. 

Во академска 2018/2019 г. на Педагошкиот факултет – Битола 

гостуваше м-р Никола Трајковски од САД, како Фулбрајт-стипендист. 

На 31 октомври 2018 г., на Педагошкиот факултет – Битола гостуваа 

м-р Аленка Фидлер и г. Бранко Равнак од Словенија, експерти во 

областа инклузивна педагогија и инклузивно општество за деца со 

посебни потреби преку активности во вода и нуркање.  

На 14 ноември 2018 г., на Педагошкиот факултет – Битола гостуваше 

проф. д-р Грозданка Гојков, член на Српската академија за науки.  

На 28 ноември 2018 г., на Педагошкиот факултет, беше одржано 

предавање на тема „Преведувачот и текстот“. Предавањето го одржа 

Дејан Ацовиќ, член на Преведувачкото друштво на Република Србија, 

класичен филолог и преведувач од старогрчки, латински, француски, 

англиски и од модерен грчки јазик.  

Во академската 2018/2019 г. студентката Мерјема Елезоска од 

насоката Наставник по одделенска настава, реализираше мобилност во 

рамките на програмата Еразмус+ од еден семестар на Педагошкиот 

факултет во Стара Загора (Бугарија).  

Од 10 до 12 април 2018 г., на Педагошкиот факултет гостуваше проф. 

д-р Мирослав Кука од Високата школа за воспитувачи во Алексинац 

(Србија). Професорот Кука одржа пригодно предавање за студентите од 

насоката Наставник за одделенска настава.  

 Во академска 2018/2019 г., на Педагошкиот факултет – Битола, се 

реализира мобилност во рамките на програмата Еразмус+ од следниве 

странски професори: проф. д-р Вања Ангелова од Филолошкиот 

факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново 

(Бугарија), проф. д-р Татјана Борисова, проф. д-р Стефанка Георгиева и 

https://belouga.org/


проф. д-р Милен Димитров од Педагошкиот факултет во Стара Загора 

при Тракискиот универзитет (Бугарија), проф. д-р Марија Јесус Перез 

Цуриел од Факултетот за образование и социјална работа при 

Универзитетот во Ваљадолид (Шпанија). Во оваа академска година беше 

потпишан нов договор во рамките на програмата Еразмус+ со 

Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од 

Велико Трново (Бугарија).  

Во академската 2018/2019 г., Педагошкиот факултет – Битола беше 

коорганизатор на Четвртата меѓународна конференција Education across 

Borders: Education in the 21st Century – Challenges and Perspectives, која 

се одржа на 19 и 20 октомври 2018 г., на Педагошкиот факултет во 

Лерин. Оваа биенална конференција се одржува по четврт пат во 

коорганизација на Педагошкиот факултет од Битола, 

Педагошкиот факултет од Лерин и Педагошко-филолошкиот факултет 

од Корча. На Конференцијата зедоа учество над 100 учесници и повеќе 

реномирани експерти во полето на образовните науки од различни земји 

во регионот.  

 Проф. Силвана Нешковска: мобилност во Будимпешта, Унгарија од 

19.3.2018 до 23.3.2018 г. на Eotvos  Lorand University – Hungary, Faculty 

of Humanities, School of English and American Studies, Department of 

English Applied Linguistics и мобилност во Загреб, Хрватска од 7.5.2018 

до 11.5.2018 година на Faculty of Teacher Education of the University of 

Zagreb. 

Проф. д-р Марија Ристевска, од 16 до 22 октомври 2019 г. 

реализираше 8 часови предавања, на Педагошкиот факултет при 

Тракискиот универзитет Стара Загора (Бугарија) во рамките на  

програмата Еразмус+ КА1 Teaching Program. 

На Педагошки факултет – Битола, на 6.11.2019 г., професорот Мет 

Мјури од Соединетите Американски Држави, во рамките на предметот 

Историја на англискиот јазик, одржа свое предавање преку Skype со 

наслов „Англискиот јазик за време на Ренесансата“ („The Renaissance 

English“). 

Во периодот од 28.11.2019 до 30.11.2019 г. во рамките на 

проектот Anchoring Multiethnic Youth Work in the University Curriculum of 

Future Teachers во организација на партнерските институции Center for 

Balkan Cooperation „LOJA“ од Тетово и KURVE WUSTROW од Берлин 

беше реализирана студиска посета во Солун. Во посетата учество зедоа 

професори, претставници на сите наставнички факултети од РС 

Македонија. Од Педагошкиот факултет – Битола, во посетата учествуваа 

проф. д-р. Татјана Атанасоска, проф. д-р. Валентина Гулевска и проф. д-

р Јасмина Кочоска. 

Во рамките на соработката на Педагошкиот факултет – Битола со 

Високата школа за образование на воспитувачи Михаило Палов од 

Вршац и Учителскиот факултет – Београд, Универзитет – Белград, на 

ден 18.12.2019 г., пред студентите проф. д-р Александар Стојановиќ од 

Учителскиот факултет – Белград одржа предавање на тема „Надареноста 



и моралноста“. 

 Во периодот од 24.2.2020 до 27.2.2020 г. на нашиот Факултет 

престојуваа 3 професорки од Тракискиот универзитет во Стара Загора во 

рамките на програмата за мобилност Еразмус+. 

Во периодот од 22 октомври до 26 октомври 2018 г. вонр. проф д-р 

Милена Пејчиновска-Стојковиќ и ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

реализираа студиски престој на Факултетот за образование и социјална 

работа во Ваљадолид, Шпанија. Во рамките на мобилноста одржаа 

презентации и посетија повеќе работилници, притоа се стекнаа со 

искуство за работата со примена на КЛИЛ-техниката (Content and 

language integrated learning (CLIL) methodology to develop Science related 

skills). Преку посета на  основнотo училиште „Кристофер Колумбо“ 

(“Cristóbal Colón“ for disadvantaged population with inclusive 

methodological innovation) во кое се практикуваат принципите на 

инклузија, исто така, стекнаа искуство за работа со ученици од ранлива 

средина со нееднакви почетни позиции во образованието.  

Еден студент од Шпанија реализира студиска размена на нашиот 

Факултет во зимскиот семестар 2019/2020 г. 5 студенти од нашиот 

Факултет реализираа мобилност во европски универзитети. 

 

Вкупен број на објавени трудови во меѓународни публикации на 

наставниците и соработниците од Педагошкиот факултет – Битола во 

последните три години – 24 

Вкупен број на учества во меѓународни проекти на наставниците и 

соработниците од Педагошкиот факултет – Битола во последните три 

години – 17 

 

 

Податоци за 

просторот наменет за 

изведување на 

наставната и 

истражувачката 

дејност 

5 400 м2 корисна површина 

Податоци за 

опремата за 

изведување на 

наставата и 

истражувачката 

дејност 

Факултетот е целосно опремен за реализација на наставата (наведено во 

текстот подолу и во Прилог бр. 1: Пописни листи) 

Број на студенти за 

кои е добиена 

акредитација 

Бројот на студенти се дефинира со Конкурсот за запишување на 

студенти на трет циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

 

Број на запишани 

студенти во 
10 



последните три 

години 

Број на лица во 

наставнички, научни 

и наставни звања во 

академската 2019/20 

редовен професор: 12 

вонреден професор: 8 

доцент: 4 

 

 

Број на лица во 

соработнички звања 

виш лектор: 1 

 

Однос наставник: 

студенти (број на 

студенти на еден 

наставник) за секоја 

единица одделно 

Академска 

година 

Вкупен број на 

наставници 

вработени на 

неопределено и 

определено време 

Број на студенти 

на студиската 

програма, во 

соодветната 

академска година 

Број на 

студенти 

по 

наставник 

2017/18 24 3 0,125 

2018/19 24 6 0,25 

2019/20 24 1 0,042 

ВКУПНО 24 10 0,416 

 

 

Внатрешни 

механизми за 

обезбедување и 

контрола на 

квалитетот на 

студиите 

Студентска анкета. 

Самоевалвација – еднаш годишно. 

Извештај за реализирана самоевалуација направен за периодот 2017/18, 

2018/19 и  2019/20 академска година, поднесен од Комисијата за 

самоевалуација на Педагошкиот факултет, усвоен од страна на 

членовите на ННС на 25. 9. 2020 г. и објавен на веб-страницата на 

Факултетот. 

 

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 самоевалуација 

• 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 високото 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 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 

• мобилност во рамките на програмата ЕРАЗМУС 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 научноистражувачка дејност 

• евиденција на научноистражувачките и апликативните резултати 

• добра искористеност на можностите на Еразмус+ 

• вклученост на студентите во истражувачки активности на сите 

три циклуси 

• квалитетни ментори за изработка на научноистражувачки 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 на 

научноистражувачки проекти кои се спроведуваат со релевантни 



домашни и странски фактори. 

Фрекфенција на 

самоевалуциониот 

процес (секоја 

година, на две 

години, на три 

години) 

Студентска анкета се спроведува секоја година, а самоевалуација на 

работењето на единицата – на три години. 

 

Податоци за 

последната 

спроведена 

надворешна 

евалуација на 

установата 

Во тек е надворешна евалуација од Европската асоцијација на 

универзитети. 

Други податоци кои 

установата сака да ги 

наведе како аргумент 

за нејзината 

успешност 

Број на одбранети докторски дисертации и магистерски трудови во 

последните три години 

Академска година 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Вкупно 

Докторски 

дисертации 
7 6 3 16 

Магистерски 

трудови 
6 14 6 26 

 

 

 



2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАСТАВНО-
НАУЧНИОТ, ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА 
 

 
 

 



3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 
 

 
 

 



4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ 
ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 

Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 

Просторни услови на Педагошкиот факултет (види Прилог 1) 

 

 

 Амфитеатар 1 

 Читална 1 

 Бибилотека 1 

 Студентско бифе 1 

 Заштитен бункер 1 

 Кабинет за странски јазици 3 

 Кабинет за информатичка обука 4 

 Кабинет со лабораторија – Биологија 1+ 1 

 Кабинет со лабораторија – Хемија 1+ 3 

 Кабинет со училница –  Ликовна уметност 1+ 1 

 Кабинет со училница –  Перманентно образование 1+1 

 Кабинет со училница – Музичко образование 1+1 

 Трафостаница во склоп на факултетот  1 

 Објект за пушење – пушална 1 

 Деканат 1 

 Студентски прашања 1 

 Котларница со котли за парно греење 1 

 Дворна површина со урбана опрема и фонтана 2 + 1 

 Училници 8 

 Медијатека 1 

 Тоалети 16 по 2 

 Противпожарни сандачиња  10 

 Противпожарни апарати 23 

 Клупи за студенти – салон 15 

 Резервоар за нафта за горење  30 тони 1 

 

 

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 Прилог бр. 1. Постои можност за користење на просториите во две 

смени. 



5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА 
 

 

Вид на опрема Количина (парчиња) 

Заштитни видеокамери 16 

Систем за надворешно осветлување 

(рефлектори – канделабрии ) 

8 + 6 

Персонални компјутери 125 

Персонален компјутер и сервер  4 

Лаптоп-компјутери 30 

Ласерски печатар 32 

Музички систем 3 

Портабл-радио/ЦД и касета систем  2 

Видеобим 20 

Дигитален апарат 3 

Видеокамера 1 

Статив за видеокамера 1 

Безжичен рутер – свичови за интернет 

мрежа 

10 + 15 

Телевизиски апарати    ЦРТ/ ЛЦД 10 +  8 

ДВД 2 

Видеорекордер 5 

Скенер 5 

Телефонска централа со (24 локали) 1 

Дигитално пијано – Клавинова 1 

Клавир 2 

Миксета за видеоматеријал 1 

Климатизери 23 

Бесплатен интернет-пулт за студенти  со  5 

компјутери 

2 

Фотокопир машини 4 

 

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Трошоците за реализирање на студиската програма ги сносат студентите, односно 

трошоците за студирање студентите ги покриваат преку извори на самофинансирање. 

Изворите за самофинансирање на студентите може да бидат потпомогнати со стипендии, 

средства на компании коишто ги финансираат студиите на своите вработени, како и 

средства коишто ќе се обезбедат преку други фондови и грантови на домашни или 

меѓународни институции. Висината на износот за школарината, начинот на плаќање и 

другите услови се регулирани со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

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



Охридски“ – Битола, како и со Конкурсот за запишување студенти во прва година на трет 

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

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Звање, име и презиме на наставникот Предмети на кои 

наставникот е носител на 

предметна програма 

Матична интитуција 

ред. проф. д-р Деан Илиев  

ред. проф. д-р Љупчо Кеверески 

ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

 

Методологија на 

научноистражувачката 

работа во наставата по 

јазик и литература 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола,  Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

доц. д-р Бисера Костадиновска- 

Стојчевска 

Современи 

лингвистички теории 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

вонр. проф. д-р Ранко Младеновски 

доц. д-р Елена Китановска  

Современи книжевни 

теории 

УГД, Филолошки 

факултет Штип, 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Даниела Андоновска-

Трајковска 

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски 

 

Методика на 

креативната настава 

по македонски  јазик и 

литература 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Даниела Андоновска-

Трајковска 

доц. д-р Силвана Нешковска 

 

Педагошка стилистика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

доц. д-р Бисера Костадиновска- 

Стојчевска 

вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-

Стојковиќ 

Методика на 

креативната настава 

по англиски  јазик и 

литература 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Ирина Петровска 

доц. д-р Бисера Костадиновска- 

Стојчевска  

Истражувања во 

антрополошката 

лингвистика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Ранко Младеновски 

доц. д-р Елена Китановска 

Интратекстуалност УГД, Филолошки 

факултет Штип, 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Даниела Андоновска-

Трајковска 

вонр. проф. д-р Билјана 

Методика на критичка 

писменост 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 



Граматковски 

 

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски 

вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-

Стојковиќ 

Комуникациски 

аспекти на наставата 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Јаготка Стрезовска 

доц. д-р Силвана Нешковска  

 

Лингвокултура Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Факултет за 

туризам и 

угостителство и 

Педагошки факултет – 

Битола 

вонр. проф. д-р Зоран Николовски 

доц. д-р Силвана Нешковска  

 

Контактна 

лингвистика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Економски 

факултет и 

Педагошки факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

вонр. проф. д-р Билјана Граматкоски 

Билингвизам Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Јаготка Стрезовска 

вонр. проф. д-р Зоран Николовски 

доц. д-р Силвана Нешковска  

 

Контрастивни 

лингвистички 

истражувања 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Факултет за 

туризам и 

угостителство, 

Економски факултет 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Љупчо Кеверески 

доц. д-р Бисера Костадиновска- 

Стојчевска 

 

Когнитивни методи во 

наставата по јазик и 

литература 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

вонр. проф. д-р Зоран Николовски 

вонр. проф.  д-р Билјана 

Граматковски 

 

Јазично планирање и 

јазична политика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Економски 

факултет и 

Педагошки факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Златко Жоглев 

ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

 

Социолингвистички 

истражувања во 

наставата по јазик и 

литература 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Деан Илиев 

ред. проф. д-р Татјана Атанасоска 

Теориски основи на 

стратегиите за учење 

и поучување 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Ирина Петровска 

вонр. проф. д-р Данче Сивакова 

Корпусна лингвистика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Факултет за 

туризам и 

угостителствои 



Педагошки факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Даниела Андоновска-

Трајковска 

вонр. проф. д-р Гордана Стојаноска 

Критичка писменост 

во наставата по јазик и 

литература 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Љупчо Кеверески 

доц. д-р Силвана Нешковска  

 

Психолингвистика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Љупчо Кеверески 

ред. проф. д-р Валентина Гулевска 

Образование на 

надарени и 

талентирани 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Јове Димитрија 

Талевски 

ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

 

Евалуација на 

наставата, наставниот 

процес и образовните 

установи 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Биљана Цветкова- 

Димов 

ред. проф. д-р Даниела Андоновска-

Трајковска 

 

Мултимедијален 

пристап во наставата  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Валентина Гулевска  и 

ред. проф. д-р Златко Жоглев  

 
Образовна етика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Добри Петровски  и 

вонр. проф.  д-р Данче Сивакова 

 

Библиотекарството и 

образованието 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Методија Стојановски 

ред. проф. д-р Добри Петровски   Менторирање во 

високото образование 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

вонр. проф. д-р Марија Ристевска 

ред. проф. д-р Јове Димитрија 

Талевски 

 

 

Образовна политика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Татјана Атанасоска 

ред. проф. д-р Деан Илиев Високошколска 

дидактика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

вонр. проф. д-р Марија Ристевска 

ред. проф. д-р Биљана Цветкова- 

Димов 

 

Инклузивно 

образование 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-

Стојковиќ 

вонр. проф. д-р Јасминка Кочовска 

Интерактивни 

вештини 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 



факултет – Битола 

вонр. проф. д-р Марија Ристевска 

ред. проф. д-р Методија Стојановски 

 

Професионални 

компетенции на 

наставниците 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

вонр. проф. д-р Гордана Стојаноска 

ред. проф. д-р Златко Жоглев 

Интеркултурна 

комуникација во 

наставата по јазик и 

литература 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола 

 

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 Прилог бр. 2. 

9. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ ВО КОИ 
ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Согласно со Меѓународната стандардна класификација на образованието – ISCD и 

Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма припаѓа во научното 

подрачје – Хуманистички науки (6) и Општествени науки (5); во научните полиња – Наука 

за јазик (604), Наука за книжевност (612) и Образование (505) и во областите: 

Македонистика (64000), Англистика (64004) и Методика (50504). 

 

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
Трет циклус универзитетски студии – ниво во Националната рамка на 

високообразовни квалификации VIII. 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Докторските студии од областа НАСТАВА ПО ЈАЗИК водат кон заокружување на 

процесот на студирањето на Педагошкиот факултет во сите три циклуси, односно 

претставуваат продолжување на акредитираната студиска програма од вториот циклус 

(магистерски студии) Настава по јазик и книжевност (Настава по македонски јазик и 

книжевност и Настава по англиски јазик и книжевност). 

Педагошкиот факултет – Битола континуирано ги следи промените во 

опкружувањето 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 воедно 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 од трет циклус универзитетски студии Настава по јазик е 

конципирана на начин што обезбедува стекнување на компетенции кои се општествено 

оправдани и корисни. Педагошкиот факултет – Битола ги има дефинирано основните 

задачи и цели на образование на висококомпетентен кадар од областа на образованието и 

со реализација на вака конципираната студиска програма, се образува кадар  кој има 

компетентност во европски и светски рамки. 

Докторските студии од областа Настава по јазик даваат висока и солидна 

специјализација и оспособеност на кандидатите за самостојна научна и стручна дејност. 

Поконкретно, целите на оваа студиска програма се: 

‒ Да ги развива научните достигнувања во наставата по јазик и литература. 

‒  Да го развива критичкото мислење. 

‒ Да го оспособува научниот подмладок самостојно да води оригинални и научно 

релевантни истражувања во областа настава по јазик. 

‒  Да применува и да развива нови методологии и да ги шири научните сознанија 

во наставата по јазик, како и критички да ги проценува истражувањата на другите. 

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ 
ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО 
ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 
 

Линкови за веб-страници – слични програми во Европа 

 

University of Essex, United Kingdom 

https://www.phdportal.com/studies/17038/english-language-teaching.html 

 

Eastern Mediterranean University, Cyprus 

https://ww1.emu.edu.tr/en/programs/english-language-teaching-doctoral-program/1102 

 

Universitad de Valensia, Department de Didactica de la Llengua i la Literatura, Spain 

https://www.uv.es/uvweb/departament-didactica-llengua-literatura/ca/doctorats/doctorats-

vinculats-departament/doctorat-didactiques-especifiques-rd-99/2011/programa-doctorat 

https://www.phdportal.com/studies/17038/english-language-teaching.html
https://ww1.emu.edu.tr/en/programs/english-language-teaching-doctoral-program/1102
https://www.uv.es/uvweb/departament-didactica-llengua-literatura/ca/doctorats/doctorats-vinculats-departament/doctorat-didactiques-especifiques-rd-99/2011/programa-doctorat%20didactiques-especifiques-1285888621892/Titulacio.html?id=1285887587882&plantilla=080/Page/TPGDetaill&p2=6-1
https://www.uv.es/uvweb/departament-didactica-llengua-literatura/ca/doctorats/doctorats-vinculats-departament/doctorat-didactiques-especifiques-rd-99/2011/programa-doctorat%20didactiques-especifiques-1285888621892/Titulacio.html?id=1285887587882&plantilla=080/Page/TPGDetaill&p2=6-1


didactiques-especifiques-

1285888621892/Titulacio.html?id=1285887587882&plantilla=080/Page/TPGDetaill&p2=6-1 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ ЗА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
 

Знаења и 

разбирање 

Покажува систематско разбирање на полето на истражување и 

совршено познавање на методи и вештини за истражување во рамките 

на тоа поле согласно со највисоките меѓународни стандарди. 

 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и адаптира 

суштински предмет на истражување со научен интегритет. 

 Дава придонес преку оригинални истражувања кои ги надминуваат 

постојните граници на знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на 

ниво на национални и меѓународни рецензирани публикации. 

Способност за 

проценка 

Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и 

сложени идеи, стекнувајќи компетенции за проценка. 

 Способност за независно иницирање и учество во национални и 

меѓународни истражувачки мрежи и настани со научен интегритет. 

 Способност за независно иницирање на истражувачки и развојни 

проекти, преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на 

истражувачкото поле. 

Комуникациски 

вештини 

Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска 

заедница и со општеството во целина во рамките на својата област на 

експертиза. 

Вештини на 

учење 

Се очекува да бидат способни да сe промовираат во академски и 

професионални рамки и во технолошкиот, социјалниот или културниот 

развој во општество базирано на знаење. 

 

 

 

 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ ЗА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Знаења и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање за современите достигнувања 

во истражувачката работа на наставата по јазик. 

Ја знае и разбира современата методологија на истражување 

во наставата по јазик. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да се вклучи во научноистражувачка работа на 

домашни и меѓународни проекти како самостоен истражувач 

и самостојно да организира и реализира фундаментални, 

https://www.uv.es/uvweb/departament-didactica-llengua-literatura/ca/doctorats/doctorats-vinculats-departament/doctorat-didactiques-especifiques-rd-99/2011/programa-doctorat%20didactiques-especifiques-1285888621892/Titulacio.html?id=1285887587882&plantilla=080/Page/TPGDetaill&p2=6-1
https://www.uv.es/uvweb/departament-didactica-llengua-literatura/ca/doctorats/doctorats-vinculats-departament/doctorat-didactiques-especifiques-rd-99/2011/programa-doctorat%20didactiques-especifiques-1285888621892/Titulacio.html?id=1285887587882&plantilla=080/Page/TPGDetaill&p2=6-1


развојни и апликативни научни истражувања во наставата по 

јазик. 

Ги почитува принципите на етичкиот кодекс на научната 

практика. 

Решава научни и стручни проблеми со употреба на научната 

методологија. 

Може да применува и развива нови методички стратегии во 

наставата по јазик. 

Ги шири научните сознанија во наставата по јазик. 

Способност за 

проценка 

Може да препознава потенцијален предмет на истражување 

поврзан со наставата по јазик, критички да го разгледува и 

елаборира. 

Може да анализира, синтетизира и проценува резултати 

добиени по претходно реализирано научно истражување. 

Може да изведува заклучоци по претходно направената 

анализа и синтеза на добиените податоци во текот на 

истражувањето и нив да ги генерализира на ниво на цела 

популација.  

Може самостојно да решава практични и теориски проблеми 

во наставата по јазик, дејствувајќи креативно и независно. 

Може критички да проценува други истражувања 

нанаставата по јазик. 

Способен е за проценка на релевантни научноистражувачки 

виртуелни институции за активно вклучување во размена на 

искуства за и од истражувачката работа преку социјално 

поврзување со релевантни научници на национално и 

интернационално ниво. 

Комуникациски 

вештини 

Може да комуницира на професионално ниво во 

соопштување на резултатите од научното истражување. 

Може резултатите од истражувањата да ги соопштува на 

домашни и меѓународни научни конференции. 

Може да комуницира во писмена форма со научници од 

соодветната област на истражување преку објавување на 

научни истражувања во научни, национални и 

интернационални списанија. 

Може да комуницира со релевантни научници вклучувајќи се 

во соодветни социјални научноистражувачки виртуелни 

мрежи со цел размена на истражувачки искуства и помагање 

на текот на истражувањата во наставата по јазик. 

Вештини на учење Поседува способност за следење на достигнувањата во 

струката. 

Може да се служи со достигнувањата од областа на 

информатичката технологија во совладување на современите 

знаења од областа на наставата по јазик. 

Перманентно создава сопствена база на информации во врска 

со современите научни достигнувања во наставата по јазик. 



 

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Докторските студии траат 3 години (шест семестри), а се остваруваат вкупно 180 

ЕК, односно 60 кредити во текот на една академска година. Студентот докторските студии 

мора да ги заврши најдоцна 6 (шест) години од запишувањето. Овој рок може да биде 

продолжен за уште две години, а за тоа одлука носи СДС на Педагошкиот факултет. 

  

16. ЕКТС-КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 
 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да се стекнат со 

најмалку 180 ЕКТС-кредити.  

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 
СТУДИИТЕ 
 

На докторски студии можат да се запишат студенти кои завршиле сродни 

академски студии од втор циклус и кои имаат остварено минимум 300 ЕК од првиот и 

вториот циклус на студии (додипломски и постдипломски студии) збирно.  

Сродноста ја утврдува Педагошкиот факултет – Битола. Со запишување на 

докторските студии, студентот се стекнува со статус студент на докторски студии. 

Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани согласно со 

Законот за високото образование на Република С. Македонија, Статутот на Универзитетот 

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

за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола и тие се објавуваат во Конкурсот за запишување студенти на трет 

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 трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

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

 

18. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Докторските студии траат три години и носат 180 ЕКТС кредити. Со јавната 

одбрана на докторскиот труд, се стекнува научен назив доктор на науки (dr. sc).  

Студиската програма за докторски студии Настава по јазик, главно, опфаќа активна 

истражувачка работа под менторство и вклучува:  



1. Организирана академска обука, што содржи напредни и стручни курсеви.  

2. Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект).  

3. Меѓународна мобилност, најмалку еднонеделен престој.  

4. Предавања и друг вид на комуникациски активности.  

5. Објавување во референтни научни публикации и активно учество на 

меѓународни собири во врска со докторскиот труд.  

6. Изработка и јавна одбрана на докторски труд врз основа на докторскиот проект.  

Студиската програма за трет циклус универзитетски студии Настава по јазик е 

организирана во 6 семестри, а во секој семестар се добиваат по 30 ЕКТС. Содржи 4 

задолжителни предмети од областа на јазикот, литературата, методиката и методологијата 

на истражување и 4 изборни предмети кои се дел од 3 изборни листи: а) листа изборни 

предмети 1 (јазик и литература), б) листа изборни предмети 2 (општообразовно јадро) и 

листа 3 (методика). 

Во првиот семестар, докторандот треба да полага три предмети од кои 2 се 

задолжителни, а еден е изборен предмет од листа 1, во вториот семестар има активности, 

како: објавување труд во врска со докторскиот труд во референтни научни публикации 

(кандидатите се должни во текот на студиите да објават најмалку два научноистражувачки 

труда како прв автор, во меѓународни научни публикации), предавања и други 

комуникациски активности, кои можат да бидат реализирани преку организација на 

семинари или вклученост на студентот во високошколската настава на сите три циклуси 

на образование и меѓународна мобилност во времетраење од најмалку една недела. 

Третиот семестар предвидува изработка на докторски проект (независен истражувачки 

проект под менторство), еден задолжителен предмет и еден изборен предмет од листа 3 

(методика) кој е определувачки, бидејќи студентот во зависност од своето претходно 

образование и од слободниот број на потенцијални ментори за изработка на докторска 

дисертација избира соодветна методика (Методика на креативната настава по македонски 

јазик или Методика на креативната настава по англиски јазик). Во четвртиот семестар, 

докторандот во соработка со менторот работи на подготовка на предлог-тема на докторска 

дисертација по што пристапува кон одбрана на предлог-темата пред комисија избрана во 

согласност со ЗВО за што се добиваат вкупно 20 ЕКТС. Се предвидува и обајвување труд 

во референтни научни публикации и активно учество на меѓународен собир во врска со 

докторскиот труд. Во петтиот семестар, докторандот има еден задолжителен предмет од 

областа методика и има право да избере еден предмет од листа 2. Кандидатот работи на 

докторската дисертација за што во овој семестар добива 10 ЕКТС. Шестиот семестар е 

предвиден за дооформување и одбрана на докторската дисертација (30 ЕКТС). Секој 

задолжителен и секој изборен предмет се вреднуваат со 10 кредити. Со тоа вкупниот број 

на предмети кои студентот ги избира е 3 кои вкупно се вреднуваат со 30 кредити. 

Студентот има обврска да изработи и јавно да брани докторски труд, којшто се вреднува 

со 60 кредити. Оценувањето на трудот се врши со две описни оценки: „го одбранил“/„не 

го одбранил“ докторскиот труд. Дополнителните активности предвидени со ЗВО се 

вреднувани со вкупно 40 кредити. 

 

 

 

 

 



I семестар  

Код Предмет Кредити 

ДНJ 101 
Методологија на научноистражувачката работа во 

наставата по јазик и литература  
10 

ДНJ 102 
Современи лингвистички теории 

 
10 

 Изборен предмет од листа 1  10 

ВКУПНО 30 

 

II семестар  

Код Предмет Кредити 

ДНJ 201 
Објавување труд во врска со докторскиот труд во 

референтни научни публикации  
10 

ДНЈ 202 
Предавања и друг вид на комуникациски активности 10 

ДНЈ 203 
Меѓународна мобилност (најмалку еднонеделен 

престој) 
10 

ВКУПНО 30 

 

 

III семестар  

Код Предмет Кредити 

ДНЈ 301 Современи книжевни теории  10 

ДНЈ 302 Докторски проект  (независен истражувачки проект под 

менторство) 
10 

 
Избор на еден предмет од област Методика (изборен 

предмет од листа 2)1 
10 

ВКУПНО 30 

 

 

 

 
1 Студентот избира еден определувачки предмет од два понудени методички предмети во зависност од 

своето претходно образование (Потпрограма македонски јазик: Методика на креативната настава по 

македонски јазик или Потпрограма англиски јазик:  Методика на креативната настава по англиски јазик). 



IV семестар  

Код Предмет Кредити 

ДНJ 401 

Пријава за изработка на докторска дисертација –

Подготовка и одбрана на предлог-темата и тезите за 

докторска дисертација  
20 

ДНЈ 402 

Објавување труд во референтни научни публикации и 

активно учество на меѓународен собир во врска со 

докторскиот труд 
10 

ВКУПНО 30 

 

 
 

V семестар  

Код Предмет Кредити 

ДНJ 501 Педагошка  стилистика 10 

ДНJ 502 
Работа на докторската дисертација 10 

 
Изборен предмет од листа 3  10 

ВКУПНО 30 

 

VI семестар  

Код Предмет Кредити 

ДНJ 601 Работа и одбрана на докторска дисертација 30 

ВКУПНО 30 

 

 

 

Код Листа 1: изборни предмети (потесна област)* 
Кредит

и 

ДНЈ103 Интратекстуалност 10 

ДНЈ104 Методика на критичка писменост  10 

ДНЈ105 Комуникациски аспекти на наставата  10 

ДНЈ106 Лингвокултура 10 

ДНЈ107 Контактна лингвистика  10 

ДНЈ108 Билингвизам  10 

ДНЈ109 Истражувања во антрополошката лингвистика 10 

ДНЈ110 Контрастивни лингвистички истражувања  10 

ДНЈ111 Когнитивни методи во наставата по јазик и литература  10 



ДНЈ112 Јазично планирање и јазична политика  10 

ДНЈ113 Социолингвистички истражувања во наставата по јазик и 

литература  

10 

ДНЈ114 Теориски основи на стратегиите за учење и поучување  10 

ДНЈ115 Корпусна лингвистика  10 

ДНЈ116 Критичката писменост во наставата по јазик и литература  10 

ДНЈ117 Психолингвистика  10 

 

 

 

Код Листа 2: изборни предмети (методика) Кредити 

Потпрограма: Македонски јазик 

ДНЈ303 
Методика на креативната настава по македонски јазик и 

литература  

10 

Потпрограма: Англиски јазик 

ДНЈ304 Методика на креативната настава по англиски јазик и 

литература 

10 

 

 

 

Код Листа 3: изборни предмети (општообразовно јадро) Кредити 

ДНЈ503 Образование на надарени и талентирани  10 

ДНЈ504 Евалуација на наставата, наставниот процес и образовните 

установи  

10 

ДНЈ505 Мултимедијален пристап во наставата  10 

ДНЈ506 Образовна етика  10 

ДНЈ507 Библиотекарството и образованието  10 

ДНЈ508 Менторирање во високото образование  10 

ДНЈ509 Образовна политика 10 

ДНЈ510 Високошколска дидактика 10 

ДНЈ511 Инклузивно образование 10 

ДНЈ512 Интерактивни вештини 10 

ДНЈ513 Професионални компетенции на наставниците  10 

ДНЈ514 Интеркултурна комуникација во наставата по јазик и 

литература  

10 

 



19. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 
ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 
ПРЕДМЕТИТЕ 
 

  

 На оваа студиска програма се запазени пропишаните норми за креирање на 

студиска програма согласно со ЗВО, во однос на сите предвидени норми за развој на 

структурата на студиски програми за трет циклус на студии на високообразовните 

институции на РСМ.  

 

Процент на ЕКТС-кредити на изборните наставни предмети во однос на 

вкупниот број ЕКТС-кредити на студиската програма 

Број на предвидени изборни наставни предмети  3 

Број на ЕКТС-кредити на предвидените изборни наставни 

предмети 

30 

Процент на ЕКТС-кредити на изборните наставни предмети 

од вкупниот број кредити на студиската програма 

16,6 % 

Вкупно ЕКТС-кредити на студиската програма 180 

 

ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

Код Предмет Реализатори 

ДНЈ 101 Методологија на истражување во наставата по 

јазик и литература 

ред. проф. д-р Деан Илиев  

ред. проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

ред. проф. д-р Виолета 

Јанушева 

ДНЈ 102 Современи лингвистички теории ред. проф. д-р Виолета 

Јанушева 

доц. д-р Бисера Костадиновска 

Стојчевска 

ДНЈ 301 Современи книжевни теории проф. д-р Ранко Младеновски 

доц. д-р Елена Китановска 

ДНЈ 501 Педагошка лингвистика ред. проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска 

доц. д-р Силвана Нешковска 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ЛИСТА 1: 

Код 
Листа 1: изборни предмети (потесна 

област)* 
Реализатори 

ДНЈ 103 

Интратекстуалност 

проф. д-р Ранко 

Младеновски 

доц. д-р Елена Китановска 



ДНЈ 104 

Методика на критичка писменост  

ред. проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска 

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски 

ДНЈ 105 

Комуникациски аспекти на наставата  

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски 

вонр. проф. д-р Милена 

Пејчиновска-Стојковиќ 

ДНЈ 106 

Лингвокултура 

ред. проф. д-р Јаготка 

Стрезовска 

доц. д-р Силвана 

Нешковска  

ДНЈ 107 

Контактна лингвистика  

вонр. проф. д-р Зоран 

Николовски 

доц. д-р Силвана 

Нешковска  

ДНЈ 108 

Билингвизам  

ред. проф. д-р Виолета 

Јанушева 

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматкоски 

ДНЈ 109 

Истражувања во антрополошката 

лингвистика 

ред. проф. д-р Ирина 

Петровска 

доц. д-р Бисера 

Костадиновска-Стојчевска 

ДНЈ 110 

Контрастивни лингвистички истражувања  

ред. проф. д-р Јаготка 

Стрезовска 

вонр. проф. д-р Зоран 

Николовски 

доц. д-р Силвана 

Нешковска  

ДНЈ 111 

Когнитивни методи во наставата по јазик и 

литература  

ред. проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

доц. д-р Бисера 

Костадиновска-Стојчевска 

ДНЈ 112 

Јазично планирање и јазична политика  

вонр. проф. д-р Зоран 

Николовски 

вонр. проф.  д-р Билјана 

Граматковски 

ДНЈ 113 Социолингвистички истражувања во 

наставата по јазик и литература  

ред. проф. д-р Златко 

Жоглев 

ред. проф. д-р Виолета 

Јанушева 

 

ДНЈ 114 Теориски основи на стратегиите за учење и 

поучување  

ред. проф. д-р Деан Илиев 

ред. проф. д-р Татјана 

Атанасоска 



ДНЈ 115 Корпусна лингвистика  ред. проф. д-р Ирина 

Петровска 

вонр. проф. д-р Данче 

Сивакова 

ДНЈ 116 Критичката писменост во наставата по јазик 

и литература  

ред. проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска 

вонр. проф. д-р Гордана 

Стојаноска 

ДНЈ 117 Психолингвистика  ред. проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

доц. д-р Силвана 

Нешковска  

 

 

Код Листа 2: изборни предмети (методика) Реализатори 

ДНЈ 303 
Методика на креативната настава по 

македонски јазик и литература  

ред. проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска 

вонр. проф. д-р Билјана 

Граматковски 

 

ДНЈ 304 
Методика на креативната настава по 

англиски јазик и литература 

доц. д-р Бисера 

Костадиновска-Стојчевска 

вонр. проф. д-р Милена 

Пејчиновска-Стојковиќ 

 

 

 

 

Код 
Листа 3: изборни предмети 

(општообразовно јадро) 
Реализатори 

ДНЈ 503 Образование на надарени и талентирани  

ред. проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

ред. проф. д-р Валентина 

Гулевска 

ДНЈ 504 
Евалуација на наставата, наставниот 

процес и образовните установи  

ред. проф. д-р Јове 

Димитрија Талевски 

ред. проф. д-р Виолета 

Јанушева 

ДНЈ 505 

Мултимедијален пристап во наставата  

ред. проф. д-р Биљана 

Цветкова-Димов 

ред. проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска 

ДНЈ 506 

Образовна етика  

ред. проф. д-р Валентина 

Гулевска  и 

ред. проф. д-р Златко 



Жоглев  

ДНЈ 507 

Библиотекарството и образованието  

ред. проф. д-р Добри 

Петровски  и 

вонр. проф.  д-рДанче 

Сивакова 

ДНЈ 508 

Менторирање во високото образование  

ред. проф. д-р Методија 

Стојановски 

ред. проф. д-р Добри 

Петровски   

ДНЈ 509 

Образовна политика 

вонр. проф. д-р Марија 

Ристевска 

ред. проф. д-р Јове 

Димитрија Талевски 

ДНЈ 510 

Високошколска дидактика 

ред. проф. д-р Татјана 

Атанасоска 

ред. проф. д-р Деан Илиев 

ДНЈ 511 

Инклузивно образование 

вонр. проф. д-р Марија 

Ристевска 

ред. проф. д-р Биљана 

Цветкова-Димов 

ДНЈ 512 

Интерактивни вештини 

вонр. проф. д-р Милена 

Пејчиновска-Стојковиќ 

вонр. проф. д-р Јасминка 

Кочовска 

ДНЈ 513 
Професионални компетенции на 

наставниците  

вонр. проф. д-р Марија 

Ристевска 

ред. проф. д-р Методија 

Стојановски 

ДНЈ 514 
Интеркултурна комуникација во наставата 

по јазик и литература  

вонр. проф. д-р Гордана 

Стојаноска 

ред. проф. д-р Златко 

Жоглев 

 

Покрај вклученоста на задолжителни и изборни наставни предмети во секоја 

студиска година, во структурата на студиската програма се предвидени и дополнителни 

задолжителни активности согласно со член 136 од Законот за високото образование, како 

и Правилникот за организирање на трет циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“. Во структурата на програмата, односно во еден од семестрите е предвидено 

како дел од вкупните активности поврзани со изработка и одбрана на докторскиот труд да 

се издвојат кредити, во случајот 20, кои се доделуваат за фазата подготовка и одбрана на 

темата и тезите на докторскиот труд (член 52–55 од Правилникот за организација на трет 

циклус студии). 

 

 

 

 



Дополнителни задолжителни активности во студиската 

програма 
Кредити 

Активности поврзани со меѓународна мобилност 10 

Одржани предавања и други видови комуникациски активности 10 

Активности во функција на изработка на истражувачки труд за 

објавување во референтна публикација 

20 

Изработка и одбрана на независен истражувачки проект под 

менторство и презентирање на заеднички семинар 

10 

Докторски труд 60 

Вкупно ЕКТС кредити од дополнителните задолжителни 

активности во студиската програма 

110 

 

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

аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, вклученоста на 

задолжителните компоненти за докторски програма, како и соодносот на ЕКТС-

кредитите, е во согласност со Законот за високото образование. 

 

 

20. 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 трет циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во согласност со бројот на слободни 

акредитирани ментори на трет циклус студии, односно 3 студенти по наставник. 

Акредитирани ментори: 

1. проф. д-р Виолета Јанушева – Решение на Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование бр. 17-9/2 од 27.12.2016 г. 

2. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска – Решение на Одборот за акредитација и 

евалуација на високото образование бр. 17-9/3 од 27.12.2016 

3. проф. д-р Ирина Петровска – Решение на Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование бр. 08-1016/8 од 7.06.2018 

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
 

Институцијата има богат книжен фонд на домашни и странски монографски 

публикации во електронска и печатена форма соодветен на предметните програми, како и 

домашни и странски научни и стручни списанија што во целост ја покриваат 

задолжителната и дополнителната литература за предметите од студиската програма. 

Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој наставен предмет јавно 

се објавува на веб-страницата на единицата.  

 

 



22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ-СТРАНИЦАТА НА ЕДИНИЦАТА И 
УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Информација за Педагошкиот факултет и студиските програми кои се реализираат 

на него, може да се добијат на веб-страницата на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 

Битола www.uklo.edu.mk. Исто така, детални податоци за студиските програми може да 

се добијат и на веб-страницата на Педагошкиот факултет Битола www.pfbt.uklo.edu.mk. 

 

23. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Студентот кој ќе ги изврши сите обврски предвидени со студиската програма, се 

стекнува со звање (на македонски и англиски јазик): 

 

‒ Доктор на наставата по јазик 

‒ PhD in Teaching Language and  Literature  

24. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 
ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

 

Постапката на анализа и оценка на 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, научноистражувачка 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 единицата и Универзитетската Комисија за 

самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитетот. 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 тоа 

е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 

 

 

 

 

 

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


25. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА  

 



 



 





 



 



 





 



 



 

26.  ДОДАТОК НА ДИПЛОМА 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ул. „Васко Карангелевски“ б. б. Битола 

www.pfbt.uklo.edu.mk 

 

ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 
 

 

 

 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА 

1.1 Име:         

1.2 Презиме:        

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:   

1.4 Матичен број и број на студентско досие:  

    
 

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА  КВАЛИФИКАЦИЈА 

2.1 Датум на издавање :    

------------------г. (број на диплома, датум на 

дипломирање) 

------------------------------- г. (сериски број, датум на 

издавање) 

2.2 Назив на квалификацијата:   

Доктор на наставата по јазик 

 

‒ Потпрограма за Наставата по македонски јазик или 

‒ Потпрограма за Наставата по англиски јазик  (се 

заокружува потпрограмата) 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Трет циклус универзитетски студии – Настава по 

јазик  

 

Подрачје:  

Хуманистички науки (6), Општествени науки (5), 

 

Поле: 

Наука за јазик (604),  

Наука за книжевност (612),  

Образование (505) 

 

Област: 

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и 

УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата“ е да обезбеди податоци потребни за препознавање 

на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис 

на природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно 

завршени од лицето – носител на оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот 

треба да биде ослободен од секаков вид коментари за вредноста, еквивилентноста со други студии и 

сугестии за признавање. 

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – 

Битола 

Педагошки факултет – Битола 

Универзитетски студии на трет циклус – 

Настава по јазик 

 

 

 

 

 
 



 

 
2Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

Македонистика (64000) 

Англистика (64004) 

Методика (50504) 
 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа која 

ја издава дипломата: 

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 

државен универзитет, формиран во 1979 г. со Одлука 

на Собранието на РМ. Педагошки факултет, Битола, 

формиран во 1964 г. од Извршниот совет на НРМ како 

Педагошка академија. Прераснува  во Факултет за 

учители и воспитувачи – Реш. бр. 12-1699/2 од 

6.6.1995 г. Акредитација на студиските програми на 

Педагошки факултет со Решение Сл.12 бр. 1409-5/5 од 

31.5.2018 г. 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна)  која ја администрирадипломата: 
 

2.6 Јазик на наставата: Македонскијазик  

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):

  
Академски (универзитетски) студии 

3.2 Степен (циклус)  на квалификацијатаВреметраење на 

студиите: 
Трет  циклус тригодишни универзитетски студии 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС кредити Три  години (6 семестри), 180  ЕКТС-кредити 

3.4. Услови за запишување на студиската програма 

Завршени едногодишни/двегодишни студии од втор 

циклус  со освоени 300 европски кредити; завршени 

постдипломски студии, како и други услови утврдени 

во Конкурсот за запишување студенти на трет циклус 

докторски студии во соодветната академска година на 

запишување и посебни услови утврдени на  единиците 

на Универзитетот. 

 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ   И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

4.1 Начин на студирање (редовни, вонредни):  

 

 

Редовни  

4.2 Барања и резултати на студиската програма: 

Барањата на студиската програма Настава по јазик, се однесуваат на 

стекнувањето на знаења за изработка на научноистражувачки проект од 
областа на наставата по јазик (македонски или англиски), како и 

реализација на високошколска настава.  Резултатите од ваквата едукација 

се способноста за создавање на критериуми за евалвација на 
научноистражувачка работа во образовните науки, пишување на научни 

трудови, оценување на истражувачки проекти, менторирање на 

научноистражувачка работа.  

4.3. Податоци за студиската програма (насока, 

модул, оценки, ЕКТС-кредити)2 

Настава по јазик 
Студентот стекнува 180 кредити. Процентот на ЕКТС од изборните 

предмети во однос на вкупниот број на кредити е во согласност со Законот 
за високото образование. Обврска  на студентот е реализација на сите 

активности предвидени со студиската програма. По полагањето на 

предвидените испити и реализацијата на сите обврски предвидени со 
студиската програма, се изработува и брани  докторски  труд.  

 Просечната оценка на студирање се пресметува врз основа на просекот од 

збирот на сите оценки по сите предмети.  



4.4 Систем на оценување (шема на оценки и 

критериуми за добивање на оценките) 

 

Национална оцена  Опис Дистрибуција 

10 Извонреден 91 – 100 

9 Одличен 81 – 90 

8 Многу добар 71 – 80  

7 Добар 61 – 70 

6 Доволен 51 – 60 

5 Нeдоволен 0 – 50 

Oценката 6 е најниска, а 10 е највисока оценка. 

Во согласност со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ – Битола, формирањето на конечна оценка од 

завршното оценување и од останатите активности во рамките на 

предметната програма  се врши врз основа на вкупниот број освоени поени 
по сите основи. 

За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни 

оценки по сите предмети од студиската програма. 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите  

 

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА    

 

5.1 Пристап до понатамошни студии 
Стекнатата диплома овозможува продолжување на студиите на 
постдокторски  студии 

5.2 Професионален статус (ако е приемливо)  

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

6.1 Дополнителни информации за студентот: 

 

 

 

6.2 Дополнителни извори за високообразовната 

установа: 

www pfbt.uklo.edu.mk 

www.uklo.edu.mk 

тел.  +389(0)47  253  652 

факс+389(0)47203  385 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА: 

7.1 Датум и место: _______________________  година, Битола 

7.2 Име и потпис: проф. д-р Добри Петровски          проф. д-р Сашо Коруновски 

7.3 Функција на потписникот:                   Декан                                                                  Ректор     

7.4 Печат 

 

 

 

 

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 

МАКЕДОНИЈА 

 

8.1. Видови високообразовни установи 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока автономна 
јавна високообразовна, научна, односно уметничка установа која го 

обезбедува единството во вршењето и развојот на високото образование, 

науката, уметноста и стручноста и непосредно и преку своите единици 
од различни студиски подрачја пренесува сознанија од повеќе научни, 

односно уметнички подрачја и дисциплини.    

8.2 Вид на студии 

Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности 
во науката  и во високото образование, во деловниот свет, во јавниот 

сектор и општеството во целост преку оспособување за развој и примена 

на научните и стручните достигања. 
Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им 

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


овозможуваат вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за 

непосредно вклучување во работниот процес. 

8.3 Акредитација на високообразовната установа 

Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото 

образование се потпира врз функционирањето на Одборот за 

акредитација и  евалуација. Системот на обезбедување и оценување на 
квалитетот на високото образование опфаќа:   

‒ одобрување,  потврдување и признавање на високообразовна установа 

и на студиски програми за вршење на високообразовна дејност согласно 
со овој закон, што се остварува преку акредитација,   

‒ процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност,  

управувањето, финансирањето, академските и други активности и 
нејзините приоритети, што се остварува преку системот на евалуација  и   

‒ други активности и механизми преку кои се развива и одржува 

квалитетот на високото образование утврдени со закон и со актите на 
телата што го оценуваат квалитетот на високото образование. 

8.4 Структура на високообразовните 

универзитетски (академски) студиски програми 

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во 

три циклуси на високото образование : 
‒ прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до четири 

години и со неговото завршување се стекнуваат 180 до 240 ЕКТС- 

кредити. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со диплома со 
додавка на соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата 

на македонски јазик, академскиот назив по завршувањето на првиот 

циклус на студии е baccalareus односно baccalaurea. 
‒ втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две 

години (или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно 

прифатените стандарди за даден профил) и со нивното завршување се 
стекнуваат 60 до 120 ЕКТС-кредити. Вкупниот број кредити кои се 

стекнуваат на првиот и вториот циклус на универзитетските студии 

изнесува 300 кредити. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со 
научен назив master. 

‒ трет циклус академски студииили докторски студии траат, по правило, 

три години и носат 180 кредити. Со јавна одбрана на докторскиот труд 
се стекнува назив доктор на науки (dr. sc). 

8.5 Структура на високобразовните стручни 

студии 

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се 

стекнуваат 180  ЕКТС-кредити, а по исклучок можат да траат четири 
години и со тие студии се стекнуваат  240 ЕКТС-кредити. 

Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка 

на соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на 

македонски јазик, стручниот назив по завршувањето на првиот циклус  

стручни студии е baccalareus  односно baccalaurea со додавка на 

струката. 
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и 

со нивното завршување се стекнува звање специјалист од одредена  

струка (spec.) кое се користи покрај стручниот назив стекнат на 
стручните студии или академските студии од прв циклус. 

8.6 Услови за запишување на студиите 

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето  на 

деветгодишното основно образование во 2006/2007 г.); четиригодишно 

средно образование, четиригодишни универзитетски  додипломски или 
прв циклус студии; втор циклус академски студии, како и други услови 

утврдени со Законот за високото образование, Статутот и Правилникот  

за условите критериумите и правилата за запишување и студирање на 
втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола. 

8.7 Систем на оценување 

Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на 
наставно-образовниот процес и се изразува во поени. 

За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по делови или во 

целина) студентот може да оствари најмногу 100 поени или да добие 

позитивна оценка која се изразува до 10  (десет), при што оценките го  

означуваат следниов успех: 

10 ‒ извонреден 
  9 ‒ одличен 

  8 ‒ многу добар 

  7 ‒ добар 
  6 ‒ доволен 

  5 ‒ недоволен  

Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во 
некој друг документ и во пријавата за завршното оценување. 

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на 

оценките од завршното оценување по сите наставни предмети во текот 
на студиите, вклучувајќи го и завршниот испит. 





ПРИЛОГ БР. 1 

 

 

 

 

  

















































Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Објавување труд во врска со докторскиот труд во 

референтни научни публикации  

2. Код ДНЈ 201 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник Менторот на кандидатот   

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/  

10. Цели на предметната програма:  

Студентот подготвува труд со кој задоволува пропозиции на соодветен повик. 

Студентот структурира труд. Студентот ја знае постапката за подготовка и објавување 

на рецензиран труд.  

11. Содржина на предметната програма:  

Студентот според својот истражувачки интерес подготвува и објавува труд во 

референтни научни публикации. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална 

работа на кандидатот. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Менторска 

работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Консултации и 

заедничка 

подготовка на 

трудот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Индивидуална 

работа на 

кандидатот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

255 

16.2.  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

16.3.  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 



A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

Кандидатот доставува доказ дека 

подготвил и објавил труд во врска со 

докторскиот труд во референтно 

списание. Тоа се констатира со текстот: 

Кандидатот  подготви и објави труд во 

референтно списание. 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Референтната научна публикација ги 

исполнува условите предвидени со 

Законот за високото образование и 

Правилникот на УКЛО. Евалуација и 

самоевалуација на процесот на 

подготовка и објавување.  

   

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Предавање и друг вид комуникациски активности 

2. Код ДНЈ 202 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник Менторот на кандидатот   

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/  

10. Цели на предметната програма:  

Студентот учествува во  едукативниот процес и во друг вид комуникациски 

активности. 

11. Содржина на предметната програма:  

Студентот според својот истражувачки интерес  учествува во реализација на 

едукативниот процес или во други комуникациски активности. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална 

работа на кандидатот. 



14. Вкупен расположив фонд на време: 150 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Менторска 

работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

15.2. Консултации и 

заедничка 

подготовка на 

трудот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Индивидуална 

работа на 

кандидатот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

120 

16.2.  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

16.3.  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

Кандидатот доставува доказ дека 

учествувал во реализацијата на 

едукативниот процес и во други 

комуникациски активности, што се 

констатира со текстот: Кандидатот 

учествува во реализацијата на 

едукативниот процес и во друг вид 

комуникациски активности.  

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација на 

активностите во текот на реализацијата 

на учеството во едукативниот процес и на 

другите видови комуникациски 

активности. 

   

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Меѓународна мобилност  

2. Код ДНЈ 203 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската Педагошки факултет – Битола 



програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник Менторот 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/  

10. Цели на предметната програма:  

Студентот реализира  студиски престој во странство (најмалку една седмица). 

11. Содржина на предметната програма:  

Студентот според својот истражувачки интерес остварува студиски престој во 

странство (најмалку една седмица). 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална 

работа на кандидатот. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 150 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Менторска 

работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

15.2. Консултации и 

заедничка 

подготовка на 

трудот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Индивидуална 

работа на 

кандидатот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

120 

16.2.  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

16.3.  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 



19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

Кандидатот доставува доказ дека   

реализирал студиски престој во 

странство со траење од најмалку една 

седмица, што се констатира со текстот: 

Кандидатот реализира студиски престој  

во странство (најмалку една седмица).  

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Мобилноста ги усполнува условите 

предвидени со Законот и Правилникот,  

евалуација и самоевалуација на 

активностите реализирани во текот на 

студискиот престој. 

   

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Независен истражувачки проект (докторски проект) 

2. Код ДНЈ 302 

3. Студиска програма Настава по јазик 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет 

6. Академска година/семестар Втора/трет Број на ЕКТС кредити 10 

8. Наставник Наставникот е акредитиран ментор, со кој кандидатот 

претходно се консултирал за областа на 

истражувањето и кој дал согласност. 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Студентот практикува научно истражувачка активност. Студентот прави пилотна 

проверка на постапките за прибирање на податоци, инструментите, достапноста на 

испитаниците за изработка на докторската дисертација. Студентот практикува 

пишување извештај за реализирано научно истражување. 

11. Содржина на предметната програма:  

Полето на истражувачки интерс на кандидатот ја определува содржината на 

активностите. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална 



работа на кандидатот, потенцијално заедничко објавување на резултатите од пилот 

истражувачкиот проект. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото 

време: 

2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и 

како ќе се 

реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и 

како ќе се 

реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

19. Kритериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 

Менторот потврдува дека студентот го 

изработил независниот докторски проект и 

дека го презентирал на годишна 

конференција организирана од Советот на 

докторски студии. Тоа се констатира со 

текстот: Кандидатотизработи независен 

докторски проект и го презентира на 

конференцијата организирана од Советот на 

ДС. 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит  

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература:   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Пријава за изработка на докторска дисертација –

Подготовка и одбрана на предлог-темата и тезите 

за докторска дисертација  

2. Код ДНЈ 401 

3. Студиска програма Настава по јазик 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

6. Академска година / семестар Втора/четврт 7. Број на ЕКТС 

кредити 

20 

8. Наставник Менторот на кандидатот 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Позитивна оцена за независниот (докторскиот) 

истражувачки проект. 

10. Цели на предметната програма:  

Студентот подготвува пријава за изработка на докторски труд.  

11. Содржина на предметната програма:  

Студентот според својот истражувачки интерес ги подготвува  темата и тезите на 

докторската дисертација и поднесува пријава за изработка на докторски труд. 

Пријавата содржи: биографски податоци за кандидатот, наслов, дефинирање на 

проблемот на истражувањето, образложение на предлог-темата и тезите на 

докторскиот труд, предложена методологија во истражувањето, методи з аработа и 

очекувани резултати, список со краток опис на објавени научни и стручни трудови, 

изјава од кандидатот дека иста тема не е пријавена на друг универзитет во земјата и во 

странство и изјава од кандидатот дека е докторскиот труд резултат на автентично 

истражување. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална 

работа на кандидатот. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 600 

15. Распределба на расположивото време: 4 + 2 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Менторска 

работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 

15.2. Консултации и A) со физичко присуство 30 

     

23.2. 

Дополнителна литература:   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     



заедничка 

подготовка на 

трудот 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Индивидуална 

работа на 

кандидатот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

510 

16.2.  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

16.3.  A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

Комисијата во која прв член е менторот 

констатира дека кандидатот подготвил 

пријава за докторскиот труд во која ги 

навел сите наведени елементи на 

пријавата според Правилникот на УКЛО, 

дека успешно ги одбранил предлог-

темата и тезите на докторскиот труд и за 

тоа пишува извештај.  

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација на предлог-темата и тезите на 

докторскиот труд. 

   

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студи 

1. Наслов на наставниот предмет Објавување труд во референтни научни 

публикации и активно учество на меѓународен 

собир во врска со докторскиот труд 

2. Код ДНЈ 402 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

6. Академска година / семестар Втора/четврт 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Менторот на кандидатот 

9. Предуслови за запишување на / 



предметот 

10. Цели на предметната програма:  

Студентот практикува консултации на современа и соодветна литература за конкретен 

истражувачки интерес. Студентот прави соодветна квантитативна и/или квалитативна 

анализа на документација. Студентот структурира труд. Студентот ја знае постапката 

за подготовка и објавување на рецензиран труд. Студентот објавува трудови во научни 

и стручни списанија. 

11. Содржина на предметната програма:  

Студентот објавува два рецензирани трудови во научни и стручни списанија според 

полето на истражувачки интерес, при што тој треба да е прв автор. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална 

работа на кандидатот, потенцијално заедничко објавување на резултатите од пилот 

истражувачкиот проект. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

19. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

Менторот потврдува дека кандидатот 

учествувал на меѓународен научен собир 

и објавил научен труд во зборникот од 

собирот.  Тоа се констатира со текстот:   

Кандидатот учествуваше на меѓународен 

научен собир и објави труд во зборникот 



од собирот. 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Меѓународниот научен собир ги 

исполнува критериумите предвидени со 

Законот за високото образование и 

Правилникот на Универзитетот. 

   

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Работа на докторската дисертација 

2. Код ДНЈ 502 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Менторот на кандидатот 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма: Студентот работи на докторската дисертација. 

11. Содржина на предметната програма: Работа на докторската дисертација. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Менторска работа. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 



17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

19. Kритериуми за оценување (бодови/оценка) 

 

 5 (пет) (F) 

 6 (шест) (E) 

 7 (седум) (D) 

 8 (осум) (C) 

 9 (девет) (B) 

 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студентите. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература: 

 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

    

2.     

3.     

     

23.2. Дополнителна литература: 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Оформување и јавна одбрана на докторската 

дисертација 

2. Код ДНЈ 601 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

6. Академска година/семестар Трета/шести 7. Број на ЕКТС 

кредити 

30 

8. Наставник / 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Студентот ја оформува и јавно ја брани докторската дисертација. 

11. Содржина на предметната програма:  

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  

14. Вкупен расположив фонд на време: 900 

15. Распределба на расположивото време:  

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     



16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

19. Kритериуми за оценување (бодови/оценка) 

 

 5 (пет) (F) 

 6 (шест) (E) 

 7 (седум) (D) 

 8 (осум) (C) 

 9 (девет) (B) 

 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Според ЗВО и Правилникот за трет 

циклус на УКЛО. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студентите. 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература: 

 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

    

2.     

3.     

     

23.2. 

Дополнителна литература: 

. 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     



Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методологија на научноистражувачката работа во 

наставата по јазик и литература 

2. Код ДНЈ 101 

3. Студиска програма Настава по јазик 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев 

проф. д-р Љупчо Кеверески 

проф. д-р Виолета Јанушева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите разликуваат научни од ненаучни истражувачки потфати; Дизајнираат и 

проектираат научно истражувачки проекти во полето образование; Креираат и 

применуваат акциони истражувања во образованието; Критикуваат и создаваат 

соодветни, современи, комбинирани методи на истражување; Реализираат научно-

истражувачки активности и проекти во образованието; Прават квантитативна 

обработка на податоците од истражувањето;Прават квалитативна обработка на 

податоци од истражувањето; Користат триангулација во прибирањето и обработката на 

податоците од истражувањето; Проверуваат и верификуваат научни хипотези; 

Пишуваат извештај од научно истражувачка работа; Презентираат резултати од научно 

истражувачка проекти во образованието; Прават дисеминација на резултати од научно 

истражувачки проекти; Ги почитуваат етичките принципи при реализација на  

истражувања во образованието; Евалуираат научно истражувачки проекти; 

Реализираат квалитативно проучување на јазикот. 

11. Содржина на предметната програма:  

Научни и ненаучни методи во истражувањето; Истражувачки парадигми: 

позитивистичка, интерпретативна и критичка; Планирање и проектирање на 

истражувањата во образованието; Дизајнирање на акциони истражувања во 

образованието; Видови истражувачки проекти; Предистражување; Критика на 

постапките за прибирање на податоци; Изработка и критика на инструменти за 

прибирање податоци во научните истражувања; Комбинирани (Mixed) методи на 

истражување и нивна примена во образованието; Видови на примерок и избор на 

примерок во истражувањето; Обработка на податоците од истражувањето 

(квантитативна и квалитативна); Примена на статистички постапки во обработка на 

податоците во научните истражувања; Анализа на податоци од научните истражувања; 

Интерпретација на резултати од научни и практични истражувања; Проверка, 

верификација и докажување  на хипотезите во истражувањето; Пишување извештај за 

реализирано научно истражување; Видови трудови и начин на нивно создавање; 

Презентација на резултати од истражувањето; Квалитет и евалуација на педагошките 

истражувања; Квалитативни пристапи во проучување на јазикот. 



12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Индивидуална работа со студентот, работа во групи, дискусии, 

посета на образовни институции, користење на литература и интернет-извори, 

критичка анализа на педагошка документација, анализа на магистерски и докторски 

трудови. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 



20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага тековно и се 

калкулираат резултатите постигнати од 

страна на студентот во секоја од 

наведените категории за начинот на 

оценување на студентот, што е 

регулирано и со Правилникот на 

Универзитетот. Студентите изработуваат 

и семинарска работа. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Формативна: Усна повратна 

информација, покажување на 

истражувачки интерес од страна на 

студентот, структура на поставеното 

прашање и дадениот одговор од страна на 

студентот, квалитет во работата на 

истражувачкиот проект, динамика, 

тешкотии, времетраење... 

Сумативна: одбрана на истражувачкиот 

проект, резултати од тестовите на знаење 

и постигања од усното излагање. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Илиев Д. Акциони 

истражувања во 

образованието 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2006 

2. Lankshear C. & 

Knobel M. 

A handbook for 

Teacher Research: 

From design to 

implementation 

Open 

University 

Press 

2006 

3. Weinbaum  A., Allen 

D., 

Blythe T., Simon K., 

Seidel S. & Rubin C. 

Teaching As 

Inquiry- 

Asking Hard Questions 

to Improve 

Practice and Student 

Achievement 

Teachers 

College Press 

2004 

4. David I. Hanauer 

Graham F. Hatfull, 

Deborah Jacobs-Sera 

Active Assessment: 

Assessing Scientific 

Inquiry 

Springer 2009 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Berry А. Tensions In Teaching 

About Teaching- 

Springer Berry 

А. 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Современи лингвистички теории 

2. Код ДНЈ 102 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 

доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Докторандот ги продлабочува и надградува знаењата стекнати на постдипломски 

студии во теоријата и методологијата.  Низ призмата на различните теориски пристапи 

развива критички пристап кон јазичните теории. Докторандот стекнува вештини 

Understanding Practice 

as a Teacher Educator 

2. Burgess H., Sieminski 

S. & Arthur L. 

Achieving Your 

Doctorate 

In Education 

The Open 

University,  

SAGE 

Publications 

Burgess 

H., 

Siemins

kiS. 

and 

Arthur 

L. 

 3. Creswel W. J.  Research Design- 

Qualitative, 

Quantitative and Mixed 

Research 

Approaches(4nd 

Edition) 

Sage 

publication 

Creswe

l W. J.  

 4. Gelman A. &  Nolan 

D. 

Teaching Statistics 

A Bag of Tricks 

Oxford 

University 

press 

Gelman 

A. and  

Nolan 

D. 

 5. Cherkassky V. & 

Mulier F. 

LEARNING FROM 

DATA 

Concepts, Theory, and 

Methods (Second 

Edition) 

WILEY-

INTERSCIE

NCE 

A JOHN 

WILEY & 

SONS, INC., 

PUBLICATI

ON 

Cherka

ssky V. 

And 

Mulier 

F. 



поврзани со лингвистичките истражувања, како и вештини за примена на современите 

лингвистички теории во изработката на самостојни научни трудови. 

11. Содржина на предметната програма:  

Современи лингвистички теории: Социолингвистика,  Теорија на говорните чинови, 

Антрополошка лингвистика, Семантика, Прагматика и Дискурсна лингвистика. 

Семантичка теорија за глаголскиот вид. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавање, вежби, симулации, проектни и домашни задачи. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира:  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Писмен дел од испитот  

Устен дел од испитот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 

30 

18.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Положен писмен дел од испитот. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студенти. 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Изборен предмет од листа 1 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Austin, J. L. How to Do Things with 

Words 

Harvard 

University 

Press 

1975 

2. Lyons, J. Linguistic Semantics Cambridge 

University 

Press 

1996 

3. Каролак, С., Спасов, 

Љ. 

Семантика и 

структура на 

словенскиот вид 3 

УКИМ, 

Филолошки 

факултет „Б. 

Конески“ 

1998 

4. Hudson, R. A. Sociolinguistics Cambridge 

University 

Press 

1986 

5. Haliday, M. A. K. & 

Hasan, R. 

Cohesion in English Longman 

New York 

1984 

6. Hajmz, Del Etnografija 

komunikacije 

BIGZ 

Beograd 

1980 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Radovanović, M. Sociolingvistika ,,BIGZ“ 

Beograd 

1979 

2. Filipović, R. Teorija jezika u 

kontaktu – Uvod u 

lingvistiku jezičnih 

dodira 

JAZU, 

,,Školska 

knjiga“ 

Zagreb 

1986 

3. Lyons, J. Language and 

Linquistics. An 

introduction 

University 

Press, 

Cambridge 

1981 



2. Код  

3. Студиска програма Настава по јазик 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник Реализаторите на изборниот предмет од листа 1 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Целта на секој изборен предмет е наведена во Прилог 3. 

11. Содржина на предметната програма:  

Содржината на предметната програма за секој изборен предмет е наведена во Прилог 

3. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, вежби, симулации, проектни и домашни задачи. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: (Начинот на оценување за секој 

изборен предмет е наведен во Прилог 3) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 



18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Условите за секој изборен предмет се 

наведени во Прилог 3. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студентите. 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Интратекстуалност 

2. Код ДНЈ 103 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

Педагошки факултет – Битола 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература: 

Задолжителната литература за секој изборен предмет е наведена во Прилог 3. 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

    

2.     

3.     

     

23.2. 

Дополнителна литература: 

Дополнителната литература за секој изборен предмет е наведена во Прилог 3. 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     



институт, катедра, оддел) 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Ранко Младеноски 

доц. д-р Елена Китановска-Ристевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Докторандите да ги продлабочат и да ги надградат своите знаења за поимањето на 

интертекстуалноста и да се запознаат со спецификите на интратекстуалноста како 

општ феномен на дискурсот во најопшта смисла. Кандидатите, исто така, ќе ги 

осознаат првичните пројави на интратекстуалноста во библиските текстови како 

суштински фактор во читањето, разбирањето и интерпретацијата на книгите од 

Стариот и од Новиот завет. Покрај тоа, како основна цел на курсот се поставува 

стекнувањето на нови вештини и способности на докторандите да ја откриваат и да ја 

интерпретираат и анализираат интратекстуалноста (релациите помеѓу фрагментите од 

еден дискурс) во книжевно-уметнички текстови. 

11. Содржина на предметната програма:  

Интертекст и интертекстуалност – поим; Дијахронија на терминот интертекстуалност; 

Интратекстуалност – поим; Дијалогизмот на Бахтин како фундамент на 

интратекстуалноста; Интратекстуалноста кај Филип Амон („повторливост“); 

Интратекстуалноста во поезијата; Интратекстуалноста во прозата; Интратекстуалноста 

во драмата; Интратекстуалноста во конкретен апликативен книжевно-уметнички 

материјал: интратекстуалноста во поезијата на Едгар Алан По; интратекстуалноста во 

поезијата на Петре М. Анадреевски; интратекстуалноста во „Автобиографија“ од 

Бранислав Нушиќ; интратекстуалноста во романите „Вештица“ и „Ќерката на 

Математичарот“ од Венко Андоновски; интратекстуалноста во романот „Синот на 

кралот“ од Славчо Ковилоски. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Предавања, вежби, проектна задача, индивидуални вежби, 

домашна работа, консултации со професорот. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 



17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови  

Устен испит 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

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

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

60 % успех од сите предиспитни 

активности, односно 42 поени од 

проектната задача и од редовноста на 

предавања и вежби. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик  

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

   

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Катица Ќулавкова 

(приредувач) 

Теорија на 

интертекстуалноста 

Култура, 

Скопје 

2003 

2. Андоновски Венко Обдукција/абдукција 

на теоријата, Том I: 

Галикул, 

Скопје 

2011 



 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методика на критичката писменост  

2. Код ДНЈ 104 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

вонр. проф. д-р Билјана Граматковски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма: кај студентот  да се развие свесноста за идеолошката 

обоеност на дискурсите преку усвојувањето на поимот критичка писменост и 

способноста за развивање на критичката писменост како општообразовна 

компетентност кај учениците во основното и средното образование  

11. Содржина на предметната програма: 1. Поим за писменост. 2. Видови писменост 

(традиционален модел, идеолошки модел; мултимодална и мултипла писменост). 3. 

Критичките социјални теории. 4. Критичката педагогија на Паоло Фрер. 5. 

Постструктуралистичките движења во науката за литературата. 6. Деконструкција 

(Жак Дерида). 7. Поим за критичка писменост. 8. Четириизворниот модел на Алан Лук 

и Питер Фрибоди. 9. Потреба за развој на критичката писменост кај учениците. 10. 

Различни методички модели за развивање на критичката писменост. 11. Истражувања 

на наставата за развој на критичката писменост. 12. Методски пристап кон анализа на 

Жива семиотика 

3. Biti Vladimir Pojmovnik suvremene 

književne teorije 

Matica 

hrvatska, 

Zagreb 

1997 

4. Атанас Вангелов 

(приредувач) 

Теорија на прозата Детска 

радост, 

Скопје 

1996 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Освалд Дикро, 

Цветан Тодоров 

Енциклопедиски 

речник на науките за 

јазикот 

Детска 

радост, 

Скопје 

1994 

2. Јулија Кристева Токати и фуги за 

Другоста 

Темплум, 

Скопје 

2005 



јазикот на фикцијата од аспект на идеолошката обоеност на текстовите, анализа на 

присутните, отсутните и маргинализираните елементи, полизначноста на текстот во 

зависност од објективните и субјективните фактори, реконструктивно читање на 

текстовите. 13. Критичката писменост и интеркултурализмот. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, дискусии, симулации, хеуристички разговор, 

менторирање. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30  

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

7. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на закажаните средби (со 

физичко присуство или онлајн), учество 

во дискусии, изработка на семинарски 

труд, положени тестови. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна 

евалвација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Андоновска-

Трајковска Даниела 

Критичка писменост УКЛО, 

Педагошки 

факултет –

Битола 

2019 

2. Cheryl Dozier 

Peter Johnston 

Rebecca Rogers 

Critical Literacy/ 

Critical Teaching 

(Tools for preparing 

responsive teachers) 

Teachers 

College 

Columbia 

University 

New York 

and London 

2006 

3. Comber Barbara (Ed.) 

and  Anne 

Simpson (Ed.)  

Negotiating Critical 

Literacies in 

Classrooms 

Routledge 2009 

4. Morgan Wendy Critical literacy in the 

classroom:  The art of 

the possible 

London and 

New York: 

Routledge 

1997 

      

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Freirе,  Paulo Pedagogy of the 

oppressed 

Communist 

University 

1970 

2. Giroux, H. A.  Teachers as 

transformative 

intellectuals 

Social 

Education, 

38(2), 33-39 

1985 

  3. Giroux, H. & 

McLaren, P. (Eds.) 

Between borders: 

Pedagogy and the 

politics of cultural 

studies 

New York, 

NY: 

Routledge 

1994 

  4. Lankshear, C. & 

McLaren, P.  

Critical literacy: 

Politics, praxis, and the 

Albany, NY: 

State 

1993 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Anne%20Simpson
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&search-alias=books-uk&field-author=Anne%20Simpson


postmodern University of 

New York 

Press 

  5. Luke, Allan and 

Freebody, Peter 

Further Notes on the 

Four Resourses Model 

Reading 

Online, 

International 

Reading 

Association 

1999 

  6. Cervetti, G., Pardales, 

M. Damico, J. 

A Tale of Differences: 

Comparing the 

Traditions, 

Perspectives, and 

Educational Goals of 

Critical Reading and 

Critical Literacy 

Reading 

Online, 

International 

Reading 

Association 

2001 

  7. 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, pp. 

319-329 

2015 

  8. Андоновска-

Tрајковска, Д. 

 Потреба од 

развивање на 

критичката писменост 

кај учениците од 

основното училиште 

во Р. Македонија  

Меѓународн

иот научен 

симпозиум 

Воспитаниет

о и 

образование

то меѓу 

2013 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Комуникациски аспекти на наставата  

2. Код ДНЈ 105  

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

традиционал

ното и 

современото 

во чест на 

јубилејот 65 

години 

Институт за 

педагогија 

на 

Филозофски

от факулет-

Скопје 

одржан во 

Охрид 22-24 

септември 

2011, стр. 

481-490 

  9. Andonovska-

Trajkovska, D. 

Critical literacy: 

terminological 

determination 

VI Balkan 

Education 

and Science 

Congress: 

The modern 

society and 

education, 

Skopje: Ss. 

Cyril and 

Methodius 

University, 

Faculty of 

Pedagogy 

“St. Kliment 

Ohridski”-

Skopje, 

pg.1157-

1163. 

2011 

       

       



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

кредити 

10 

8. Наставник вонр. проф. д-р Билјана Граматковски  

вонр. проф д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Запознавање и продлабочување на знаењата за видовите комуникација во воспитно-

образовниот процес, запознавање со карактеристикикте на писмената и усната 

комуникација. Студентот да стекне знаења и вештини за интеракција, интеракција и 

комуникација, развивање на свеста на поединецот кон јазикот и комуникациските 

норми за успешна воспитно-образовна комуникација и интеракција и интеракциска 

поврзаност во комуникацијата. Култивирање на сопственото писмено и усно 

изразување, развивање на способноста за комуникација преку одредени наставни 

постапки, учење на комуникацски вештини, педагошка димензија на наставничките 

компетенции. Оспособување на студентот за поставување на методолошко-теориски 

детерминанти за развивање на комуникациските компетенции на наставниците и 

учениците. 

11. Содржина на предметната програма:  Историски осврт на комуникацијата(античко 

наследство, средновековна реторика, англиски емпиризам, позитивизам, 

функционализам, бихејвиозризам),појмовно дефинирање(структура и тек на 

комуникација, видови на комуникација, облици на комуникациска пракса), 

интеракција, интеракција и комуникација, комуникацијата во наставниот процес во 

основното училиште(наставниот процес како комуникација, интеракција и 

репродукција, педагошко комуницирање, последици од успешната комуникација), 

наставни постапки во контекст на вистинска комуникација(создавање на 

комуникациски односи во кои наставникот се јавува како партнер, учење на 

комуникациски вештини од страна на наставникот и ученикот, постапки за 

поттикнување комуникација кај учениците), компетенции на 

наставниците(истражувања, клучни компетенции, педагошка димензија на 

компетенциите на наставниците, карактеристики на комуникативните компетенции на 

наставниците,  методолошко-теориски детерминанти за развивање на комуникациските 

компетенции на наставниците и учениците). 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

Б) на хибриден начин 

13. Методи на учење:  Усно изложување, дискусии, интерактивна настава, далечинскo 

учење. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

Б) на хибриден начин 

 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

Б) на хибриден начин 

 

15 



тимска работа 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

Б) на хибриден начин 

 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

Б) на хибриден начин 

 

85 

16.3. Домашно 

учење 

Б) на хибриден начин 

 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира:  

Б) на хибриден начин 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

Б) на хибриден начин 

 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

Б) на хибриден начин 

 

10 

18.3. Активност и учество Б) на хибриден начин 

 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори 

со студентите. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Груевски, Т. Комуникологија Студиорум 2011 

2. Груевски, Т. Култура на говорот Студиорум 2011 

3. Белон,  К., Мињо, К. Комуникација Натан/Вуеф 2003 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hargie, O. & Dickson, 

D. 

Skilled Interpersonal 

Communication: 

Research, Theory and 

Practice 

London: 

Routlege 

2004 

2.  

Campbell,  J., 

Assesing teacher 

effectivness, developing 

Great Britain: 

Routledge 

2006 



 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Лингвокултура 

2. Код ДНЈ 106 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факулет – Битола 

 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Јаготка Стрезовска 

доцент д-р Силвана Нешковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Целта на предметната програма е да ја подобри лингво-културолошката компетенција 

на студентите-докторанди, но и да ја подигне нивната свест за важноста на  

развивањето на линго-културолошката компетенција кај учениците во рамките на 

наставата по јазик. 

11. Содржина на предметната програма:  

Лингвокултурологија е нова научна лингвистичка дисциплина која се занимава со тоа 

како културата на одредена нација се манифестира во употребата на јазикот. 

Интердисциплинарноста на лингвокултурологијата, односно поврзаноста на 

лингвокултурологијата со лингвистиката, етнолингвистиката, културолошкта 

антропологија и психолингвистиката; Интеракцијата на јазикот со културата; Улогата 

на културата врз создавањето на одредени јазични концепти; Влијанието на промените 

на културно-општествените прилики врз јазикот; Поврзаноста на јазикот и историјата  

(влијaнието на историските настани врз развојот на јазикот, општествената структура, 

миграции, географки проширувања, контакт со други народи, и сл.). 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Предавање, интерактивна настава, дискусии. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

15.1. Предавања  ‒ 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30  

Kyriakides, L., Muijs,  

D. & Robinson, W 

a diffrentiated model Falmer, 

Taylor & 

Francis group 

3. Стивен, Б., Стивен, 

П. 

Дискусијата како 

метод во наставата  

Арс Ламина 2013 



се релизираат:  15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85  

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

80 бодови 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студентите. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kuße, Holger  Kulturwissenschaftliche 

Linguistik 

 

Vandenhoeck 

& Ruprecht 

2012 

http://www.utb-shop.de/autoren/kusse-holger.html


 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Контактна лингвистика 

2. Код ДНЈ 107 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки Факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Зоран Николовски 

доц. д-р Силвана  Нешковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

2. Bonacchi, Silvia Diskurslinguistik und 

Kulturlinguistik: 

Gemeinsame 

Problemstellungen, 

Forschungsinteressen 

und 

Anwendungsfelder? 

In: Grucza, 

Franciszek et 

al. (eds.): 

Vielheit und 

Einheit der 

Germanistik 

weltweit, 

Frankfurt et 

al. 

2012 

3. Khrolenko, A. T. Fundamentals of 

linguoculturology: a 

textbook.  

Moscow: 

Flint 

2004 

4. Maslova, V. A. Linguoculturology Moscow: 

Academy 

2001 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Agar, Michael Language Shock: 

Understanding the 

culture of conversation 

New York:  1995 

2. Maria De Los Angeles 

Gomez; Gonzalez, J. 

Lachlan Mackenzie, & 

Elsa M. Gonzalez 

Alvarez 

Languages and Cultures 

in Contrast and 

Comparison 

(Pragmatics and 

Beyond New Series) 

 

John 

Benjamins 

Publishing 

Company 

2003 

3. Vorobiev, V. V. Lingvokulturologiya: 

Theory and Methods.  

Moscow: 

RUDN,  

1997 

4. Skinner, Jody  

 

Anglo-American 

Cultural Studies 

 

A. Francke 2016 

http://b-ok.org/g/Maria%20De%20Los%20Angeles%20Gomez%20Gonzalez
http://b-ok.org/g/Maria%20De%20Los%20Angeles%20Gomez%20Gonzalez
http://b-ok.org/g/%20J.%20Lachlan%20Mackenzie
http://b-ok.org/g/%20J.%20Lachlan%20Mackenzie
http://b-ok.org/g/%20Elsa%20M.%20Gonzalez%20Alvarez
http://b-ok.org/g/%20Elsa%20M.%20Gonzalez%20Alvarez
http://www.utb-shop.de/autoren/skinner-jody.html


10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Проучување на историските, социокултурните, политичките и другите околности кои 

доведуваат до меѓујазични контакти и влијаат врз развојот на јазиците преку 

различните форми на меѓујазично позајмување. Фонолошко, морфосинтаксичко, 

лексичко и семантичко ниво на контактите. Оспособување на кандидатите за креирање 

и примена на научен инструментариум за истражување во областа на 

компаративистиката и теоријата на јазиците во контакт; способност за препознавање и 

проучување на механизмите кои влијаат на промените во јазикот; способност за 

систематизирање на резултатите од синхрониските и дијахрониските истражувања, во 

насока на предвидување на следните текови и промени во јазичното планирање.   

11. Содржина на предметната програма:  

Меѓујазични контакти и создавање на заемки (културни и јазични влијанија; 

интерференции). Историски преглед на теоријата на јазиците во контакт. Посредно и 

непосредно позајмување. Процеси при јазичното позајмување. Непосредното 

позајмување во контекст на најновите технологии за комуникација. Заемката како 

јазичен феномен: Краток историски преглед на истражувањата на заемките. Поимот 

заемка. Критериуми за идентификација. Причини за позајмување. Фактори кои го 

поттикнуваат позајмувањето. Посредници во позајмувањето. Адаптација на заемката.  

Начини на позајмување. Природа на заемките. Поимот англицизам наспрема 

американизам и бритицизам. Поимот франгле, Контакт на јазиците и јазични 

интерференции. Заемката како социокултурен феномен: Дефинирање на поимот 

култура. Поврзаност на јазикот и културата, Поврзаност на јазикот и општеството, 

Англискиот како јазик-давател. Фактори за ширење на англицизмите во другите 

јазици.  

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Предавања, практични вежби и примери, симулации, проектни и 

домашни задачи. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 



16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усно проверување 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

до 50 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, реализирање на 

проектнии самостојни активности и сл.  

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Weinreich, Ulrich  Languages in Contact, 

findings and problems 

 

John 

Beyamins 

Publishing  

 

2011  

 

2. Filipovic, Rudolf Teorija jezika u 

kontaktu: Uvod u 

lingvistiku jezickih 

dodira 

Skolska 

Knjiga 

Zagreb 

2010 

3. Deroy, L. L'emprunt linguistique Les Belles 

Lettres, Paris 

1980 

4. Sarah Thomason Language Contact - An 

Introduction 

Edinburgh 

University 

Press 

2001 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Билингвизам 

2. Код ДНЈ 108 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Виолета Јанушева 

5. Donald Winford An Introduction to 

Contact Linguistics 

Blackwell 2002 

6. Louis-Jean Calvet La sociolinguistique PUF, 

(quesais-

je ?), Paris 

(1993)  

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Николовски „Англиските лексички 

заемки во 

францускиот јазик од 

1945-2005 година 

(лингвистички и 

социокултурен 

аспект)“(докторска 

дисертација)  

Филолошки 

факултет 

„Блаже 

Конески“, 

Скопје,  

УКИМ, 

Скопје 

 

2012 

2. Екатерина Бабамова Адаптација и 

асимилација на 

англизмите во 

македонскиот јазик 

(докторска 

дисертација)  

Филолошки 

факултет 

„Блаже 

Конески“, 

Скопје,  

УКИМ, 

Скопје 

 

1993 

  3. Мирјана Алексоска-

Чкатроска 

Романизмите во  

македонскиот јазик,  

Прилог кон  

етимолошките  

истражувања за  

македонскиот јазик 

Филолошки 

факултет „Б

лаже  

Конески“, 

Скопје,  

УКИМ, 

Скопје 

 

2010 



вонр. проф. д-р Билјана Граматковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Основната општа цел на предметната програма за предметот Билингвизам е  

да се продлабочи знаењето на студентите докторанди во однос на различните аспекти 

на билингвизмот. Исто така, со оваа предметна програма се предвидува студентите 

докторанди да се стекнат и со неопходните теориски, аналитички и методолошки 

алатки и вештини со цел да оспособат самостојно да иницираат и спроведуваат 

напредни истражувања во областа на билингвизмот. 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на поимот билингвизам. Типови билингвизам. Усвојување и учење на 

јазикот – усвојување и учење на два јазици (монолингвалност и билингвалност).  

Билингвално и мултикултурно образование. Билингвално јазично однесување (јазично 

преклучување, диглосија, комуникативни компетенции и јазичен избор). Лингвистички 

импликации од јазичниот контакт. Билингвизмот и когницијата. Билингвален мозок.   

Билингвизмот на ниво на поединец, на интерперсонално ниво, и на ниво на општество. 

Јазични, когнитивни и социо-културолошки апсекти на билингвалниот развој. Јазична 

политика и јазично планирање – одржување и губење на јазикот. Актуелни прашања 

поврзани со билингвизмот. Истражувања и истражувачки методи во областа на 

билингвизмот. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, вежби, симулации, проектни и домашни задачи. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 



A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Писмен дел од испитот 

Устен дел од испитот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 

30 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Положен писмен дел од испитот 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студентите. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

Chin, B. & 

Wigglesworth, G. 

 

Bilingualism Routledge 2007 

2. Chin, B. & 

Wigglesworth, G. 

Bilingualism: An 

Advanced Resource 

Book  

 

Taylor 

Francis Ltd, 

United 

Kingdom 

2007 

3. Hamers, J. M., & 

Blanc, M. H. A. 

Bilinguality and 

Bilingualism: Second 

Edition 

Université La

val,  

Québec and 

Birkbeck Col

lege,  

University of 

London 

2000 

     

23.2. 
Дополнителна литература 

Ред. Автор Наслов Издавач Година 

https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=CHIN%2C+NG+BEE%3B+WIGGLESWORTH%2C+GILLIAN.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=CHIN%2C+NG+BEE%3B+WIGGLESWORTH%2C+GILLIAN.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=CHIN%2C+NG+BEE%3B+WIGGLESWORTH%2C+GILLIAN.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.abebooks.com/servlet/SearchResults?an=CHIN%2C+NG+BEE%3B+WIGGLESWORTH%2C+GILLIAN.&cm_sp=det-_-bdp-_-author
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=21599788725
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=21599788725
https://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=21599788725


 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Истражувања во антрополошката лингвистика 

2. Код ДНЈ 109 

3. Студиска програма Настава по јазик 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Ирина Петровска 

доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основни знаења за  науката за јазик. 

Флуентно познавање на англискиот јазик. 

10. Цели на предметната програма: Да се усвојат основните постулати  и поими во 

антрополошката лингвистика. 

11. Содржина на предметната програма:  

Introduction, The Evolution of Language, Universalism, Relativism, The Ethnography of 

Speaking, Culture and Language Change. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин  

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или 

тимско изработување на семинарска работа, презентација.                        

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 16.1. Проектни A) со физичко присуство 85 

број 

1. Grosjean, F. Life with two 

languages: Introduction 

to Bilingualism  

Harvard 

University 

Press 

1982 

2. Kroll, J. F. & De 

Groot, A. 

Handbook of 

Bilingualism: Psycho-

linguistic approaches 

 

Oxford 

University 

Press 

2005 



активности и како ќе 

се реализираат: 

задачи  Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, 

самостојни задачи, презентации и сл.). 

21. Јазик на кој се изведува наставата Англиски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна  и внатрешна евалуација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. William , A. Foley 

 

Anthropological 

Linguistics  

Blackwell 

Publishers  

2000 

2. Fasold, R.  

 

The Sociolinguistics of 

Language 

Oxford: 

Blackwell 

Publishers 

1977 

3. Kramsch, C.  

 

Language and Culture Oxford: 

Oxford 

University 

1998 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Контрастивни лингвистички истражувања 

2. Код ДНЈ 110 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факулет – Битола 

 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Јаготка Стрезовска 

проф. д-р Зоран Николовски 

доцент д-р Силвана Нешковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Целта на овој предмет е студентите-докторанди да се запознаат со најважните 

концепти на контрастивната лингвистика и со контрастирањето на јазичните 

особености на фонетско/фонолошко, морфолошко,  синтаксичко, лексичко, 

зборообразувачко и комуникациско/прагматско рамниште. 

11. Содржина на предметната програма:  

Контрастивната лингвистика се занимава со сличностите и разликите меѓу различни 

јазици (интерлингвална перспектива) и внатре во еден јазик (интралингвална 

перспектива). Јазичните парови и карактеристиките од сите области на јазичната 

структура (фонологија, морфологија, синтакса, прагматика, лексикон итн.). Преглед за 

различните фази и полиња на контрастивнте лингвистички истражувања и критична 

рефлексија на улогата на контрастивната лингвистика во јазичната дидактика. 

Примери со споредба на најважните фонолошки, морфолошки, синтактички, лексички, 

зборообразувачки и комуникациско/прагматични структури. Дискусија за користењето 

на стекнатите знаења за прашањата на општата лингвистика, преводот, теоријата на 

изучувањето на јазик и на дидактиката. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Предавања, вежби, интерактивна настава, дискусии. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

Press 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     



15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30  

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

255  

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

80 бодови 

18.2. Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски, германски, 

француски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна ецалуација, анкети и разговори 

со студентите. 

23. 

      

Литература 

23.1. Задолжителна литература 



 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Когнитивни методи во наставата по јазик и 

литература 

2. Код ДНЈ 111 

3. Студиска програма Настава по јазик 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

проф. д-р Љупчо Кеверески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Запознавање на студентите со предметот на когнитивните науки (поврзаноста на 

мислата, значењето и репрезентација односно ) и основните концепти (конструал, 

перспектива, форграундинг, метафора и рамка) со кои таа се занимава, како и со 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Reimann, D. Kontrastive Linguistik 

und 

Fremdsprachendidaktik  

 

Narr 2014 

2.  Keshavarz, M. H. Contrastive Analysis 

And Error Analysis 

 

Rahnama 

Press 

2012 

     

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Helbig, Gerhard,  

Götze, Lutz, Henrici, 

Gert, Krumm, Hans-

Jürgen  

Deutsch als 

Fremdsprache. Ein 

internationales 

Handbuch. (Artikel zur 

Kontrastivität) 

Berlin, New 

York 

2001 

 

2. Johansson, S. Contrastive analysis 

and learner language: A 

corpus-based approach 

University of 

Oslo 

2008 

3.     

https://romanistik.de/pers/72-Daniel_Reimann


релевантни истражувања во оваа област. Да се покаже поврзаноста и централното 

место на психологијата во овие когнитивни науки и моделите кои произлегуваат како 

резултат на соработката помеѓу психологијата и когнитивните науки. Студентите да се 

запознаат со основните модели на едукација кои се карактеристични за когнитивните 

науки. 

11. Содржина на предметната програма:  

Предмет на изучување на когнитивните науки. 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. Методина когнитивните науки. 

Когниција. Психологијата и когнитивните науки. Когнитивни методи за работа со 

надарении талентирани. Поттикнување и негување на надареноста и талентираноста со 

помош на когнитивно-психолошки методи и техники на работа. Неуролингвистика. 

Методи на психокогницијата за работа со надарени и талентирани. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или 

тимско изработување на семинарска работа, презентација.                        

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 



18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Студентот да изработи и успешно да 

одбрани семинарска работа на избрана 

тема. За полагање на испитот се 

калкулираат резултатите од 

предвидените активности и обврски, што 

е во согласност со Правилникот на 

универзитетот. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата, 

надворешна евалуација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

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. Rosch, E.  Cognitive reference 

points. Cognitive 

Psychology 

 1975 

4.  Renzulli, Joseph.  

 

"What Makes 

Giftedness? 

Reexamining a 

Definition."  

Phi Delta 

Kappan, 

1978 

23.2. 
Дополнителна литература 

Ред. Автор Наслов Издавач Година 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Јазично планирање и јазична политика  

2. Код ДНЈ 112 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки Факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Зоран Николовски 

вонр. проф. д-р Билјана Граматковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Детерминирање на поимот јазична политика и поставување во однос на неговите 

синоними jазично планирање, јазично уредување и јазично законодавство. 

Оспособување на кандидатите за креирање и примена на научен инструментариум  

(основни техники и методологии) за истражување во оваа област; оспособување за 

проучување на јазикот во општествен контекст, систематизирање на резултатите од 

истражувањата како и предвидување на идните текови во јазичното планирање. 

11. Содржина на предметната програма:  

Поимот Јазична политика (концептуална примена, моделите на Хауген, 

инструменталистичкиот пристап на Реј и Таули). Типологија на повеќејазични 

ситуации (Фергусон и Стјуарт, предлозите на Фасолд, инструментот на Шодансон). 

Инструменти на јазичното планирање (опремување на јазиците, јазично опкружување, 

јазични закони). Јазичното планирање како процес. Планирање на статусот на јазиците 

(создавање национален јазик, интервенирање врз лексиката и правописот, 

стандардизација на јазикот). Планирање на корпусот на јазиците(промовирање на 

јазикот на внатрешен и меѓународен план). Јазични права. Културна хегемонија. 

Јазично планирање. Јазични политики. Јазична реформа. Национален јазик. 

Официјален јазик. Официјално писмо. Регионален јазик. Јазичен империјализам. 

Јазичен пуризам. Јазичен сецесионизам. Студија на случаи (запознавање со различни 

ситуации во повеќе земји). 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

број 

1. Taylor, J. R. Some pedagogical 

implications of 

cognitive linguistics 

Mouton de 

Gruyter, 

Berlin/New 

York 

1993 

     



13. Методи на учење:  Предавања, практични вежби и примери, симулации, проектни и 

домашни задачи. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.2. Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

до 50 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, реализирање на 

проектнии самостојни активности и сл.  

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација. 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Социолингвистика 

2. Код ДНЈ 113 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

6. Академска година/семестар Прва/прв 7. Број на ЕКТС 10 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bastardas-Boada, 

Albert 

Language and identity 

policies in the 'glocal' 

age 

Institutd'Estu

disAutonòmi

cs,  

Barcelona: 

2012 

2. Hult, F.M., & Johnson, 

D.C. (Eds.) 

Research Methods in 

Language Policy and 

Planning: A Practical 

Guide.  

Wiley-

Blackwell, 

Malden, MA 

2015 

3. Calvet Louis-Jean Les 

politiqueslinguistiques 

Presses 

Universitaire

s de France 

(Que Sais-

je?), Paris 

1996 

4. Louis-Jean Calvet  

 

La guerre des langues 

et les politiques 

linguistiques. 

Hachette 

Littérature, 

Paris 

1999 

5. Snjezana Kordic Jezik i nacionalizam Durieux 

Zagreb 

2010 

6.     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Николовски Современата јазична 

политика на Франција 

во однос на 

францускиот и 

регионалните јазици 

Педагошки 

факултет, 

Киро 

Дандаро, 

Битола 

2003 

     



кредити 

8. Наставник проф. д-р Златко Жоглев 

проф. д-р Виолета Јанушева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентот умее да изработи стратегија за социолингвистичко истражување; Студентот 

го планира истражувањето и успешно ги формулира истражувачките прашања; 

Студентот ги познава фазите на истражувањето на јазикот од аспект на различните 

општествени групи; Студентот самостојно изработува инструменти за истражување; 

Студентот самостојно изработува елаборат во кој се запазени сите клучни делови за 

спроведување на истражување; Студентот самостојно спроведува истражување и 

Студентот самостојно пишува извештај за истражувањето во кој се застапени сите 

клучни делови; Студентот ги интерпретира и анализира добиените податоци од 

истражувањето. 

11. Содржина на предметната програма:  

Стратегии на социолингвистички истражувања, Планирање на истражувачкиот проект 

и формулирање истражувачки прашања, Етика во истражувањето, Преглед на 

релевантна литература, Фази на истражувањето, Популација, избирање на примерок, 

Избор на истражувачки метод и изработка на истражувачки инструменти, Етнографија 

и набљудување со учество, Конверзациска анализа, Анализа на содржина, 

Наративна анализа, Пишување извештај за истражувањето. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Индивидуална работа со студентот, работа во групи, дискусии, 

пребарување на литература и интернет извори. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

85 



В) on line (на далечина) 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Посета на предавање, учество во 

дискусии, изработка на семинарски труд. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација, надворешна евалвација, 

спроведување на анкета меѓу студентите 

кои го слушаат предметот. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Брајман, А.  Методи на 

оштественото 

истражување 

Универзитет 

„Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола 

2015 

2.     

3.     

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Šešić, B.  Opšta metodologija Naučna 

knjiga, 

1980 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Теориски основи на стратегиите за учење и 

поучување 

2. Код ДНЈ 114 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев  

проф. д-р Татјана Атанасоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Предметната програма придонесува пред сé  кон развојот на следните општи и 

специфични компетенции: студентите да ги научат теориските основи на современите 

стратегии за учење и поучување; студентите да се оспособат за позитивна и негативна 

критика на стратегии за учење и поучување кои се применуваат при реализација на 

воспитно-образовниот процес; студентите да креираат теориски поткрепени и 

практично применливи стратегии за учење и поучување во специфични услови;  

студентите да  се оспособат за соодветен и димензиониран избор на  стратегиите за 

учење и поучување при нивната примена. 

11. Концептуализација на стратегиите за учење и поучување 

1. Концептуализација на стратегиите за учење и поучување 

2. Теориски основи на стратегиите за учење и поучување 

     2.1 Психолошки теории за учење 

     2.2 Дидактички теории за учење и/или поучување 

3. Практични основи на стратегиите за уче;е и поучување 

     3.1 Управување со училницата (Classroom  management) 

     3.2 Управување со однесувањето (Behaviour Management) 

     3.3 Управување со училишната и училничката клима 

4. Интеракциско-комуникациски основи на стратегиите на учење и поучување 

     4.1 Директни инструкции 

     4.2 Интерактивно поучување 

     4.3 Колаборативна работа во мали групи 

     4.4 Конструктивистичко учење   

5. Специфични основи на стратегиите за учење и поучување 

     5.1 Рефлективно поучување (Reflective teaching) 

Beograd, 

2. Панзова В.  Науката како занает Филозофски 

факултет, 

Скопје 

2003 

       



     5.2 Решавање на проблеми 

     5.2 Работа со деца на различна возраст 

     5.3 Развој на социјални компетенции кај учениците 

     5.4 Поучување на деца со посебни потреби 

     5.5 Работа со надарени деца 

     5.6 Почитување на индивидуалните карактеристики на учениците при примена на 

стратегиите за учење и поучување  

6. Методички основи на стратегиите за учење и поучување 

     6.1 Стратегии на воспитание (егзистенција, социјализација, индивидуализација) 

     6.2 Стратегии на образование (поучување, учење со откривање, доживување, 

изразување, вежбање творење) 

7. Методички работилници (методичка интеграција, корелација, моделирање). 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Индивидуална работа со студентот, работа во групи, дискусии, 

посета на образовни институции, користење на литература и интернет извори, 

критичка анализа на педагошка документација. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/ проект A) со физичко присуство 10 



(презентација: писмена и усна) Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и одбрана на истражувачки 

проект од страна на студентот. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Формативна: Усна повратна 

информација, покажување на 

истражувачки интерес од страна на 

студентот, структура на поставеното 

прашање и дадениот одговор од страна на 

студентот, квалитет во работата на 

истражувачкиот проект, динамика, 

тешкотии, времетраење... 

Сумативна: одбрана на истражувачки 

проект, резултати од тестот на знаење. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kerry T. Cross-Curricular 

Teaching in the 

Primary School- 

Planning and 

facilitating  

imaginative lessons 

Routledge 2011 

2. MARY RENCK 

JALONGO,  

SUE A. RIEG AND 

VALERI R. 

HELTERBRAN 

PLANNING  for 

LEARNING 

Collaborative 

Approaches to Lesson 

Design and Review 

Teachers 

College 

2007 

3. Muijs D. & Reynolds 

D. 

Effective Teaching: 

Evidence and Practice 

Thousand 

Oaks& New 

Delhi. 

2006 

 Илиев Д. (Ед.) Примена на 

современите 

стратегии и техники 

Педагошки 

факултет 

Битола, 

2010 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Корпусна лингвистика 

2. Код ДНЈ 115 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Ирина Петровска 

вонр. проф. д-р Данче Сивакова-Нешковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основни знаења за  науката за јазик. 

Флуентно познавање на англискиот јазик. 

10. Цели на предметната програма: Програмата за предметот Корпусна лингвистика има за 

цел да ги запознае докторандите со начините на формирање корпуси и нивно 

користење, видовите резултати што можат да се добијат, примената на добиените 

податоци, како и теоретските промени до кои корпусните истражувања можат да 

доведат. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед во корпусната лингвистика; 2. Креирање корпус: планирање, собирање и 

на поучување во 

основните училишта 

Проект за 

модернизаци

ја на 

образование

то 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Michael Uljens SCHOOL DIDACTICS 

AND LEARNING 

A school didactic model 

framing an analysis of 

pedagogical 

implications of learning 

theory 

Psychology 

Press Ltd, 

a member of 

the Taylor & 

Francis 

Group 

2005 

2. Локран Џ. Развивање на 

педагогија за 

образование на 

наставници- 

Разбирање на 

поучувањето и 

учењето за поучување 

Арс Ламина 2016 

   Лич Б. и Мун Б.  Моќта на 

педагогијата 

Арс Ламина 2016 



внесување на податоците, анотирање на корпусот; 3. Корпусни истражувања: 

дефинирање на корпусот и некои проблеми поврзани со него (автентичност, 

репрезентативност, издвојување), приоди во корпусните истражувања, единици на 

истражување и нивната околина, истражување на корпуси од различни јазици; 4. 

Корпусни истражувања на јазикот што се користи во различни професии (академски, 

правен, рекламен); 5. Паралелни корпуси и корпуси на меѓујазик; 6. Користење 

корпуси во процесот на преведување; 6. Правци во развојот на корпусната 

лингвистика. 7. Статистички методи во корпусната лингвистика. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин  

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, презентации, микроистражувања.                        

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, 

самостојни задачи, презентации и сл.). 

21. Јазик на кој се изведува наставата Англиски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна  и внатрешна евалуација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Tognini-Bonelli, Elena Studies in Corpus 

Linguistics, Volume 6: 

Corpus Linguistics at 

Work  

Amsterdam,  

NLD: John  

Benjamins  

Publishing  

Company  

2001 

2. Meyer, Charles  

 

English Corpus 

Linguistics  

 

CUP 2002 

3. Baker, Paul  

 

Contemporary  

Studies in Linguistics  

: Contemporary  

Corpus Linguistics  

London, 

GBR:  

Continuum  

International 

Publishing 

2006 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Halliday, M.A.K.  

Teubert, Wolfgang  

Yallop, Colin  

Perspectives in  

Lexicology and  

Corpus Linguistics  

London:  

Continuum  

International 

Publishing  

2004 

2. Connor, Ulla Upton, 

Thomas A.  

 

Discourse in the 

Professions:  

Perspectives from  

Corpus Linguistics  

Amsterdam,  

NLD: John  

Benjamins  

Publishing  

Company  

2004 

 3. Beeby, Allison 

Rodríguez Inés,  

Patricia Sánchez-  

Corpus Use and  

Translatin : Corpus  

Use for Learning to  

Amsterdam,  

NLD: John  

Benjamins  

2009 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Критичката писменост во наставата по јазик и 

литература 

2. Код ДНЈ 116 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

вонр. проф. д-р Гордана Стојаноска  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  кај студентот да се развие способноста 

за развивање на критичката писменост кај учениците во во наставата по јазик. 

11. Содржина на предметната програма: 1. Поим за критичка писменост 2. Критичките 

социјални теории. 3. Највлијателни социолошки, литературни и педагошки теории за 

развој на критичката писменост. 4. Затворените наспроти отворените текстови. 5. 

Деконструктивното и реконструктивното читање во наставата по литература наспроти 

интерпретативно-експликативниот пристап. 6. Различни методички модели за 

развивање на критичката писменост во наставата по јазик и литература. 7. 

Истражувања на наставата по јазик и литература за развој на критичката писменост. 8. 

Методски пристап кон литературни, медиумски и хипермедиумски текстови во 

наставата по јазик и литература за развој на критичката писменост (идентификување и 

анализа на на присутните, отсутните и маргинализираните елементи (информанти, 

индиции, јадра и катализи, актанти), стилистичка анализа на литературни текстови за 

откривање на начинот на којшто функционира јазикот за да се создаде значење, 

полизначноста на текстот во зависност од објективните и субјективните фактори, 

реконструктивно читање на текстовите. 9. Менување на перспективата при анализа на 

текстот, 10. Разгледување на литературните текстови од аспект на културолошката, 

социолошката и историската димензија. 11. Интертекстуални поврзувања. 12. 

Интратекстуални поврзувања. 13. Моделирање на наставни часови за развој на 

критичката писменост во наставата по јазик. 14. Избор на текстови кои се погодни за 

деконструктивна и реконструктивна анализа.  

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

Gijón, Pilar  Translate and  

Learning Corpus Use to 

Translate  

Publishing  

Company  



13. Методи на учење: Предавања, дискусии, симулации, хеуристички разговор, 

менторирање. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30  

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15  

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85  

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85  

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на закажаните средби (со 

физичко присуство или онлајн), учество 

во дискусии, изработка на семинарски 

труд, положени тестови. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 



22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна 

евалвација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Андоновска-

Трајковска Даниела 

Критичка писменост УКЛО, 

Педагошки 

факултет –

Битола 

2019 

2. Lisa Patel Stevens and 

Thomas W. Bean  

Critical Literacy: 

Context, Research, and 

Practice in the K-12 

Classroom 

Sage Pub. 2007 

3. Luke, A. and Luke, C. Adolescence Lost/ 

Childhood Regained: 

on Early Intervention 

and the Emergence of 

the Techno-Subject,  

London, 

Thousand 

Oaks, CA 

and New 

Delhi: Sage 

Publications: 

Journal of 

Early 

Childhood 

Literacy, 1 

(1) 

2001 

4. Mureen McLaughlin & 

Glenn L. DeVoogd  

Critical Literacy: 

Enhancing Students' 

Comprehension of Text 

Scholastic, 

New York 

2004 

5.  Moje, E. B. Developing Socially 

Just-Subject-Matter 

Instruction: A Review 

of the Literature on the 

Disciplinary Literacy 

Teaching 

Review of 

Research in 

Education, 

AERA,  31, 

pp. 1-44 

2007 

6. Марија Тодорова Литературата за деца 

и културната 

разноликост 

Скопје: 

Вермилион 

2010 

     

     

      

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Freire Paulo and D. Literacy: Reading the New York: 1987 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Thomas%20W.%20%28William%29%20Bean


 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Психолингвистика 

2. Код ДНЈ 117 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески 

доцент д-р Силвана Нешковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Macedo word and the world.  Bergin & 

Garvey 

2. Gallas, K. Story Time as Magical 

Act Open only to the 

Initiated: What Some 

Children Don’t Know 

about Power ad May 

Not Find Out 

Trends and 

Issues in in 

Elementary 

Language 

Arts 

2000 

  3. Mitsikopoulou Bessie  From educational 

pragmatism to critical 

literacy pedagogy: 

Transformations in 

language teaching 

practices 

GALA: 

Advances in 

Research on 

Language 

Acquisition 

andTeaching: 

Selected 

Papers, pp. 

319-334 

2010 

  4. Lankshear, C., & 

McLaren, P.  

Critical literacy: 

Politics, praxis, and the 

postmodern 

Albany, NY: 

State 

University of 

New York 

Press 

1993 

  5. Rosa Alejandra 

Medina-Riveros, 

Maribel Ramírez-

Galindo, Amparo 

Clavijo-Olarte 

Reading the 

Community Critically 

in the 

Digital Age: A 

multiliteracies 

Approach (Enlace)  

 

Volume 5 of 

Readings in 

Language 

Studies. 

International 

Society 

for Language 

Studies 

Autumn... 

2015 



10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметната програма има за цел да ја подигне свеста на студентите-докторанди за 

односот меѓу јазичното однесување и менталните процеси што се основа на тоа 

однесување. Исто така, целта е да се зголеми способноста на студентите-докторанди за 

примена на психолингвистичките концепти (афективен филтер, интегративна 

мотивација и сл.) во подобрување на функционалноста во изучување на англискиот 

јазик како странски јазик. 

11. Содржина на предметната програма:  како се продуцира, разбира и усвојува јазикот;  

деловите од мозокот кои се клучни за употребата на јазикот;  улогата на мозокот во  

усвојувањето странски јазици; повреди на мозокот и последици по однос на употребата 

на јазикот; лингвистичка компетенција и перформанса; ментален лексикон; 

усвојувањето на мајчиниот наспроти усвојувањето странски јазици; јазичен трансфер и 

интерференција;  когницијата и учењето странски јазици; улогата на афективниот 

фактор во усвојувањето странски јазици; индивидуалните разлики (пол, возраст) и 

учењето странски јазик; како говорникот и соговорникот во текот на разговорот си 

влијаат меѓусебно во употребата на јазикот и како контекстот влијае врз 

процесирањето на нивните јазични пораки. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, дискусии, симулации, хеуристички разговор. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 40 



Усна проверка Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна и надворешна евалуација. 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма  за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Современи книжевни теории 

2. Код ДНЈ 301 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

6. Академска година/семестар Втора/трет 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Ранко Младеноски 

доц. д-р Елена Китановска-Ристевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Докторандите се запознаваат со општите дијахрониски особености на книжевните 

теории, како и со современите синхрониски методи на интерпретација на книжевниот 

дискурс во сите литературни родови и видови. Посебен акцент се става на современите 

аспекти на интерпретација на книжевно-уметничкиот текст: семиотички 

структурализам, постструктурализам, теорија на рецепцијата, постколонијална теорија. 

Притоа, ќе се земат предвид истражувањата на поголем број книжевни теоретичари и 

семиолози како што се Фердинанд де Сосир, Чарлс Сандерс Пирс, Роман Јакобсон, 

Ролан Барт, Цветан Тодоров, Жерар Женет, Клод Леви-Строс, Јуриј Лотман, Жак 

Дерида, Едвард Саид, Тери Иглтон и други за да се согледа континуитетот во развојот 

на современата книжевно-теориска мисла. 



Докторандите се едуцираат во однос на синхрониските белези на современите 

книжевни теории при што се тргнува од најпродуктивните семиолошко-

структуралистички проучувања на книжевниот дискурс како уметнички текст. Се 

земаат предвид и теориите за суштинската важност на културниот идентитет како 

доминантен белег на модерните текови во европската и во светската книжевно-

уметничка и книжевно-теориска мисла. Потенцијалот за симбиоза на современите 

книжевно-теориските модели ќе го поттикне и ќе го развие креативниот дух кај 

кандидатите при што таа иновативна енергија ќе биде насочена кон адаптација на 

литературно-теорискиот инструментариум кон секој одделен уметничко-литературен 

дискурс. Основната интенција на овој курс ќе биде докторандите да се оспособат да ги 

применуваат познатите тези од современите книжевни теории со еден сопствен 

креативен приод што најмногу ќе зависи од карактерот на апликативниот книжевен 

материјал што се интерпретира. 

11. Содржина на предметната програма:  

I. Вовед: корените на книжевните теории – античка поетика; 

II. Современи книжевни теории: 

1. Семиотички структурализам (Чарлс Сандерс Пирс, Роман Јакобсон, Ролан Барт, 

Јуриј Лотман, Јулија Кристева). Семиологијата (семиотиката) во општата лингвистика 

– генерални детерминанти. Семиологијата и книжевните теории. 

2. Постструктурализам (Јуриј Лотман, Јулија Кристева, Ролан Барт, Филип Амон, Жак 

Дерида). Полисемија на книжевниот дискурс. Поливалентност на книжевниот дискурс. 

Асемантизација на поетскиот дискурс. Деконструкција и дисеминација; Теорија на 

рецепцијата. 

3. Постколонијална теорија (Едвард Саид, Јуриј Лотман, Цветан Тодоров, Клифорд 

Гирц). Постколонијализам – културни идентитети vs. уметничката литература. Култура 

– поим. Културни семиосфери. Алтеритет – Другиот/ Другоста. Хибридни културни 

идентитети – интеракција. 

III. Симбиоза на современите книжевно-теориски модели; Апликативни адаптации на 

современиот книжевно-теориски инструментариум. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Предавања, вежби, проектна задача, индивидуални вежби, 

домашна работа, консултации со професорот. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 



17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира:  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови  

Устен испит 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40  

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

60 % успех од сите предиспитни 

активности, односно 42 поени од 

проектната задача и од редовноста на 

предавања и вежби. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонскијазик  

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

   

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вангелов Атанас 

(приредувач и 

преведувач) 

Теорија на прозата Детска 

радост, 

Скопје 

1996 

2. Андоновски Венко Обдукција/абдукција Галикул, 2011 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Изборен предмет од листа 2 (Методика) 

2. Код  

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

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

кредити 

10 

8. Наставник Реализаторите на изборниот предмет од листа 2 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

на теоријата, Том I: 

Жива семиотика 

Скопје 

3. Biti Vladimir Pojmovnik suvremene 

književne teorije 

Matica 

hrvatska, 

Zagreb 

1997 

4. Дикро Освалд, 

Тодоров Цветан 

Енциклопедиски 

речник на науките за 

јазикот 1, 2 

Детска 

радост, 

Скопје 

1994 

5. Иглтон Тери Литературни теории 

(превод: Венко 

Андоновски) 

Тера магика, 

Скопје 

2000 

6. Саид Едвард Ориентализам: 

западни концепции за 

Ориентот 

Магор, 

Скопје 

2003 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Србиновска Славица Низ призмата на 

другиот 

Сигмапрес, 

Скопје 

2003 

2. Лотман Јуриј Семиосфера: во 

световите на 

мислењето 

Три, Скопје 2006 

 3. Шолте Јан Арт Глобализација Академски 

печат, 

Скопје 

2008 

 5. Todorov Cvetan Mi i drugi: francuska 

misao o ljudskoj 

raznolikosti 

Slovograf, 

Beograd 

1994 

 6. Андоновски Венко Дешифрирања 

(литературни студии) 

Штрк, 

Скопје 

2000 



Целта на секој изборен предмет е наведена во Прилог 3. 

11. Содржина на предметната програма:  

Содржината на предметната програма за секој изборен предмет е наведена во Прилог 

3. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, вежби, симулации, проектни и домашни задачи. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: (Начинот на оценување за секој 

изборен предмет е наведен во Прилог 3). 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Условите за секој изборен предмет се 

наведени во Прилог 3. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студентите. 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методика на креативната настава по македонски 

јазик и литература 

2. Код ДНЈ 303 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

6. Академска година/семестар Втора/трет 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

вонр. проф. д-р Билјана Граматковски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма: Студентите се оспособуваат да учествуваат во 

планирањето, програмирањето, реализирањето и вреднувањето на креативната настава 

по македонски јазик и литература во која се применуваат стратегии и методи со кои се 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература: 

Задолжителната литература за секој изборен предмет е наведена во Прилог 3. 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

    

2.     

3.     

     

23.2. 

Дополнителна литература: 

Дополнителната литература за секој изборен предмет е наведена во Прилог 3. 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     



поттикнува креативното учење, креативното изразување во усна и писмена форма и 

креативниот пристап во обработка на содржините предвидени со наставата по јазик и 

литература. Студентите се запознаваат со современите теории и научни истражувања 

во областа на методиката на наставата по јазик и литература. 

11. Содржина на предметната програма: 1. Методика на наставата по македонски јазик и 

литература: поим и разграничување. 2. Литературно-методички основи: Метод на 

интерпретација, Структуралистички метод; Семиотски метод; Феноменолошки метод; 

Теорија на рецепцијата; Естетика на комуникацијата. 3. Методички системи: 

Догматско-репродуктивен; Репродуктивно-експликативен; Интерпретативно-

аналитички; Проблемско-творечки; Корелациско-интеграциски; Критички. 4. 

Креативност: теории за креативноста и творештвото. 5. Цели во наставата по 

македонски јазик и литература (во основното и средното образование) и примена на 

Блумовата таксономија на целите во наставата по македонски јазик и литература. 6. 

Дидактички принципи на креативната Настава по јазик (потпрограма: настава по 

македонски/ англиски јазик и книжевност) и книжевност (потпрограма: настава по 

македонски/ англиски јазик и книжевност). 7. Стратегии, форми и методи со кои се 

поттикнува и поддржува креативноста кај учениците. 8. Мултимедиумски и 

хипермедиумски пристап во наставата по македонски јазик и литература. 9. Креативен 

методски пристап кон содржини од Литература, Медиумска култура, Јазик и 

Изразување и творење. 10. Методичко моделирање на читањето. 11. Креативен 

методски пристап кон литературното творештво во наставата. 12. Анализа на методите 

за развој на критичкото и креативното мислење кои се дел од воспитно-образовни 

проекти кои се реализираат во Р. С. Македонија. 13. Запознавање со 

научноистражувачките достигнувања во областа на методиката на наставата по јазик и 

литература. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, дискусии, симулации, хеуристички разговор, 

менторирање. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85  

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

85 



В) on line (на далечина) 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на закажаните средби (со 

физичко присуство или онлајн), учество 

во дискусии, изработка на семинарски 

труд, положени тестови. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна 

евалвација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петковска Благица  

 

Методика на 

креативната настава 

по македонски јазик 

во нижите одделенија 

во основното 

училиште 

Скопје: 

Магор 

2008 

2. Андоновска-

Трајковска Даниела 

Критичка писменост 

(селектирани 

поглавја) 

УКЛО, 

Педагошки 

факултет –

Битола 

2019 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методика на креативната настава по англиски 

јазик и литература 

2. Код ДНЈ 304 

3. Студиска програма Настава по јазик 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет  ‒ Битола 

 

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

6. Академска година/семестар Втора/трет 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник доц. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

3. Rosandić Dragutin Metodika književnoga 

odgoja 

Zagreb: 

Školska 

knjiga 

2005 

4. Димова Виолета Методика на 

наставата по 

книжевност: 

Литературното дело и 

реципиентот 

Штип: УГД 2012 

5. Zbornik radova s 

međunarodnoga 

znanstvenoga skupa 

Dijete i jezik danas: 

dijete i tekst 

Osijek: 

Sveučilište 

Josipa Jurja 

Strossmayera 

u Osijeku 

Učiteljski 

fakultet 

2011 

6. Николић Милија Методика наставе 

српског језика и 

књижевности 

Београд: 

Завод за 

уџбенике 

2009 

     

     

      

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Edited by Bob Hodge Readings in Language 

and Communication for 

Teachers 

Longman 

Chesire 

1983 

     



Основна цел на предметот е да се прошират и продлабочат научните сознанија од 

областа на методиката воопшто и од методиката за јазик, да применуваат соодветни 

стратегии и да ја моделираат воспитно-образовната работа за да ја подобрат 

реализација на наставата со имплементација на стекнатите знаења. 

11. Содржина на предметната програма:  Креативни техники; Учење засновано на развој 

на креативни компетенции; Критичко размислување; Методичко моделирање на 

наставата; Когнитивни стилови; Самонасочено учење; Учење насочено кон ученикот; 

Општествени стратегии; Комуникативни стратегии; Стратегии за учење; Модели за 

учење; Поим за активности за учење; Активности за сфаќање и разбирање; Активности 

за искажување и говорни активности; Други активности за учење на час по јазик; 

Оценување на активностите во наставата и значењето на оценувањето за учењето.  

12. Начин на реализација на предметната програма: 

Б) на хибриден начин 

13. Методи на учење:  Усно изложување, дискусии, интерактивна настава, далечинскo 

учење. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

Б) на хибриден начин 

 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

Б) на хибриден начин 

 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

Б) на хибриден начин 

 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

Б) на хибриден начин 

 

85 

16.3. Домашно 

учење 

Б) на хибриден начин 

 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

Б) на хибриден начин 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

Б) на хибриден начи 40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

Б) на хибриден начин 

 

10 

18.3. Активност и учество Б) на хибриден начин 10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен / 



испит 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори 

со студентите. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вилотијевиќ, М. Дидактика 3 Београд, 

Учитељски 

факултет, 

Научна 

књига 

2000 

2. Панданкс, М. Активности за учење 

на час по јазик  

Логос-А 2004 

3. Пејчиновска, М. Активностите на 

учениците и процесот 

на учење во 

природно-научното и 

оштественото 

подрачје 

Докторска 

теза, 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

2015 

4. Adams, D., Hamm, M. New designs for 

teaching and learning 

Jossey Bass 

Publishers, 

San 

Francisko 

1994 

5. Joyce, B., Calhoun, E., 

Hopkins, D. 

Models of learning – 

tools for teaching, 

second edition 

Open 

University 

press, 

Buckingham 

Philadelphia 

2002 

6. Krashen, S. Second language 

Acquisition and Second 

language Learning 

OUP 2004 

7. Hall, Joan Kelly Methods for Teaching 

Foreign Languages: 

Creating a Community 

of Learners in the 

Classroom 

Pearson 

publishing 

house 

2001 

8. Sharma, R. N. Teaching Methods in 

Foreign Languages 

Shubhi 

Publications  

2002 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Widdowson, H. G. Explorations in Applied Oxford: 1979 

http://www.amazon.com/Methods-Teaching-Foreign-Languages-Community/dp/013087910X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-1
http://www.amazon.com/Methods-Teaching-Foreign-Languages-Community/dp/013087910X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-1
http://www.amazon.com/Methods-Teaching-Foreign-Languages-Community/dp/013087910X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-1
http://www.amazon.com/Methods-Teaching-Foreign-Languages-Community/dp/013087910X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-1
http://www.amazon.com/Methods-Teaching-Foreign-Languages-Community/dp/013087910X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-1
http://www.amazon.com/Teaching-Methods-Foreign-Languages-Sharma/dp/8187226765/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-3
http://www.amazon.com/Teaching-Methods-Foreign-Languages-Sharma/dp/8187226765/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-3


 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Педагошка стилистика 

2. Код ДНЈ 501 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

доц. д-р Силвана Нешковска  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма: Целта на предметната програма е кај студентите-

докторанди да се подигне свеста за можностите што ги нуди стилистичката анализа на 

текст во рамките на наставата по македонски/англиски јазик. 

Студентите се стекнуваат со знаење за педагошките аспекти на стилистичката анализа 

на литературни и други текстови во рамките на наставата по македонски/англиски 

јазик, која што придонесува за полесно и поуспешно усвојување на јазикот, но за 

подобро разбирање и интерпретација на самите текстови. Крајната цел секако е и 

зголемување на комуникациските компетенции и свесноста за културолошките 

особености на јазикот. 

11. Содржина на предметната програма: Содржина на предметната програма:  

Дефинирање и разграничување на поимите стилистика, односно јазична и книжевна 

стилистика, наспроти педагошка стилистика; Како да се избере соодветен текст за 

анализа во рамките на наставата по јазик;  Методи и техники за развивање на 

стилистички  ориентирани наставни активности со цел во исто време да се 

разгледуваат јазичните особености на текстовите, но и да се подобри разбирањето на 

самиот текст; Стилистички ориентирани активности пред почетокот на читањето на 

текстот, за време на читањето на текстот, и по читањето на текстот; Анализа на 

јазичната структура на ниво на реченица, параграф и на ниво на цел текст (вокабулар, 

граматичка структура и сл.); Одлики на креативното пишување (употреба на 

фономорфолошки, синтаксички и семантички стилски фигури, хипертекст и сл.); 

Развивање на вештината интерпретација на текст (парафразирање, сумирање  и 

повторно пишување и сл., односно реконструктивно читање); Оспособување на 

Linguistics Oxford 

University 

Press 

2. Wolfson, N. & Judd, E. 

(eds.) 

Sociolinguistics and 

Language Acquisition 

Cambridge: 

Newbury 

House 

Publishers 

1983 



студентите да развиваат свои алатки за стилистичка анализа на текстови во рамките на 

наставата по јазик. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат 

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30  

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15  

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85  

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85  

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 



20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на закажаните средби (со 

физичко присуство или онлајн), учество 

во дискусии, изработка на семинарски 

труд, положени тестови. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна 

евалвација. 

   

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Burke, M. et al.  Pedagogical Stylistics: 

Current Trends in 

Language, Literature and 

ELT 

 

Bloomsbury 

Publishing 

2012 

2. Zyngier, S. ‘Stylistics: Pedagogical 

Applications’, in K. 

Brown (ed.) 

Encyclopedia of 

Language and Linguistics 

(2nd edn), vol. 12. 

Oxford: Else

vier 

2006 

3. Simpson, P.  Stylistics: a resource 

book for students. 

London: 

Routledge. 

2004 

      

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jeffries, L. & 

McIntyre, D. 

 Stylistics Cambridge: 

Cambridge 

University 

Press 

2010 

2. Zyngier, S. 
 
‘At the Crossroads of 

Language and Literature: 

Literary Awareness, 

Stylistics, and the 

Acquisition of Literary 

Skills in an EFL Context’, 

unpublished PhD thesis.  

 

Birmingham: 

The 

University of 

Birmingham 

1994 

 3. Ghazalah, H. Literary stylistics: 

pedagogical perspectives 

in an EFL context. PhD 

University of 

Nottingham 

1987 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Изборен предмет од листа 3 

2. Код  

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник Реализаторите на изборниот предмет од листа 3 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Целта на секој изборен предмет е наведена во Прилог 3. 

11. Содржина на предметната програма:  

Содржината на предметната програма за секој изборен предмет е наведена во Прилог 

3. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, вежби, симулации, проектни и домашни задачи. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

thesis 

       



18. Начин на оценување и како ќе се реализира: (Начинот на оценување за секој 

изборен предмет е наведен во Прилог 3). 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Условите за секој изборен предмет се 

наведени во Прилог 3. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студентите. 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература: 

Задолжителната литература за секој изборен предмет е наведена во Прилог 3. 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

    

2.     

3.     

     

23.2. 

Дополнителна литература: 

Дополнителната литература за секој изборен предмет е наведена во Прилог 3. 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     



1. Наслов на наставниот предмет Образование на надарени и талентирани 

2. Код ДНJ 503 

3. Студиска програма Настава по јазик 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески 

проф. д-р Валентина Гулевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметот:  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.  Препознаваwе 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 

откриваwе 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. Менторирање на надарените и талентираните. Специфичности во работата со 

надарените и талентираните ученици. Психологија на комуникација со надарените и 

талентираните. Улогата на стручните соработници во училиштата во  третманот на 

надарените. Следење на развојот на надарените и талентираните. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. 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. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 



16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори 

со студентите. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Евалуација на наставата, наставниот процес и 

образовните установи 

2. Код ДНЈ 504 

3. Студиска програма Настава по јазик 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти  7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

проф. д-р Виолета Јанушевa 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Основна цел на предметот е студентите да се запознаат со научните сознанија од 

областа на евалуацијата и самоевалуацијата на воспитно-образовниот процес и да се 

оспособат за научна и практична имплементација на стекнатите знаења. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Кеверески, Љ. и 

Николоска, Н. 

Каков наставник им 

треба на надарените и 

талентираните 

Киро 

Дандаро 

Битола 

2007 

2. Гојков, Г. Методолошки аспекти 

проучавања 

даровитости 

Висока 

школа за 

стручни 

студии, 

Михајло 

Палов, 

Вршац 

2006 

3. Старц, Ј., Кеверески, 

Љ., Стојаноски, М. 

Менторирање на 

надарените и 

талентираните 

Лик, Струга 2016 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Максиќ, С.  Даровито дете у 

школи 

 Институт за 

педагошка 

истраживањ

а, Београд 

1993 

2. Арнаудова, В. и 

Ачкоска-Лешкоска, 

Е. 

Надарено дете / 2000 



Евалуацијата како теоретска и оперативна категорија. Евалуација на постигањата на 

ученикот: (фази: иницијација, следење, оценување). Евалуација на стручните и 

професионално-педагошките компетенции  на наставникот. Евалуација на квалитетот 

на наставниот процес. Евалуација на работата на училиштето. Интерна евалуација. 

Екстерна евалуација. Самоевалуација (поим и суштина). Педагошки индикатори и 

показатели за самоевалуација во основното училиште.  

Области  на самоевалуацијата.Субјекти во процесот на самоевалуацијата. Средства и 

постапки за самоевалуација (на учениците, во училницата, во училиштето, надвор од 

училиштето). Суштина на средствата за самоевалуација, нивни предности и 

недостатоци. Прашалници за самоевалуација. Квантитативни и квалитативни 

показатели на индикаторите за самоевалуација. Самоевалуација во некои земји во 

светот. Самоевалуациско училиште. Самоевалуацијата како добра основа за 

инспекциите во училиштето. Односи помеѓу екстерната и интерната евалуација. 

Самоевалуацијата во основните училишта во Република Македонија. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Предавања, практични вежби и примери, симулации, проектни и 

домашни задачи. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Писмен дел од испитот 

Устен дел од испитот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 

30 



18.2. Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

до 50 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Положен писмен дел од испитот. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студентите. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вилотијевиќ, М. Дидактика 3 Београд, 

Учитељски 

факултет, 

Научна 

књига 

2000 

2. Вилотијевиќ, М. Praćenje, merenje i 

vrednovanje rada škole 

Beograd, 

Centar za 

usavršavanje 

rukovodilaca 

u 

obrazovanju 

1996 

3. Попоски, К. Успешен наставник – 

самооценување и 

оценување 

Скопје, 

Просветен 

работник 

1998 

4. Ристевска, М. Педагошки 

индикатори и 

показатели за 

самоевалуација во 

основното училиште 

Битола, 

Киро 

Дандаро 

2012 

5. Група автори Описно оценување Скопје, 

Педагошки 

завод 

2000 

6. Талевски, Д. Ј. и Аспекти на Битола, 2015 



 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Мултимедијален пристап во наставата по јазик и 

литература 

2. Код ДНЈ 505 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

6. Академска година / семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник ред. проф. Биљана Цветкова-Димов  

ред. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Студентите да се запознаат со 

влијанието на различните видови извори на информации и наставни средства врз 

учењето во наставата, значајноста на мултимедиумскиот пристап во наставата во 

дигиталната ера. Студентите се оспособуваат критички да ја вреднуваат литературата 

која се однесува на соодветната проблематика за да можат да ја користат за научни 

цели. 

11. Содржина на предметната програма: 1. Европската образовна политика и ИКТ во 

наставата. 2. Образовна технологија. 3. Класификација на медиумите во наставата. 4. 

Историски преглед на употребата на медиумите во наставата. 5. Учениците и 

ракувањето со изворите на информации. 6. Учениците и читањето (книги што 

зборуваат). 7. Семантичката функција на медиумот: односот ученици-зборови, звуци и 

слика во мултимедиумската порака (репрезентација, мултимодална комуникација, 

пристап до текст, слика, видео,...) 7. Потреба за развивање на критичка медиумска 

писменост кај учениците. 8. Наставникот и мултимедиумското наставно средство. 8. 

Мултимедиумските наставни средства во наставата (дигитални приказни, 

мултимедиумски и хипермедиумски приказни, секвенци за програмирана настава, 

вебквест, интернетот како извор на знаење..). 9. Социјалните медиуми и наставата по 

јазик и литература. 10. Интеграција на ИКТ во наставата по јазик и литература. 11. 

Јанушева, В. оценувањето УКЛО, 

Педагошки 

факултет 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     



ИКТ за инклузивно образование.  

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, дискусии, симулации, хеуристички разговор, 

менторирање. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30  

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 



20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на закажаните средби (со 

физичко присуство или онлајн), учество 

во дискусии, изработка на семинарски 

труд, положени тестови. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна 

евалвација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Janet Collins, Michael 

Hammond and Jerry 

Wellington 

Teaching and Learning 

with Multimedia 

London and 

New York: 

Routledge 

1997 

2. Athanassios 

Jimoyiannis (Editor) 

Research on e-Learning 

and ICT in Education 

Springer New 

York 

Dordrecht 

Heidelberg 

London 

2012 

3. Maria José Marcelino 

António José Mendes 

Maria Cristina 

Azevedo Gomes 

Editors 

ICT in Education: 

Multiple and Inclusive 

Perspectives 

Springer 

Cham 

Heidelberg 

New York 

Dordrecht 

London © 

Springer 

International 

Publishing 

Switzerland 

2016 

4. Panagiotes 

Anastasiades 

Nicholas Zaranis 

Editors 

Research on e-Learning 

and ICT in Education 

Technological, 

Pedagogical and 

Instructional 

Perspectives 

Springer 

International 

Publishing 

Switzerland  

2017 

5.  Using ICT to Develop 

Literaracy 

UNESCO  

     

     

     

      

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Abbit, J., & Ophus, J. What We Know About 

the Impacts of 

WebQuests: 

A Review of Research 

AACE 

Journal, 

16(4),441-

456 

2008 

2. Jeff Share Cameras in Classrooms: 

Photography’s 

Pedagogical Potential 

Springer 

International 

Publishing 

Switzerland  

D. M. 

Baylen, A. 

D’Alba 

(eds.), 

Essentials of 

Teaching and 

Integrating 

Visual 

and Media 

Literacy, 

DOI 

10.1007/978-

3-319-05837-

5_5 

2015 

  3. Andonovska-

Trajkovska, D., 

Cvetkova Dimov, B., 

Iliev, D., Atanasoska, 

T. 

 The Application of 

the Bloom’s 

Taxonomy in 

Developing 

WebQuests for the 

Language and 

Literature Teaching 

and Learning,  

 

Metodicke 

dane, 

Methodologi

cal days 

2014: 

Competences 

of Preschool 

Teachers for 

the 

Knowledge 

Society, 

Preschool 

Teachers’ 

training 

College, 

Kikinda pp. 

487-493 

2015 

  4. Andonovska-

Trajkovska, D. and 

Cvetkova-Dimov, B. 

WebQuest as a 

Teaching Strategy 

“Teacher” 

International 

journal of 

education, 

Bitola: 

University St. 

Kliment 

Septem

ber 

2013 



 

 

Ohridski, 

Faculty of 

education-

Bitola, Vol 5, 

pp. 15-22. 

  5. Andonovska-

Trajkovska, D. 

 Critička mediumska 

pismenost: zahtev za 

redefinisanje vaspitno-

obrazovnih ciljeva i 

pozicija nastavnika 

(Critical media 

literacy: a need for 

educational goals 

redefinition and the 

teacher's position),  

The Vth 

International 

Simposium 

“Технологиј

а, 

информатик

а и 

образовање 

за друштво 

учења и 

знања” 

organized by 

Центар за 

развој и 

примену 

науке, 

технологије 

и 

информатик

е, Нови Сад, 

Факултет 

техничких 

наука, Нови 

Сад, 

Природно-

математички 

факултет, 

Нови Сад, 

Институт за 

педагошка 

истраживањ

а, Београд, 

held in Novi 

Sad on 19-20 

june 2009 at 

Факултет 

техничких 

наука, Нови 

Сад 

2009 



 

 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Образовна етика 

2. Код ДНЈ 506 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

6. Академска година семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

проф. д-р Златко Жоглев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма:  

Усвојување на општи знаења од областа на етиката во образованието. 

Идентификување на етички дилеми кои можат да се појават при реализација на 

активности во научните истражувања. Стекнување на сознанија за дисеминација на 

резултатите од научните истражувања во согласност со стандардните етички 

параметри. Флексибилна употреба на знаењата во пракса (креирање на образовни 

стратегии). Развивање на чувство за припадност кон професијата и за почитување на 

елементите на профеасионалната етика. Развивање на способност за почитување на 

принципот за непристрасност и интеркултурна толеранција во областа на научните 

истражувања. 

11. Содржина на предметната програма:  

Филозофска втемеленост на образованието. Дефинирање на синтагмата „образовна 

етика“. Историската основа на единството на науките. Принцип на демократските 

основи во образованието. Принцип на еднакви права и можности за образование. 

Принцип на автономија во високо-образовните институции. Етиката на истражувањата 

во образованието. Основи на професионалната етика. Педагошка етика. Глобална 

етика. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин     

В) on line (на далечина) √ 

13. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски 

работи. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

15.1. Предавања – 

теоретска 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

         30 



активности и како ќе 

се реализираат: 

настава В) on line (на далечина) √ 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин  

В) on line (на далечина) √ 

         15  

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

85  

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/ проект                

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина√) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно присуство на предавања, учество 

во дискусии, изработена семинарска 

рбота. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација и надворешна 

евалуација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Библиотекарството и образованието 

2. Код ДНЈ 507 

3. Студиска програма Настава по јазик 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет –Битола 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Добри  Петровски 

доц. д-р Данче Сивакова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма:  

Оспособување на студентите да планираат, организираат, реализираат и евалвираат 

облици на библиотечно работење во воспитно образовниот процес; Стекнување 

способности  за практикување на вештини од библиотечно работење; Способност за 

селекција, избор и адаптација на библиотечни материјали за потребите на 

едукативниот процес; Оспособеност на студентите за евалвација на сопственото и  

образование на другите; Запознавање со важноста од посредување меѓу публикациите 

и информациите од една и учениците од друга страна; Стекнување знаења за базите на 

1. Brandenburg, R. & 

McDonough, Sh. 

Ethics, Self-Study 

Research Methodology 

and Teacher Education 

Springer Nature, 

London 

2019 

2. Webster, R. S. & 

Whelen, J. D. 

Rethinking Reflection 

and Ethics for Teachers 

Springer Nature, 

London 

2019 

3. Gill, S. & Thomson, 

G. 

Ethical 

Education: Towards an 

Ecology of Human 

Development 

Cambridge 

University Press 

2020 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лисман, К. Д. Воведување на 

етиката во 

наставната програма 

на универзитетите: 

теорија и пракса 

„Арс Ламина“, 

Скопје 

2012 

2. Bourke, R. Ethical and Inclusive 

Research with Children 

Taylor & 

Francis,  

Abingdon-on-

Thames 

2020 



податоци и методите и начините за нивно користење во образовниот процес. 

11. 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.); 

користење со сите библиотечно-информативни средства во пронаоѓањето на 

потребната информација, традиционални: каталози, библиографии, билтени, 

современи: Електронски бази на податоци, и сл.), Практична обработка на библиотечен 

фонд, Автоматизација на библиотечните процеси,  Библиотечно инфромациски систем 

– БИС, Виртуелна библиотека на Македонија (ВБМК), COBBIS – Кооперативен онлајн 

библиографски систем. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Предавања, практични вежби и примери, симулации, проектни и 

домашни задачи. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усно и практично оценување 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

10 



В) on line (на далечина) 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Семинарска работа и усна презентација. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна 

евалвација. 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски Добри Библиотекарство  Факултет за 

учители – 

Битола 

1998 

2. Петровски Добри Библиотечен 

менаџмент 

Педагошки 

факултет –

Битола 

2012 

3. Бошевски Миле, 

Поликсена 

Матковска, Јовановиќ 

Ники и Димитров 

Димитри  

Библиотечно 

работење во 

народните библиотеки  

НУБ  „Св. 

Климент 

Охридски“ –

Скопје 

1991  

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски Добри Менаџмент на 

библиотечните 

промени и 

професионален развој 

на кадрите 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

1999 

2. Петровски Добри Трансформација на 

библиотеките во 

Република 

Македонија 

Педагошки 

факултет, 

Битола 

1996 



Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Менторирање во високото образование 

2. Код ДНЈ 508 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Методија Стојановски 

проф. д-р Добри Петровски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

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; 
Специфични: 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.  

11. Содржина на предметната програма: 

Менторството како чувство на идентитет; Поучување со поддршка од ментор 

библиотекар кој има улога на тренер, извор, модел и извршител; Основни 

карактеристики на менторскиот процес; Улогата на менторот во менторскиот процес; 
Современи ефективни модели на менторство во високото образование. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Интерактивни методи, предавања, дискусии, дебати, работилници, 

самостојна работа, истражувачки активности, групна работа, индивидуална работа, 

изработка на практични трудови. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања –

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 



17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат : 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност во наставата и реализација на 

тековните задолженија. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалвација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановски, М. Менторство Педагошки 

факултет, 

Битола  

 

2009 

2. Donald McIntyre and 

Hazel Hagger 

Mentoring School Developing 

the 

Profession of 

Teaching  

 



 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Високошколска дидактика 

2. Код ДНЈ 509 

3. Студиска програма  Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Татјана Атанасоска 

проф. д-р Деан Илиев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Анализира дидактички теории. Користи теории на учење на возрасни. Дизајнира 

курикулум и обука за возрасни. Дефинира цели на наставата за учење на возрасни. 

Разбирање, на карактеристиките на учење на возрасни. Планирање на образованието на 

возрасните. Користи полиметодичност во користењето на методите на наставна работа 

со возрасни. Користи полиморфност во користењето на формите на наставна работа со 

возрасни. Практикува различни видови на настава за возрасни. Познава и применува 

различни критериуми за евалуација на наставата и образованието на возрасни. 

Дизајнира, избира и применува наставни средства за учење на возрасни. Користи и 

развива стратегии за учење и поучување на возрасни. Ги познава и применува 

интеракциско-комуникациските основи на стратегиите за учење и поучување. Ги знае 

андрагошки концепти. 

11. Содржина на предметната програма: Дидактички теории. Теории на учење на 

возрасни. Дизајн на курикулум за возрасни. Цели на наставата за учење на возрасни. 

Карактеристики на учење на возрасни. Планирање на образованието на возрасните. 

Методи на наставна работа со возрасни. Форми на наставна работа со возрасни. 

Видови на настава за возрасни. Евалуација на наставата и образованието на возрасни. 

3. Zachary, J. Creating a Mentoring 

Culture: The 

Organization’s Guide 

John Wiley 

and Sons, 

Inc. 

2005 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hayden, J. Mentoring: Help with 

Climbing the Carrier 

Leader 

N. J. 2005 

2.     



Дизајн, избор и примена на наставни средства за учење на возрасни. Стратегии за 

учење и поучување на возрасни. Интеракциско-комуникациски основи на стратегиите 

за учење и поучување. Андрагошки концепти. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Метод на анализа на документи, метод на дебатирање, метод на 

самостојно учење, компаративен метод. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30  

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15  

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализираат 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Студентот да изработи и успешно да 

одбрани семинарска работа на избрана 

тема. За полагање на испитот се 

калкулираат резултатите од 

предвидените активности и обврски, што 

е во согласност со Правилникот на 

универзитетот. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата и 

надворешна евалуација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bain, Alan, Zundans-

Fraser, Lucia 

Rising to the Challenge 

of Transforming 

Higher- 

Education Designing 

Universities for 

Learning 

and Teaching 

Springer 2016 

2. Macfarlane, B. 

 

 

Teaching with Integrity-  

The ethics of higher 

education practice 

Routledge 

Falmer 

2004 

3.  

 

 
 

Validation and 

Recognition of 

experiential learning 

 

Grundtvig, 

VDU, 

Kaunas 

2007 

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Scott P. Simkins and 

Mark H. Maier (Ed.) 

Just-in-Time Teaching,  

Across the Disciplines, 

Across the Academy 

Published by 

Stylus 

Publishing, 

LLC, 

STERLING, 

VIRGINIA 

2010 

2. MARILLA 

SVINIVKI M. 

AND 

MCKEACHIE W. J. 

McKeachie’s Teaching 

Tips: Strategies, 

Research, and Theory 

for College and 

Routledge 

Falmer 

2011 



 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Образовна политика 

2. Код ДНЈ 510 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Марија Ристевска 

проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Студентите да добијат научни и продлабочени сознанија за односот на политиката и 

образованието. Да ги усвојат поимите општествена, образовна, државна политика или 

стратегија. Да ја разберат потребата и значајноста од добро дефинираната образовна 

политика во една земја. Да се запознаат со образовната политика на Република 

Македонија и со тенденциите на нејзиниот развиток. Да се оспособат за креирање на 

образовни политики и стратегии. 

11. Содржина на предметната програма:  

Односот на политиката и воспитанието во поширока смисла; Определување на поимот 

образовна политика или стратегија; Планирање на образовната стратегија; 

карактеристиките на образовната политика во тоталитарните и демократските 

општества; Реализација на образовната политика; Теории за училиштето; 

макроопштествени теории и организаторско - социолошки теории; Политиката и 

педагогијата во потесна смисла;  Искуства од стратегиите на воспитно-образовниот 

систем во РМ од осамостојувањето до денес; Образовна стратегија на РМ Стратегија 

на наставниот процес, наставните форми и методи, положбата на учениците во 

наствата и евалуација на резултатите од наставата; Стратегија за изработка на 

курикулумот како парадигма за реформа на системот на воспитание и образование. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

University Teachers 

Thirteenth  Edition 

 3. Joyce B., Calhoun E. 

& Hopkins D. 

Models of learning 

tools for teaching 

Open 

University 

Press 

2002 

 4. Skelton A. UnderstandingTeaching 

Excellence in Higher 

Education-  

Towards a critical 

approach 

Routledge, 

Taylor & 

Francis e-

Library 

2005 



✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Интерактивни методи, предавања, дискусии, дебати, работилници, 

самостојна работа, истражувачки активности, групна работа, индивидуална работа, 

изработка на практични трудови. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат: 

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40  

18.2. Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50  

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10  

19. 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 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Посета на предавање, учество во 

дискусии, изработка на семинарски труд. 



21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна 

евалвација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kamenov, E. Strategija razvoja 

sistema vaspitanja i 

obrazovanja u uslovima 

tranzicije 

Filozofski 

fakultet, Novi 

Sad. 

 

2004 

 

2. Gudjons, H.  Pedagogija-temeljna 

znanja 

EDUKA, 

Zagreb 

1993 

 

3. Jacques, L.  Obrazovanje i drustvo 

Izazovi 2000 

EDUKA, 

Zagreb 

2000 

 

4. Група автори 

 

Редакција на 

списанието 

Просветно дело 

Проекција на развојот, 

иновирањето и 

трансформирањето на 

системот на 

воспитанието и 

образованието во 

Република 

Македонија 

Просветно 

дело, Скопје 

 

2004 

 

5. Камберски, К.  Предучилишното и 

основното воспитание 

и 

образование во 

Република 

Македонија 

Институт за 

педагогија, 

Скопје 

 

2000 

 

6. Министерство за 

образование и 

наука на РМ 

 

Национална програма 

за развој на 

образованието во 

Република 

македонија(2005–

2015) 

Министерст

во 

за 

образование 

и наука на 

РМ, Скопје 

2005 

 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Раткович, М. Образовање и 

промене 

 1997 

2. Раткович, М.  Школа у променама  

 

Учитељски 

факултет 

2001 

 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Инклузивно образование 

2. Код ДНЈ 511 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Марија Ристевска 

проф. д-р Биљана Цветкова-Димов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма:  

Стекнување на теоретски знаења за потеклото, средината, основните концепти и 

разлики за инклузивното образование и основа за неговото спроведување. Стекнување 

на знаења и развивање на вештини за  разбирање, примена и креативно работа со 

инклузивното образование во својата средина и култура. Стекнување на теоретски 

знаења и вештини како да планираат, развијат и управуваат со тимот за инклузија во 

училиште. Стекнување знаења за основните предуслови за успешно и ефикасно 

вклучување на учениците со посебни потреби во редовниот образовен систем. 

Стекнување на академски знаења за инклузија на деца со посебни потреби во 

одделенска настава  или за  делумно адаптиран наставен план и програма за  инклузија 

на деца со посебни потреби. Стекнување знаења за моделите за  инклузија на деца со 

посебни потреби  во одделенска настава. Усвојување на знаења и вештини на 

планирање, креирање и спроведување мерки на превенција, ублажување и 

отстранување на проблеми во односите помеѓу врсниците во услови на инклузивно 

образование. Усвојување на знаења и вештини  за поттикнување на позитивна клима за 

развој на позитивен однос помеѓу децата со посебни потреби и децата со типичен 

развој. 

11. Содржина на предметната програма:  

Теорија и концепти на инклузивното образование, Проценка и идентификација на 

образовните потреби на децата, Тимови за инклузија во училиштата, Што 

претставуваат тимовите за инклузија во училиштата? Започнување и водење на  тим за 

инклузија на училиштето, Опфат на деца кои се надвор од образовниот систем, 

Индивидуални образовни планови (ИОП), Краток осврт кон Меѓународната 

класификација на функционалности, Анализа на студија на случај. Креирање услови за 

развој на децата со посебни потреби кои ќе им овозможат нивно вклучување во 

училишната средина и социјалната заедница. Принципи на инклузивното воспитание и 

образование.Модели на инклузивно воспитание и образование. Претпоставки за 

ЦУРО, 

Београд 

3. Jacques, L.  Obrazovanje i drustvo 

Izazovi  

Zagreb 

EDUKA 

2000 

 



успешна инклузија, поддршка на инклузивното образование. Интеракциските односи 

како предуслов за инклузивно образование. Односот со врсниците и социјална 

компетенција.  Видови односи со врсниците и нивни карактеристики. Ефектите од 

однесувањето на децата со посебни потреби врз воспоставувањето и одржувањето на 

односите со врсниците. Насилство меѓу врсниците. Воспитни интервенции. Односот на 

децата со посебни потреби кон наставникот и односот на наставникот кон овие деца. 

Влијанието на семејството врз развивање на позитивни односи. Влијанието на 

медиумите врз воспоставување на рамнотежа во односите помеѓу децата со посебни 

потреби и децата со типичен развој во инклузивното образование. Инклузивен пристап 

во развивањето на адекватни интервенции кон децата со посебни потреби и кон 

нивната околина. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Интерактивни методи, предавања, дискусии, дебати, работилници, 

самостојна работа, истражувачки активности, групна работа, индивидуална работа, 

изработка на практични трудови. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

 

7. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

  85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 бодови   

18.2. Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

50 бодови 



В) on line (на далечина) 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

19. 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 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Посета на предавање, учество во 

дискусии, изработка на семинарски труд. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна 

евалвација. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ристевска, М. Инклузивна 

педагогија 

Педагошки 

факултет – 

Битола 

2018 

2. Laverne Warner, S. L.  Themes for inclusive 

classrooms Lesson 

plans for every learner 

Lewiswile 

USA: 

Gryphon 

House 

2016 

3. Schwartz, L. G.–G.  40 Active Learning 

Strategies for the 

Inclusive Classroom 

California 

USA: SAGE 

Company 

2011 

4. Moore, L. O.  Inclusion A practical 

guide for parents. 

Minnetonka, 

USA: Peytral 

Publications 

2000 

5. Meese, L. R.  Teaching learners with 

mild disabilities 

Belmont: 

Wadsworth/ 

Thomson 

Learning, 

Inc. 

2001 

6. Brown, Z. Inclusive Education 

Perspectives on 

pedagogy, policy and 

practice 

Routledge 

Taylor& 

Francis 

Group 

London and 

New York 

2016 

7. Warner, L., Lunch, S., Themes for Inclusive Gryphon 2016 



Kay Nabors, D., 

Simpson, C.G 

Classrooms – Lesson 

plans for every learner 

House 

Lewisville 

8. Холенвегер, Џ., Хант, 

П.Ф., Шабани, Н. 

Прирачник за 

инклузивно 

образование 

Биро за 

развој на 

образование

то 

Скопје 

2015 

9. Сју Стубс Теорија и концепти на 

инклузивно 

образование 

УНИЦЕФ 

Македонија 

 

2012 

10. Ингрид Луис 
 

Тимови за инклузија 

во училиштата 

УНИЦЕФ 

Македонија 

 

2012 

11. Иан Каплан Опфат на деца кои се 

надвор од 

образовниот систем 

УНИЦЕФ 

Македонија 

 

2012 

12. Тхабисиле Левин Индивидуални 

образовни планови  

УНИЦЕФ 

Македонија 

 

2012 

13. Hehir T., Katzman, L.  

 

Effective Inclusive 

Schools 

San 

Francisco: 

Jossey-Bass 

2012 

14. Jones, P. Inclusion in the early 

years: stories of good 

practice 

London: 

David Fulton 

Publishers 

2005 

15. Lewis, A., Norwich, B. Special teaching for 

special children? 

Pedagogies for 

inclusion 

London: 

Open 

University 

Press 

2005 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јохнсен, Б. и 

сарадници  

Разред у правцу 

инклузије 

Универзитет 

Осло, 

Педагошка 

академија 

(стр. 5–85) 

ISBN 

978-9958-

590-53-5 

2007 

2. Cvetkova-Dimov, 

B.Iliev, D. Atanasoska, 

T.   

Inclusive Education: 

Continuity of the 

Macedonian Reflective 

Techer 

Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences, V

olume 116,  

Pages 

2014 



3927-3929, 

ISSN: 

1877-0428, 

Published 

by Elsevier 

and at the 

same time 

index on 

the 

Thomson 

Reuters 

Conference 

Proceeding

s Citation 

Index (Web 

of Science) 

Science 

Direct and 

Scopus 

 

3.  Atanasoska, T., 

Cvetkova-Dimov, B., 

Iliev, D., Andonovska-

Trajkovska D., 

Seweryn-

Kuzmanovska, M. 

Inclusive Practice in R. 

Macedonia at the 

Beginning of Efforts, 

Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences 

Journal, Vo

lume 

119, , Pages 

1328-1331, 

ISSN: 

1877-0428, 

Published 

by Elsevier 

and at the 

same time 

index on 

the 

Thomson 

Reuters 

Conference 

Proceeding

s Citation 

Index (Web 

of Science) 

Science 

Direct and 

Scopus. 

2015 



 

4. Cvetkova-Dimov, B., 

Atanasoska, T. 

,Seweryn-

Kuzmanovska, M.    

Multicultural Education 

– One of the Concepts 

and Philosophies for 

Inclusion in Early Child 

Development 

9th 

International 

Balkans 

Education 

and Science 

Conference, 

Trakya 

University, 

Edirne 

Turkey  
www.bes201

4.org, Procee

dings p.931-

935 

2014 

5. Cvetkova-Dimov, B., 

Atanasoska, T.  

Utilization of gained 

expеrience during 

training for Inclusive 

education, 

Book of 

proceedings, 

International 

conference 

Social and 

Educational 

Inclusion and 

cohesion, 

Theory, 

Practice and 

Perspectives, 

The 

Macedonian 

Society – 

Bitola,  

2017 

6. Ђевић, Р.  

 

 

Спремност наставника 

основне школе да 

прихвате ученике са 

тешкоћама у развоју 

Зборник 

Института 

за 

педагошка 

истражива

ња, 41(2), 

367-382. 

 

2009 

7. Booth, T., Ainscow, 

M.  

 

Priručnik za inkluzivni 

razvoj škole. Upotreba 

Indeksa za inkluziju 

Beograd: 

Save the 

children i 

Zavod za 

vrednovanje 

kvaliteta 

obrazovanja i 

vaspitanja 

2010 

8. Мацура- Припрема будућих Зборник 2011 



 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Интерактивни вештини 

2. Код ДНЈ 512 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Основна цел на предметот е да се прошират и продлабочат научните сознанија за 

интерактивно комуницирање, експресивни вештини во интерактивната комуникација, 

активно слушање, учество и доверба во дискусии, емпатичен пристап итн.; да се 

прошират стекнатите сознанија и практично да се имплементираат во насока на 

подобрување на реализација на наставата. 

11. Содржина на предметната програма:  Значење на интеракцијата во воспитно-

образовниот процес; Интеракција меѓу членови на група и меѓусебно влијание; Поим 

за комуникација, видови комуникација; Вербална, невербална, проксемичка 

комуникација; Анализа на интерперсонална комуникација; Видови на општествени 

групи и комуникација во група; Лична одговорност во процесот на комуникација и 

интеракција во група; Однос меѓу интеракцијата, комуникацијата и можноста за 

Миловановић, С., 

Гера, И., Ковачевић, 

М.  

 

учитеља за 

инклузивно 

образовање у 

Србији: тренутно 

стање и потребе. 

Института 

за 

педагошка 

истражива

ња , 43(2), 

208-222. 

9. Рапаић, Д., Одовић, 

Г., Недовић Г., 

Шћепановић, М.  

 

Школовање ученика 

ометених у развоју по 

редовном 

наставном програму у 

средњим школама 

Београдска 

дефектолош

ка школа, 1, 

145-159 

2008 

10. Allen, K., Eileen 

Cowdery, E.,  

 

The Exceptional Child: 

Inclusion in Early 

Childhood Education 

Glynnis 

Wadsworth, 

Belmont, CA 

2011 



општествена интеграција; Модели на учење, искуствено учење, доживотно учење и 

општествените вештини; Основни принципи и правила за примена на интерактивни 

игри; Принципи за развој на емпатијата, активното слушање, правила на дијалог. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

Б) на хибриден начин 

13. Методи на учење:  Усно изложување, дискусии, интерактивна настава, далечинскo 

учење. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат: 

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

Б) на хибриден начин 

 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

Б) на хибриден начин 

 

15 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

Б) на хибриден начин 

 

         85 

16.2. Самостојни 

задачи 

Б) на хибриден начин 

 

85 

16.3. Домашно 

учење 

Б) на хибриден начин 

 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира:  

Б) на хибриден начин 

18.1. Тестови 

Усна проверка 

Б) на хибриден начин 

 

40 

40 

18.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

Б) на хибриден начин 

 

10 

18.3. Активност и учество Б) на хибриден начин 

 

10 

19. 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори 

со студентите. 

23. 

      

Литература 

23.1. Задолжителна литература 



 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Професионални компетенции на наставниците 

2. Код ДНЈ 513 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

 

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Марија Ристевска 

проф. д-р Методија Стојановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  

Стекнување на научни знаења поврзани со таксономијата на професионалните 

компетенции на наставниците. Оспособување на студентите за самостојно 

истражување на проблемите поврзани со професионалните компетенции на 

наставниците. Оспособување на студентите за научен пристап при внесување промени 

во таксономијата на професионалните компетенции на наставниците согласно 

промените во научната мисла и во современата настава. Создавање креативен пристап 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Рот,  Н. Знакови и значења „Плато“, 

Београд 

2004 

2. Rot, N. Osnovi socijalne 

psihologije 

„Zavod za 

udžbenike i 

nastavna 

sredstva“, 

Beograd 

1972 

3. Гафи, М. Е. Основи на деловно 

комуницирање 

„Гинекс“, 

Кочани 

2011 

4. Vilkoks, L. D., 

Kameron, T. G., Olt, 

H. F., Eidzi, K. V.  

Odnosi s javnosću – 

Strategije i taktike  

Ekonomski 

fakultet,  

Beograd 

2006  

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Рот, Н. Психологија личности Завод за 

уџбенике и 

наставна 

средства, 

Београд 

1977 

     



кон сопствениот професионален напредок. 

11. Содржина на предметната програма:  

Наставникот во воспитно – образовниот процес. Професионалноста во работата на 

наставникот. Парадигми и истрачувачки активности при проучувањето на работата на 

наставникот. Педагошки компетенции на наставникот. Стручни компетенции на 

наставникот. Видови педагошки компетенции. Значење на педагошките компетенции. 

Начини на стекнување на компетенциите на наставникот. Стандарди за квалитетен 

наставник. Перспективи во продлабочување и проширување на таксономијата на 

компетенциите на наставникот. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Интерактивни методи, предавања, дискусии, дебати, работилници, 

самостојна работа, истражувачки активности, групна работа, индивидуална работа, 

изработка на практични трудови. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 

 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85  

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85  

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40  

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

50  

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 10  



✓ Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

19. 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 до90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Посета на предавање, учество во 

дискусии, изработка на семинарски труд. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна 

евалвација. 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма за трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Интеркултурна комуникација во наставата по јазик 

и литература 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Meyer, H. Što je dobra nastava?  

 

Erudita, 

Zagreb 

2004 

2. Никодиновска-

Банчотовска, С. 

Професионалните 

компетенции на 

наставниците 

 

Академски 

печат, 

Скопје 

2008 

3. Никодиновска-

Банчотовска, С. 

Таксономија на 

професионалните 

компетенции на 

наставниците 

 

Академски 

печат, 

Скопје 

2008 

4.  Standards for the 

Award of Qualified 

Teacher Status  

Teacher 

Training 

Agency, 

London. 

 

1998 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Babić, N. Kompetencije i 

kompetentnost učitelja:  

Zbornik 

radova, 

Osijek 

2007 

     



2. Код ДНЈ 514 

3. Студиска програма Настава по јазик  

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола  

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

6. Академска година/семестар Трета/петти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Гордана Стојановска 

проф. д-р Златко Жоглев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма:  Студентот ја разбира веројатноста од постоење на 

културни бариери, пред сè јазични, во наставата по јазик и литература и умее да 

користи методи кои ги надминуваат;  Студентот го препознава отсуството на 

интеркултурната димензија во  учебниците, лектирите и другите воспитно – образовни 

помагала и умее да ги ублажи или надмини последиците од истото;  Студентот ги 

сознава културите како различни етнитети и поседува способност да ги анализира 

литературните дела на ниво на припадност на одредена култура.  Студентот ги разбира 

и ги препознава варијациите во процесите на комуникација во различните култури, 

Студентот умее креативно да се носи со различноста и „другоста“.  Студентот умее да 

ја разоткрие општествената конструкција на родот, етносот, расата, идеологијата, 

политичката идеологија, социјалното потекло... во литературата. 

11. Содржина на предметната програма:  Општествена варијација на комуникацијата,  

Културниот релативизам и неговото значење во наставата по јазик и литература,  

Лоцирање и деконстурирање на стереотипите во јазикот и литературата,   

Етносоциолошки пристап кон комуникацијата,  Идеологијата и политичката 

идеологија во литературата,  Родот во литературата,  Социјалното раслојување и 

неговиот одраз во литературата низ различните општествено - економски формации, 

Интеркултурна димензија на учебниците, лектирата и  и другите воспитно – образовни 

помагала, Култура на мир и разбирање. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење: Индивидуална работа со студентот, работа во групи, дискусии, 

пребарување на литература и интернет извори. 

14. Вкупен расположив фонд на време: 300 

15. Распределба на расположивото време: 2 + 1 

16. Форми на 

наставните 

активности и како ќе 

се реализираат:  

15.1. Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

15 



тимска работа 

17. Други форми на 

активности и како ќе 

се реализираат:  

16.1. Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.2. Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

16.3. Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

85 

18. Начин на оценување и како ќе се реализира: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1. Тестови A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

80 

18.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

18.3. Активност и учество A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

19. Kритериуми за оценување (бодови/оценка) до х50 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) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Вклученост на предавање, учество во 

дискусии, изработка на семинарски труд. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација, надворешна евалвација, 

спроведување на анкета меѓу студентите 

кои го слушаат предметот. 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Белон, К., Мино, К.  Комуникација ЈИЕ 

Универзитет 

2003 

2. Петровски, В., 

Мирасчиева, С.  

Мултикултурализам и 

интеркултурна 

комуникација 

Универзитет 

„Гоце 

Делчев“ 

Штип 

2013 



 

  

     

     

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојаноска, Г. Верското образование 

во основните 

училишта во Р. 

Македонија 

Докторска 

дисертација 

одбранета на 

Институт за 

социолошки 

и политичко 

правни 

истражувањ

а (во печат) 

2012 

     



 

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 

Доктор на филолошки 

науки 

2009 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – 

Скопје  

Магистер по 

филолошки науки 

2004 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – 

Скопје  

Наставник по 

македонски јазик 

1991 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – 

Скопје  

Наставник по 

јужнословенски 

книжевности 

1998 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  

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. 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, 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските 

програми од прв, втор и трет циклус на студии  



Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

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  и 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 Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

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 Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик – Педагошки факултет – Битола  

17. Правопис и правоговор Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Македонски јазик и 

книжевност, 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. Лингвистички основи на наставата по Македонски јазик и книжевност – 



македонски јазик Педагошки факултет – Битола  

2. Лингвистика Одделенска настава, Воспитувачи – 

Педагошки факултет – Битола  

 Правопис и правоговор Одделенска настава, Воспитувачи –

Педагошки факултет – Битола  

 Академско пишување Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

 Семантички категории Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

 Докимологија Македонски јазик и книжевност, 

Англиски 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 

– Педагошки факултет – Битола  

2. Библиотекарството и образованието Наука за јазик – македонски, англиски 

– Педагошки факултет – Битола  

3. Евалуација на наставата, наставниот процес 

и образовните установи 

Наука за јазик – македонски, англиски, 

Менаџмент во образование , 

Образовни науки, Педагошки факултет 

– Битола  

4. Методологија на научноистражувачката 

работа во наставата по јазик и литература 

Наука за јазик – македонски, англиски 

– Педагошки факултет – Битола  

5. Културни и лингвистички компетенции Образовни науки – Педагошки 

факултет – Битола 

6 Поттикнување и развој на лингвистичките 

способности 

Надареност и талентираност – 

Педагошки факултет – Битола  

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Janusheva, V., Jurukovska, J. „Conceptual formulation of 

neologisms in various 

dictionaries and primary 

school Macedonian language 

course textbooks“. 

Journal of Language and 

Linguistic Studies v. 11, 

2, 2015, 99–116. 

2. 

Јанушева, В.  

„Анализа на објаснувањата 

на поимот жаргон во 

стандардниот македонски 

јазик“ 

Скопје, Институт за 

македонски јазик „К. 

Мисирков“. 

Македонски јазик 

LXVII, 215 – 225, 2016 



3. 

Јанушева, В. 

„Асиндетонските реченици 

низ функционалните 

стилови на македонскиот 

стандарден јазик“ 

Mundo Eslavo 16, 2017, 

395–407 

4. 

Janusheva, V., Neshkovska, S. 

„Semantic formulas for 

expressing condolences in the 

Macedonian Language: An 

intercultural study“ 

European Journal of 

Literature, Language and 

Linguistics Studies v. 2, 

2, 2018, 85–102 

5. 

Јанушева, В. 

„Синтаксата на насловите 

во електронските медиуми 

во македонскиот 

стандарден јазик“ 

Современа фиолологија 

2(1), 2019, 59–79 

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 

Над 60 4 / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Деан Илиев 

2. Дата на раѓање 31.12.1971 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 1 

Дипломиран 

педагог 

1995 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Факултет 2 

Дипломиран 

социјален 

работник 

1997 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

социјална работа и 

социјална политика 

Магистер 

Магистер на 

педагошки науки 

2001 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Доктор 

Доктор на 

педагошки 

работи 

2005 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, 

Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Образование на 

наставници 

 

7. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, 

Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Перманентно 



образование, 

Социјална 

педагогија 

 

 

 

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 

Универитет „Св. 

Климент 

Охридски“- 

Битола, 

Педагошки 

факултет- Битола 

Редовен професор за областите 

Педагогија, Социјална педагогија и 

Перманентно образование 

 

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. 

Методологија на истражување Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО, Социјална и 

рехабилитациска педагогија/ Педагошки 

факултет- Битола 

 

2. 

Дидактика Наставник за одделенска настава, 

Воспитувачи, Македонски јазик и 

книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, ИТО/ / Педагошки факултет- 

Битола 

 
3.  

Специјална дидактика Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

/ Педагошки факултет- Битола 

 

4. 

Перманентно образование Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО,  Македонски јазик и 

книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и 

рехабилитациска педагогија/ / Педагошки 

факултет- Битола 

 
5. 

Основи на социјална 

педагогија 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

/ Педагошки факултет- Битола 

 
6. Социјална патологија 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

/ Педагошки факултет- Битола 

 
7. Образовна технологија  

ИТО/  Педагошки факултет- Битола и 

Технички факултет Битола 

9.2 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 

Менаџмент во образование, 

Образование на надарени и 

талентирани,  Англиски јазик и 



книжевност/ Педагошки 

факултет- Битола 

2. 
Методологија на педагошките 

истражувања 

Македонски јазик и 

книжевност/  Педагошки 

факултет- Битола 

 
3. Развој на курикулум 

Теорија на поучување/ 

Педагошки факултет- Битола 

 
4. Стратегии за учење и поучување 

Теорија на поучување/ 

Педагошки факултет- Битола 

 
5. Евалуација на педагошко постигнување 

Теорија на поучување/ 

Педагошки факултет- Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води 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 на наставата по јазик-  

Педагошки факултет Битола 

 

 4. 

Високошколска дидактика Доктор по образовни науки-  

Педагошки факултет Битола/  

Доктор на наставата по јазик-  

Педагошки факултет Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Iliev D.,Andonovska-

Trajkovska D. And 

Farizi F.. 

Action Research as Teaching 

Strategy for İndividualization of 

Learning 

Edirne conference, 

Conference 

proceedings 

published on 

http://bes2018.org, 

2018 

2. 

Andonovska-

Trajkovska D., Iliev 

D. 

Critical Literacy and University 

Students’ Approaches to Learning 

Edirne conference, 

Conference 

proceedings 

published on 

http://bes2018.org, 

2018 

3. Iliev D., 

The Treatment of the Educational 

Objectives by the Teachers as 

Possible Reason for Brain Escape 

In: Herzog J. (Ed.) 

(2018) Challenges 

of Working With 

http://bes2018.org/
http://bes2018.org/


Gifted Pupils in 

European School 

Systems, 

Hamburg-

Germany : Verlag 

Dr.Kovac p. 137-

157 , 2018 

 

4. Iliev D. 

Action Research As Strategy For 

Learning Of Gifted And Talented 

Pupils 

International 

Scientific 

Conference, 

Giftedness And 

Creative 

Approaches To 

Learning, 

VRSAC,30 June, 

2017 (Plenary 

Speaker) 

2017 

5. 
Iliev D. and 

Atanasoska T. 

Action research based university 

teaching and studying 

Srpska Akademija 

Obrazovanja, 

…Published in: Г 

О Д И Ш Њ А К , 

Центар за 

образовну 

технологију, 

Београд ISSN 

1820 –5461 

COBISS.SR-ID 

140963340 

Година: XIII, 

p.229-246 

2017 

6. 

Daniela Andonovska-

Trajkovska, Dean 

Iliev, Tatjana 

Atanasoska 

Methodology Of Teaching Poetry 

Writing In The 

Elementary Classroom 

INTED2017 

Proceedings 11th 

International 

Technology, 

Education and 

Development 

Conference March 

6th-8th, 2017 -

Valencia, Spain,  

ISBN: 978-84-

617-8491-2 / 

ISSN: 2340-1079 

doi: 10.21125/inte

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017


d.2017 Publisher: 

IATED, Indexed  

in ISI Web of 

science and Cross 

ref 

7. 

Dean Iliev, Daniela 

Andonovska-

Trajkovska, Tatjana 

Atanasoska, Fariz 

Farizi 

The Content Of The Mother 

Tongue Textbooks –Critical And 

Prospective View 

INTED2017 

Proceedings 11th 

International 

Technology, 

Education and 

Development 

Conference March 

6th-8th, 2017 — 

Valencia, Spain,  

ISBN: 978-84-

617-8491-2 / 

ISSN: 2340-1079 

doi: 10.21125/inte

d.2017 Publisher: 

IATED, Indexed  

in ISI Web of 

science and Cross 

ref 

8. 

Vitanova V., 

Atanasova-Pachemska 

T., Iliev 

D., Pachemska S. 

 

Factors Affecting the 

Development of ICT 

Competencies of Teachers in 

Primary Schools 

Procedia - Social 

and Behavioral 

Sciences,  

Volume 191, 2 

June 2015, Pages 

1087-1094, 

indexed on the 

Science Direct, 

Scopus and 

Thomson Reuters 

Conference 

Proceedings 

Citation Index 

(Web of Science) 

 

 9. 

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 

Elsevier, Procedia 

- Social and 

Behavioral 

Sciences,  

Volume 191, 2 

June 2015, Pages 

1299-1303, 

indexed in the 

Science Direct, 

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017


Scopus and 

Thomson Reuters 

Conference 

Proceedings 

Citation Index 

(Web of Science) 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

Фондација 

Отворено 

Општество 

Македонија 

„Образованието на наставниците 

во основното образование во РМ – 

состојби и перспективи“(Илиев е 

Истражувач- образовен експерт) 

2017 и 2018 

2. КОНТИНУУМ 

Проектот за поддршка на 

професионалното учење и 

професионалниот развој на 

наставниците и стручните 

соработници во воспитно-

образовните институции во 

Република Македонија (Илиев е 

образовен експерт и координатор 

на проектните активности) 

2018- во тек 

3. 

Фондација за 

образовни и 

културни 

иницијативи Чекор 

по Чекор и УСАИД 

Со читање до лидерство(Ментор и 

обучувач) 

Од септември 

2013 год. до 

декември 2017 

год. 

4. 

НАНСЕН Дијалог 

Центар Скопје, 

МОН и 

Министерството за 

надворешни работи 

на Норвешка 

Иницијатива за унапредување на 

наставничката професија и 

изработка на Концепција за 

унапредување на наставничката 

професија во Македонија (Илиев Д. 

е еден од двајцата раководители на 

тој проект) 

2015 и 2016 

5. 

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. 

6. 

Агенцијата за 

меѓународен развој 

на САД (УСАИД), а 

го спроведува 

Македонскиот 

центар за граѓанско 

Проектот на УСАИД за 

професионален и кариерен развој на 

наставниците 

2012-2015 



образование 

(МЦГО), во 

соработка 

со Фондацијата за 

образовни и 

културни 

иницијативи Чекор 

по чекор со 

поддршка на  

Бирото за развој на 

образованието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Miovska-Spaseva S., 

Iliev D., Shehu F., 

Barbareev K., 

Mehmedi L. 

Initial Teacher training for 

Primary school teachers-

conditions and perspectives, 

(Образованието на 

наставниците во основното 

образование во Република 

Македонија состојби и 

перспективи) 

Skopje : 

FoundartionOpen 

Society Macedonia (In 

Macedonian)https://fo

sm.mk/wp-

content/uploads/public

ations/Istrazuvanje_O

brazovanie%20na%20

nastavnicite_web1.pdf 

/ 2018 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Kevereski Lj. and  Iliev 

D., 

"Face to Face 

Communication" in Families--

The Historical and 

Contemporary Perspective 

ResearchinPedagogy, 

v7 n2 Vrsac, p.168-

186, 2017 

2. 
Angeloska Galevska 

N.and  Iliev D., 

Application of the 

Methodological Triangulation 

in the Pedagogical Research,  

Conference 

proceedings from the 

International 

Scientific Conference 

The education at the 

Crossroads, 

Bitola:Macedonian 

Science Society-

Bitola, Bitola, ISBN 

https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf


978-608-4616-89-4, p. 

45-49 

2018 

3. Farizi F. and Iliev D. 

The reflective Teacher as a 

planer of Teaching 

UKLO: HORIZONS, 

DOI 

10.20544/HORIZONS

.A.21.2.17.P03, UDC 

37.011.3-051/ 2017 

 

4. Iliev D., 

General and Specific Benefits 

of The Educational Process 

from the Realization of the 

Teacher`s Educational 

Researches 

Third International 

Conference 

“Education across 

Borders” Education 

and Research across 

Time and Space 

(1100th Death 

Anniversary of St. 

Clement of Ohrid)-

Conference 

proceedings,Universit

y “St. Kliment 

Ohridski” Bitola, 

Faculty of Education, 

p. 776-781, ISBN 

978-9989-100-50-5/ 

2016 

5. Iliev D. 

Benefits and limitations of 

practicing the open education 

concepts in the changing 

educational systems-the 

Macedonian case 

11thinternational 

conference Towards 

open education and 

information society, 

DisCo 2016, Prague 

(CEI Grant) Published 

2016 in Procedia 

indexed in Thomson 

Reuters Conference 

Proceedings Citation 

Index (Web of 

Science)/ 2016 

11. Менторства на дипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Дипломски работи 65 

11.2 Магистерски работи 9 

11.3 Докторски работи 3 

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 

1.     

2.     

 



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 Лупчо Кеверески 

2. Дата на раѓање 25.04. 1959 

3. Степен на образование осми 

4. Наслов на научниот степен Доктор на психолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 

1986 Филозофскифакулте

т–психологија, 

Скопје 

Магистер 1997 ИСППИ-Скопје 

Доктор 

2004 Филозовскифакултет

–НовиСад, 

одсекПсихологија 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

 Образование Психологија 

 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општественинау

ки 

Образование Психологија 

 

 

 

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 

Педагошкифакул

тет-Битола 

Редовен професор 

 

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. Психологија  (З) Учители  

 
2. 

Развојна психологија  

(З)(задолжителен) 
Воспитувачи 

 3.  Социјална психологија (З) Социјална и рехабилитациска   

 4. Психологија (И)  Јазици 

 
5. 

Образование на надарени и 

талентирани(И) 
Учители, воспитувачи 

 
6. 

Психолошки интервенции во 

спицијална педагогија 
Социјална и рехабилитациска   

 7. Педагошка психологија (по избор на студентите) 

 8.   

 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. 
Откривањеиработасонадаренитеиталент

ираните 

Образованиенанадаренииталент

ирани 

2. 
Поттикнување и развој на надареноста Образованиенанадаренииталент

ирани 

 
3. 

Советодавнаработанастручнитесоработ

ницисонадарените - 

Образованиенанадаренииталент

ирани 

 
4. 

Методологија (втор) Образованиенанадаренииталент

ирани 

 
5. 

Комуникациски аспекти со надарените 

и талентираните (втор) 
 

 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. Образование на надарени и таленирани Образовни науки 

2. 

Психологија на надареност, 

Креативност, 

Советодавнаработанастручнитесоработ

ницисонадарените (И) 

Надареност и талентираноста 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Alla Belousova, Yulia 

Mochalova, Ljupco 

Kevereski, Olga 

BlockSHS  

 

Detection of contradictions by 

linguistically gifted younger 

students: features of frustration 

and creativity, 

Web of 

Conferences 70, 

08006 (2019), 

https://doi.org/10.1

051/shsconf/20197

008006 ICTDPP-

2019 

2. 

Ljupcho Kevereski 

and Bisera 

Kostadinovska-

Stojchevska  

Brain drain – current 

conditions and perspectives, 

European Perspectives −  

International 

Scientific 

Journal on 

European 

Perspectives 

https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/11/shsconf_ictdpp2018_08006/shsconf_ictdpp2018_08006.html
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/11/shsconf_ictdpp2018_08006/shsconf_ictdpp2018_08006.html
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/11/shsconf_ictdpp2018_08006/shsconf_ictdpp2018_08006.html
https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/11/shsconf_ictdpp2018_08006/shsconf_ictdpp2018_08006.html
https://doi.org/10.1051/shsconf/20197008006%20ICTDPP-2019
https://doi.org/10.1051/shsconf/20197008006%20ICTDPP-2019
https://doi.org/10.1051/shsconf/20197008006%20ICTDPP-2019
https://doi.org/10.1051/shsconf/20197008006%20ICTDPP-2019


volume 10, 

number 1 (17), 

pp 41-64, April 

2019 

 

3. 

Проф. д-р Љупчо 

КЕВЕРЕСКИ  

ПУТ У СРЕДИШТЕ СОПСТВА 

ЗАДЊЕ ОРУЂЕ 

САВРЕМЕНОГ ЧОВЕКА,  

Научни скуп са 

међународним 

учешћем 

ВЛАДЕТА 

ЈЕРОТИЋ – 

КЊИЖЕВНИК, 

НАУЧНИК И 

РЕЛИГИОЗНИ 

МИСЛИЛАЦ,  

ПЕДАГОШКИ 

ФАКУЛТЕТ У 

ВРАЊУ 

УНИВЕРЗИТЕТ

А У НИШУ, 

(2019).  

 

4. 

Prof. d-r LJUPCO 

KEVERESKI & 

DRAGAN 

RISTEVSKI    

FUTURE TRENDS FOR 

GIFTED AND TALENTED, 

CHALLENGES FOR THE 

FUTURE OF THE REPUBLIC 

MACEDONIA , Contemporary 

aspects of giftedness, 

Jerneja Herzog 

(Ed.), Verlag Dr. 

Kovač Hamburg 

2019 

 

5. Dr. Ljupčo Kevereski: 

PREDSODKI O 

NADARJENIH IN 

TALENTIRANIH UČENCIH V 

REPUBLIKI MAKEDONIJI 

Didactica 

Slovenica 

Pedagoška 

obzorja.2017, 

letnik 32, številka 

1 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 
Проф. д-р Кеверески., 

Л 

Одливот на мозоци (не)решлив 

проблем 

ОУ Јанко 

Глазер, Руше 

Словенија, 

2019 

2. 

Кеверески Лупчо - 

Раководител  

Национален проект- Откривање и 

работа со надарените и 

талентираните  

МОН, БРО, 

2014 

3. 
Кеверески Лупчо - 

Раководител  

Национален проект, Примена и 

интерпретација на тестовите за 

МОН, БРО, 

2014 

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf


откривање на надарените и 

талентираните 

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Акад. Грозданка 

Гојков, проф. д-р 

Јасмина старц, проф. 

д-р Љупчо Кеверески, 

проф. д-р Методија 

Стојановски 

 

Менторирање на надарените 

и талентираните 

Словенечко 

здруѓение за 

надарени и 

македонкс 

аасоцијација за 

надарени, 2016 

2. 
Проф. д-р Кеверески, 

Л., 
Психологија 

Печатница Лик, 

Струга, 2016 

 

3. 

Проф. др- Марија 

Димоска- и проф. д-р 

Љупчо Кеверески 

(2017) Битола 

 

Емоционална интелигенција 

како нова психолошка 

парадигма, 

Битола, 2017 

4. 

Проф. д-р Дамоска, 

Л., проф. д-р  

Арнаудова, В.,  проф. 

д-р Кеверески, Л., 

(2019),  

Поттикнување и развој на 

креативноста, Прирачник 

за предучилишно 

образование,  

• Просветно дело, 

Скопје, 2019 

 

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Lupco Kevereski, 

Marija Kotevska 

Dimovska, Dragan 

Ristevski 

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, 2016 

2. 
A Azeska, J Starc, L 

Kevereski 

Styles of decision making and 

management and dimensions 

of personality of school 

principals 

International Journal 

of Cognitive Research 

in Science, 

Engineering and 

Education, 2017… 

3. Dr. Ljupčo Kevereski: 
PREDSODKI O 

NADARJENIH IN 

Didactica Slovenica 

Pedagoška 

https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
https://doaj.org/article/42408bc610b24e8087883462ae179134
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALENTIRANIH 

UČENCIH V REPUBLIKI 

MAKEDONIJI 

obzorja.2017, letnik 

32, številka 1 

4. 
L Kevereski 

 

(Self) Evaluation of 

Knowledge in Students’ 

Population in Higher 

Education in Macedonia 

 

Research in Pedagogy 

7 (1), 69-75, 2017 

5. 
L Kevereski 

 

The impact of socioeconomic 

status on the occurrence of 

perfectionism in primary 

school gifted students 

 

Research in Pedagogy 

5 (1), 42-51, 2015 

 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 50 

11.2 Магистерски работи 20 

11.3 Докторски работи 4 

 

http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/Vsebine/PDF/DSPO_2017_32_01.pdf
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиските програми од прв, втор и трет циклус на 

студии  

Име и презиме  Бисера Костадиновска-Стојчевска 

Дата на раѓање 20.02.1986 

Степен на образование  Високо 

Наслов на научниот степен  Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски студии 2008 Филолошки 

Факултет “Блаже 

Конески” Скопје 

Магистерски студии 

(Настава по јазик-

Англиски јазик) 

2011 Педагошки 

Факултет- Битола 

Докторски студии 

(Наука за јазик-

Англиски) 

2016 Педагошки 

Факултет- Битола 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки  

Наука за јазик 64004 

Англистика и 

64021 Учење на 

странски јазици 

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, Англистика, Наука 

за јаизк,  

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 англиска 

книжевност 

Англиски јазик и 

книжевност/Педагошки Факултет- 

Битола 

2. Лексикологија на англиски јазик Англиски јазик и 

книжевност/Педагошки Факултет- 

Битола 

3. Дескриптивна граматика на англискиот јазик Англиски јазик и 

книжевност/Педагошки Факултет- 

Битола/ Преведување и толкување од 

англиски јазик на македонскии 

обратно/Педагошки Факултет-Битола 

4. Семантика на англиски јазик Англиски јазик и 

книжевност/Педагошки Факултет- 

Битола 

5.  Применета англиска лингвистика 1, 2, 3, 4 Преведување и толкување од 



англиски јазик на македонскии 

обратно/Педагошки Факултет-Битола 

6.  Интеркултурни релации 1и 2 Преведување и толкување од 

англиски јазик на македонскии 

обратно/Педагошки Факултет-Битола 

7.  Методика на наставата по англиски јазик Англиски јазик и 

книжевност/Педагошки Факултет- 

Битола 

 Когнитивна лингвистика Англиски јазик и 

книжевност/Педагошки Факултет- 

Битола 

8.  Практична настава Англиски јазик и 

книжевност/Педагошки Факултет- 

Битола/ Преведување од македонски 

на англиски и од англиски на 

македонски јазик 

9. Вовед во англиска култура Англиски јазик и 

книжевност/Педагошки Факултет- 

Битола 

10. Академско пишување 1, 2 Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик / Педагошки факултет – Битола  

11. Терминологија 1, 2  Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик / Педагошки факултет – Битола  

12. Морофлогија на АЈ 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. Современи стратегии на наставата по 

англиски јазик и книжевност 

Настава по јазик/Педагошки 

Факултет- Битола 

2. Методичка практика Настава по јазик/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 наставата  по 

англиски јазик и книжевност 

Настава по јазик/Педагошки 

Факултет- Битола 

2. Когнтивни методи во образованието на 

надарени и талентирани 

Надарени и талентирани/Педагошки 

Факултет- Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 



1. KOSTADINOVSKA 

STOJCHEVSKA, Bisera 

RAISING CULTURAL 

AWARENESS IN EFL/ESL 

IN THE CLASSROOMS IN 

THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA 

International Journal 

of Education 

TEACHER, [S.l.], v. 

10, n. 19, p. 65-67, june 

2020. ISSN 1857-8888. 

Available at: 

<http://ijeteacher.com/in

dex.php/ijeteach/article/

view/116>. Date 

accessed: 03 aug. 2020. 

doi: https://doi.org/10.20

544/teacher/19.08. 

2. Kostadinovska-Stojchevska, B.,  

 

The role of journalistic titles 

in claiming responsibility for 

or against a movement and its 

outcomes: The case of the 

anti-vaccination movement in 

R. of Macedonia 

REAL 17, (2019), 

 

3. Kevereski Lj., Kostadinovska-

Stojchevska, B.,  

Brain drain – current 

conditions andperspectives,  

 

EuropEan pErspEctivEs 

- intErnational sciEntific 

Journal on EuropEan 

pErspEctivEs, volume 

10, number 1 (17), pp 

41-64, April 

2019(2019). 

4. Kostadinovska-Stojchevska, B.,  

 

The Iron Lady- known by 

many, understood by few: 

the role of antonomasia as a 

word formational process in 

the EFL education. 

2019 Conference of the 

Department of English 

Language and 

Literature: English 

Studies at the Interface 

of Disciplines: Research 

and Practice, published 

in the proceedings 

5. Pejchinovska, M., Janusheva, V. 

& Kostadinovska-Stojchevska, 

B. 

 

Significance of students´ 

activities for the learning 

process, qualitative analysis 

in primary education in 

Republic of Macedonia. 

Journal for Educators, 

Teachers and Trainers, 

Vol. 10(1). 129 – 139. 

Journal for Educators, 

Teachers and Trainers 

JETT, Vol. 10 (1); 

ISSN: 1989-9572 

6.  Kostadinovska-Stojchevska, B., 

& Petrovska, I. 

 

RINGING THE DOORBELL 

OF EUROPE: SENTENCE 

AND LEXICAL 

INVENTIVENESS IN THE 

NEWSPAPERS IN 

MACEDONIA. 

European Journal of 

Applied Linguistics 

Studies, 0. Retrieved 

from 

https://www.oapub.org/li

t/index.php/EJALS/articl

http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
https://doi.org/10.20544/teacher/19.08
https://doi.org/10.20544/teacher/19.08
https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115


e/view/85/115 

7.  Kostadinovska-Stojchevska, B., 

& Popovikj, I.  

 

TEACHER TALKING 

TIME VS. STUDENT 

TALKING TIME: 

MOVING FROM 

TEACHER-CENTERED 

CLASSROOM TO 

LEARNER-CENTERED 

CLASSROOM.  

The International 

Journal of Applied 

Language Studies and 

Culture, 2(2), 25-31. 

https://doi.org/10.34301/

alsc.v2i2.22 

6. Bisera Kostadinovska-

Stojchevska, PhD,  

 

A journalistic “crises”: 

Contrastive approach on 

journalistic writing in 

Macedonian news reporting 

REAL studies,  DAAD-

Sonderprogramm 

“AkademischerNeuaufb

au 

Südosteuropa”Gefördert

e Partnerschaften im 

Bereich, 2017 

7.  Irina Petrovska, PhD, Bisera 

Kostadinovska-Stojchevska, 

PhD,  

 

Media and Knowledge 

Dissemination: The influence 

of Webinars on the Sentence 

Structure of EFL Speakers in 

Macedonia (case study), 

Scholarly 

Pathways:Knowledge 

Transfer and 

Knowledge Exchange 

in Academia, An 

International Conference 

hosted by CERLIS, 

University of Bergamo, 

Italy,2017 

Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

1 Виолета Јанушева, Бисера 

Костадиновска-Стојчевска 

Академско пишување 

1 

Битола: Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“, 

Педагошки факултет 

– Битола, 2017 

2 Виолета Јанушева, Бисера 

Костадиновска-Стојчевска 

Академско пишување 

2 

Битола: Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“, 

Педагошки факултет 

– Битола, 2019 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. DAAD DAAD-Sonderprogramm 

“AkademischerNeuaufbau 

Südosteuropa”Geförderte 

Partnerschaften im Bereich 

 

2013-2014-2015-2017-

2018-2019-2020 

2.  EDC/HRE “Living 2014-2015 

https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22
https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Democracy SEE” 

(Makedonia)” 

3. OSCE Упатството за наставна 

пракса на 

студентииднинаставници, 

воспитувачи и педагози, 

2013-2014 

4. Британски совет – Скопје 

Министерство за образование 

и наука на Р. Македонија 

 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 

СИСТЕМОТ ЗА СТРУЧНО 

УСОВРШУВАЊЕ НА 

НАСТАВНИЦИТЕ ПО 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

2015-2016 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Повеќе од 40 6 / 



Прилог бр. 4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет 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 

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 научни 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 

 

 

 

 

Симболиката на 

синтаксичките тријади во 

песната „Црква“ од Блаже 

Конески 

 

 

Зборник на научни 

трудови од Осмата 

меѓународна научна 

конференција 

„Меѓународен 

дијалог: Исток – 

Запад“,Меѓународен 

центар за славјанска 

просвета, Свети 

Николе, 2017, стр. 

13-19. 

 

 

5. 

 

 

 

 

Ранко Младеноски 

 

 

 

Поезијата во романите на 

Венко Андоновски 

Зборник на трудови 

од Третата 

меѓународна научна 

конференција 

ФИЛКО, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип, 

2018, стр. 429-437. 

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, 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

д-р Виолета Димова, д-р 

Нина Даскаловска,д-р 

Драгана Кузмановска, д-р 

Луси 

Караниколова‒Чочоровска, 

д-р Ранко Младеноски, д-р 

Марија Леонтиќ, д-р 

Махмут Челик, д-р 

Даринка Маролова, д-р 

Весна Коцева, м-р 

Снежана Кирова, м-р 

Биљана Иванова, м-р 

Марија Тодорова, м-р 

Татјана Уланска, м-р 

Марица Тасевска, м-р 

Марија Гркова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евалуација во високото 

образование во наставата 

по јазик и книжевност 

 

 

 

 

Филолошки 

факултет, Штип 

(Одлука на ННС бр. 

1902-68/3 од 01.03. 

2018 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 

 

Теорија на книжевноста 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, 

Филолошки 

факултет, Штип, 

2018 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

 

1. 

 

Ранко Младеноски 

 

Наративните структури во 

романите на Славчо 

Ковилоски 

Современост, 

Скопје, год. 64, бр. 

1, 2015, стр. 65-81. 

 

 

2. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

 

 

Белетризирање на 

теоријата и теоретизирање 

на белетристиката 

Палимпсест, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, Штип, год. 

III, бр. 5, 2018, стр. 

313-329. 

 

 

 

3. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

 

Раскази на Етгар Керет на 

македонски јазик 

Годишен зборник на 

Филолошки 

факултет, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип,год. 

IX, бр. 12, 2018, стр. 

43-48. 

 

4. 

 

Ранко Младеноски 

 

Значењето на книжевниот 

текст како процес 

Палимпсест, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, Штип, год. 

IV, бр. 7, 2019, стр. 

273-284. 

 

5. 

 

Ранко Младеноски 

Моделот на симболиката 

во творештвото на Матош 

Палимпсест, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, Штип, год. 

IV, бр. 8, 2019, стр. 

193-203. 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1. Дипломски работи Ментор за изработка на 48 дипломски 

работи на Катедрата за македонски јазик и 

книжевност на Филолошкиот факултет во 

Штип. 



11.2. Магистерски работи Ментор за изработка на 5 магистерски 

трудови на Катедрата за македонски јазик и 

книжевност на Филолошкиот факултет во 

Штип. 

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 

 

 

Моделот на 

симболиката во 

творештвото на Матош 

Палимпсест, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, Штип, год. 

IV, бр. 8, 2019, стр. 

193-203. 

 

 

6. 

 

Ранко Младеноски 

 

Значењето на 

книжевниот текст како 

процес 

Палимпсест, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, Штип, год. 

IV, бр. 7, 2019, стр. 

273-284. 



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 

Поетскиот 

ораториум на 

Блаже Конески 

II Меѓународна 

научнаконференција 

„ФИЛКО“, 

Воронешки државен 

универзитет, 

Воронеж, Руска 

Федерација 

 

 

2017 

 

 

2. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

Поезијата во 

романите на 

Венко 

Андоновски 

III Mеѓународна 

научна 

конференција 

ФИЛКО, 

Филолошки 

факултет при 

Универзитетот 

„Гоце Делчев“, 

Штип 

 

 

2018 

 

 

 

3. 

 

 

Ранко Младеноски 

 

 

Оксиморонот во 

„Нежното срце 

на варварот“ од 

Венко 

Андоновски 

 

 

IV Меѓународна 

научнаконференција 

„ФИЛКО“, 

Воронешки државен 

универзитет, 

Воронеж, Руска 

Федерација 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиските програми од прв, втор и трет циклус на 

студии  

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 

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. 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 Македонски-странски јазик/  

Педагошки факултет-Битола 

4. Почетна писменост Воспитувач/ Педагошки факултет-

Битола 

5. Методика на креативното пишување/ 

Методичко моделирање на креативното 

пишување/ Креативно пишување 

Македонски/Англиски јазик, 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија и Преведување/  

Педагошки факултет-Битола 

6. Македонски јазик како странски јазик (Б1, 

Б2, Ц1, Ц2) 

Наставник за одделенска настава и  

Воспитувач/  Македонски-странски 

јазик / 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/ Педагошки факулет-Битола/ 

Македонски јазик и книжевност/ 

Англиски јазик и книжевност 

11. Дидактика на јазик Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик/ Педагошки факулет-Битола 

12. Методичка интерпретација на текст Воспитувач/ 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 и книжевност 

Македонски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 

2. ИКТ во наставата по јазик и книжевност Македонски/Англиски јазик/  

Педагошки факултет-Битола 

3. Методичка практика Македонски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 

4. Методичко моделирање на креативното 

пишување 

Наставник-магистер за одделенска 

настава и  Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 

5. Методички практикум Наставник-магистер за одделенска 

настава и  Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 

6. Педагошка практика Македонски јазик/  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 

Настава по јазик/ Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

2. Методика на критичка писменост  Настава по јазик и Образовни науки/ 

Педагошки факултет-Битола, 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“-Битола 

3. Мултимедијален пристап во наставата Образовни науки/  Педагошки 



факултет-Битола, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

4. Педагошка стилистика Настава по јазик/ Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

5. Методичко моделирање на наставата по јазик 

и книжевност 

Образовни науки/  Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

6. Пристапи во развојот на  јазичко креативното 

изразување 

Надарени и талентирани/  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 

 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. 

 Andonovska-Trajkovska, D. and 

Iliev, D.  

Critical Literacy and 

University Students’ 

Approaches to Learning 

2018/ 13 International 

Balkan Education and 

Science Congress, BES 

2018, Trakya University 

Faculty of Education, 

Edirne (6-8 september 

2018). pp. 464-469. 

 Bogdanoska Jovanovska, M., 

Neshkovska, S.,  Andonovska 

Trajkovska, D.,  Blazeska 

Tabakovska, N.,  

KuzmanovskaTasetovikj, B.  

University Students’ Views 

on the Impact of Student 

Mobility on their 

Achievements and Future 

Prospects 

(2018). Association of 

Slovenian 

Educationalists: Journal 

of Contemporary 

Educational Studies. 

Vol. 69 (135) No. 

2/2018. pp. 132–143. 



ISSN 0038 0474. 

 Andonovska-Trajkovska, D.  The Chronotopes in Borche 

Panov’s Lyrical Poem Titled 

“Michelangelo”. 

(2019)PALIMPSEST: 

International Journal for 

Linguistics, Literary and 

Cultural Research, 4 (7). 

pp. 123-135. ISSN 2545-

3998. 

 Andonovska-Trajkovska, D.  The Impact of the Students’ 

Age on the Literary Text 

Analysis’ Approach: Using of 

Teaching Methods and 

Approaches in Primary 

Education 

(2017) Teaching 

Innovations, XXX (3), 

57–66, doi: 10.5937/ 

1. Iliev, D., Andonovska-

Trajkovska, D., Atanasoska, T., 

Farizi, F.  

The Content of the Mother 

Tongue Textbooks – Critical 

and Prospective View 

INTED2017 

Proceedings, pp. 4986-

4993, 

doi:10.21125/inted.2017.

1158(2017) web of 

science 

 Andonovska-Trajkovska, D., 

Iliev, D., Atanasoska, T.  

Methodology of Teaching 

Poetry Writing in the 

Elementary Classroom 

INTED2017 

Proceedings, pp. 4995-

5003, doi: 

10.21125/inted.2017.116

5(2017)web of science 

 Atanasoska, T.; Andonovska-

Trajkovska, D.; and Cvetkova 

DImov, B.  

Use of the Internet – Support 

of Teaching and Learning in 

the Primary Education in 

Macedonia 

11th international 

conference DisCo 2016: 

Towards open education 

and information society, 

Prague: Centre for 

Higher Education 

Studies and  Department 

of Information Science 

and Librarianship at 

Faculty of Arts of 

Charles University in 

Prague, 2017, 147-156, 

indexed in Web of 

Science, Thomson 

Reuters, (paper presented 

at the 11th international 

conference DisCo 2016: 

Towards open education 

and information society, 

organized between 20.-

22. 6. 2016 by the Centre 

for Higher Education 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studies and  Department 

of Information Science 

and Librarianship at 

Faculty of Arts of 

Charles University in 

Prague)(2016) 

7. 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 

 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

5 

Web of science/ 2016 



Име и презиме  Билјана Граматковски 

Дата на раѓање 14.10.1978 г. 

Степен на образование  Трет,доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор по педагогија од областа на методиките 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор по педагогија 

од областа на 

методиките 

2012 Педагошки факултет-

Битола  

Магистер по 

педагогија од областа 

на методите 

2007 Педагошки факултет-

Битола 

Дипломиран учител 1991 Факултет за учители 

и воспитувачи-

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 воспитно-образовната работа по 

македонски јазик 

Воспитувач-Педагошки факултет-

Битола 

2. Култура на изразување Воспитувач/Педагошки факултет-

Битола 

 

3. Култура на говор ИТО/Педагошки факултет-Битола, 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола, 

преведување од македонски на 

англиски јазик и обратно/Педагошки 

факултет-Битола  

 

4. Медиумска писменост Социјална и рехабилитациска 

педагогија/Педагошки факултет-

Битола 

5. Педагошка документација во градинките Воспитувач/Педагошки факултет-

Битола 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските 

програми од прв, втор и трет циклус на студии  



6. Јавен настап Одделенски наставник,  Воспитувач, 

Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и 

книжевност/Педагошки факултет-

Битола 

7. Македонски јазик како странски јазик 1 (за 

странски студенти)  

Македонски јазик и книжевност  

8. Практична настава Воспитувач II, IV, VI, VIII семестар 

9. Правопис и правоговор Одд.наставник, Воспитувач, МЈК, АЈК 

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, 

воспитувач/Педагошки факултет-

Битола 

2. Методички практикум Одделенски наставник, 

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. Методичко моделирање на наставата 

физичко и здравствено образование  

 

Образовни науки/Педагошки 

факултет-Битола 

2. Интерактивна комуникација во воспитно-

образовниот процес 

Образовни науки/Педагошки 

факултет-Битола 

3. Методичко моделирање на наставата по јазик 

и литература  

Образовни науки/Педагошки 

факултет-Битола 

4. Пристапи во развојот на јазичното креативно 

изразување 

Образование на надарени и 

талентирани/Педагошки факултет-

Битола 

5. Методика на креативната настава по 

македонски јазик и литература 

Настава по јазик/Педагошки факултет-

Битола 

6 Методика на критичка писменост Настава по јазик/Педагошки факултет-

Битола 

 

7. 

Комуникациски аспекти на наставата Настава по јазик/Педагошки факултет-

Битола 

8. Билингвизам Настава по јазик/Педагошки факултет-

Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Marija Ristevska; Jasminka 

Kochoska; Biljana 

Gramatkovski & Dance 

The students’ values 

acquired at school  

Junior Scientific 

Researcher,Volume V, 

No. 2, November 2019, 



Sivakova-Neshkovski  

 

pp. 24-40, ISSN–L 2458-

0341, ISSN (online): 

2458-0341;SC Research 

Publishing SRL 

company, Romania, 

Vrancea County, Focșani 

City; Available at: 

https://www.jsrpublishin

g.com/number/15/no-2-

november-2019/ 

2. 

Biljana Gramatkovski; Marija 

Ristevska; Jasminka Kochoska 

& Dance Sivakova-Neshkovskа 

 

The speech of pre-school 

children- opportunities for 

its improvement 

Junior Scientific 

Researcher,Volume V, 

No. 2, November 2019, 

pp. 41-52, ISSN–L 2458-

0341; SC Research 

Publishing SRL 

company, Romania, 

Vrancea County, Focșani 

City; ISSN (online): 

2458-0341. Available at: 

https://www.jsrpublishin

g.com/number/15/no-2-

november-2019/ 

3. 

Dance Sivakova, Jasminka 

Kocoska,       Marija Ristevska& 

Biljana Gramatkovski 

ICT-The Educational in 

Teaching 

TEM Journal 

(Technology Education 

Management 

Informatics) Journal of 

Association for 

Information 

Communication 

Technology Education 

and Science (ISSN : 2227 

– 8309) Pages 469-478 

Indexed By: WEB OF 

SCIENCE_Thomson 

Reuters(Emerging 

Sources Citation Index), 

EBSCO Host, Index 

Copernicus ICV 91.05, 

Doi, MIAR Matriu 

d’informacio per a 

l’Avaluacio de Revistes, 

E Central ans Rastern 

European Online library, 

ResearchBid, DOAJ-

Directory of open access 



journals, Open access 

and Google scholar, 

Volume 6, No 3, Aug. 

2017, online at. 

www.temjounal.com 

4. 

Biljana Gramatkovski, Jasminka 

Kochoska, Marija Ristevska & 

Dance Sivakova 

The Expressive Reading as 

an Opportunity for 

Improvement of the 

Preschool Children’sSpeech 
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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: 
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учениците” 

 

3. 

МОН 

Модернизација на 

образованието: 

,, Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на 

учениците” 

2010 

4. 
Министерство за труд и 

социјална работа, Светска 

банка 

Social Services Improvement 

Project (SSIP), 

Implementacion MELQO 

Measurement in N.M. 

Декември 2019 – Јуни 

2024 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Над 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Силвана Нешковска 

2. Дата на раѓање 24.08.1979 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на филолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 2003 

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ – Скопје 

Магистер 2008 

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ – Скопје 

Доктор 2014 

Филолошки 

факултет „Блаже 

Конески“ – Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука за 

јазикот 
Англистика 

 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука за 

јазикот 
Англистика 

 

 

 

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 

 

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. Историја на англискиот јазик 
Англиски јазик и книжевност /  

Педагошки факултет- Битола 

 

2. Вовед во превод 

Англиски јазик и книжевност /  

Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски / 

Педагошки факултет- Битола 

 
3.  Синтакса 

Англиски јазик и книжевност/  

Педагошки факултет- Битола 

 
4. Фонетика и фонологија 

Англиски јазик и книжевност/  

Педагошки факултет- Битола 

 
5. Контрастивна анализа 

Англиски јазик и книжевност /  

Преведување од македонски на англиски 



и од англиски на македонски/ Педагошки 

факултет- Битола 

 
6. Деловен англиски  

Англиски јазик и книжевност/  

Педагошки факултет- Битола 

 

7. Корпусна лингвистика 

Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски/  

Педагошки факултет- Битола 

 

8. Превод на книжевен текст 

Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски/  

Педагошки факултет- Битола 

 

9. Техники на преведување 

Преведување од македонски на англиски 

и од англиски на македонски/  

Педагошки факултет- Битола 

    

    

9.2 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 

2. 
Методологија на педагошките 

истражувања 
Англиски јазик и книжевност 

 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. 
Педагошка стилистика  

Настава за јазик/ Педагошки 

факултет- Битола 

2. 
Лигвокултура  

Настава за јазик/ Педагошки 

факултет- Битола 

3. Контактна лингвистика Настава за јазик/ Педагошки 

факултет- Битола 

4. Контрастивни лингвистички 

истражувања 

Настава за јазик/ Педагошки 

факултет- Битола 

5. Психолингвистика Настава за јазик/ Педагошки 

факултет- Битола 

6.  Културни и лингвистички компетенции 

во образованието 

Образовни науки/ Педагошки 

факултет – Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Neshkovska, S. 
The Role of Electronic Corpora 

in Translation Training 

Konstantin 

Preslavsky 



University of 

Shumen, 

Department of 

English Studies 

Studies in 

Linguistics/ 

Culture and FLT 

Volume 6 - 2019 

“Viewpoints and 

Perspectives in 

FLT & 

Linguistics“., 

pp.61 -72./2019 

2. 
Trajkova, Z.& 

Neshkovska, S. 

Online hate propaganda during 

election period: The case of 

Macedonia 

 

Lodz Papers in 

Pragmatics, Polan

d, Volume 14, 

Issue 2, pp.309–

334, ISSN 

(Online) 1898-

4436, ISSN (Print) 

1895-6106/ 2018. 

3. Neshkovska, S.   

Quitting with Style Linguistic 

Analysis of Political Resignation 

Speeches.  

 

AAB College 

Prishtina, Thesis 

International 

Research Review, 

Vol. 8, No. 2, pp. 

3 -30./2019 

4. Neshkovska, S. 

The Anti-language in the 

English as a Foreign Language 

Curriculum.  

Vilnius University, 

Lithuania, 

Respectus 

Philologicus Vol. 

37(42), pp.47 -61. 

 

 

5. Neshkovska, S. 

Translating Lexical Collocations 

in Journalistic Texts: The Case 

of Macedonian and English.  

 

Faculty of 

Philology – 

Skopje, Journal of 

Contemporary 

Philology, JCP 

2019, 2(2), pp.23-

38/2019 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. Милена Касапоска „Развивање на меките и тврдите 2020 (во фаза 



Чадловска, Силвана 

Нешковска, Лела 

Ивановска, Мимоза 

Богдановска 

Јовановска 

вештини кај младите луѓе“, во 

рамки на проектот ФОРМАТЕКО, 

на Франкофонската универзитетска 

агениција (l'AUF), наменет за 

организирање на кратки стручни 

обуки во универзитетите од 

Централна и Источна Европа кои се 

дел од мрежата на AUF.  

на аплицирање) 

2. Британски совет - 

Скопје и 

Министерство за 

образование на Р. 

Македонија 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СИСТЕМОТ 

ЗА СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 

НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Bogdanoska 

Jovanovska, M., 

Neshkovska, S., 

Andonovska 

Trajkovska, D., 

Blazeska 

Tabakovska,N. & 

KuzmanovskaTasetovi

kj, B. 

University Students’ Views on 

the Impact of Student 

Mobility on their 

Achievements and Future 

Prospects. 

 

Kranj, Slovenia, 

Journal of 

Contemporary 

Educational Studies 

Vol. 69 (135) No. 

2/2018 pp. 132–143, 

ISSN 0038 0474ISSN 

0038 0474, pp.132-

143./2018 

2. 
Prodanovska, V. & 

Neshkovska, S. (2018). 

Overview of European 

Language Educational 

Policy, Threshold Level and 

Common European 

Framework of Reference for 

Languages.  

 

Digital Revolution in 

the Cultural and 

Social Processes. 

South-West University 

“Neofit Rilski” – 

Blagoevgrad. Center 

for New Media and 

Digital Culture, ISBN 

978-954-00-0171-5, 



University Publishing 

House “Neofit Rilski” 

Blagoevgrad, 

Bulgaria, pp.407-

422/2018 

3. 

Andonovska-

Trajkovska, D., 

Neshkovska S., 

Bogdanovska 

Jovanovska M. 

Some Key Considerations 

Regarding Today’s University 

Students.  

 

Contributions, Special 

Edition1-142, ISSN 

0420-0950, XIII, No. 

23/24, Macedonian 

Science Society – 

Bitola/2017 

4. Neshkovska, S. 

Contemporary Challenges of 

Higher Education Teachers. 

 

Conference 

Proceedings of the 

International 

Conference Quality of 

University Learning 

and Teaching, Brdo 

pri Kranj, Slovenia, 

ISBN 978-961-6628-

50-1. /2016 

5. 
Neshkovska, S. & 

Trajkova, Z. 

The making of English: 

where it had been and where 

it is headed. 

 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

EDUCATION - 

TEACHER, Faculty 

of Education – Bitola, 

Vol.15 No. 1 (2018) 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 14 

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. 

Neshkovska, S. & 

Kitanovska-Kimovska, 

S. 

Some Key Pitfalls in Literary 

Translation.  

Studies in Linguistics, 

Culture, and FLT 

“Exploring English 

Studies: Aspects of 

Language, Culture and 

Education” I Volume 

8 - 2020 · ISSN 2534-

952X, pp.55- 67, 

Asenevtsi Publishing, 

Sofia./2020 



2. Neshkovska, S. 

Translating Grammatical 

Collocations from 

Macedonian into English in 

Journalistic Texts.  

Horizons International 

Scientific Journal 

Series A Social 

Sciences and 

Humanities Year XIII 

Volume 24 February, 

pp. 179-195, DOI 

10.20544/HORIZONS

.A.24.1.20.P16; UDC 

070:811.163.3'373]:81

1.111'255/2020 

3. 
Neshkovska,S. &  

Trajkova, Z.   

Hate Speech on Social Media 

over the Macedonia Naming 

Dispute.  

 

Proceedings of the 

ESIDRP International 

Conference: English 

Studies at the 

Interface of 

Disciplines: Research 

and Practice 

(ESIDRP) (March 21-

23, 2019, Skopje, R. 

N. Macedonia), pp. 

35-49/2019 

4. Neshkovska, S. 

The “Welfare” of English 

Collocations at the Hands of 

Macedonian Students of 

English.  

 

P A L I M P S E S T 

International Journal 

for Linguistic, 

Literary and Cultural 

Research Vol. 4, No 7, 

pp.241- 250. UDC: 

378.4:811.111’243.20

19/ 2019 

5. Neshkovska, S. 

Teaching Shakespeare at 

Tertiary Level: Primary and 

Secondary Benefits.  

 

International Journal 

of Applied Language 

Studies and Culture 

London College of 

United Knowledge 

Journal, Volume 2, 

Issue 1, pp.35-

41/2019 

6. 
Janusheva V. & 

Neshkovska. S. 

Semantic formulas for 

expressing condolences in the 

Macedonian language: an 

intercultural study.  

European Journal of 

Literature, Language 

and Linguistics 

Studies. Available on 

line at: 

www.oapub.org/lit. 

doi: 

10.5281/zenodo.1241

http://www.oapub.org/lit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190, Volume 2, Issue 

2, pp.85-102./2018 

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 

1. 
Trajkova, Z.& 

Neshkovska, S. 
 

Online hate propaganda 

during election period: The 

case of Macedonia 

 

Lodz Papers in 

Pragmatics, Poland, 

Volume 14, Issue 2, 

pp.309–334, ISSN 

(Online) 1898-4436, 

ISSN (Print) 1895-

6106/ 2018. 

2.     

 



 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиските програми од прв, втор и трет циклус на 

студии  

Име и презиме  Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

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 

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 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. Природни науки Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

4. Основи на природните науки Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

5. Регионална географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола  

Македонски јазики книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 

Англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 



Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет – 

Битола 

6. Нашата татковина Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 

Англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет – 

Битола 

7. Активности во наставата Македонски/англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – 

Битола 

8. Еколошко воспитание Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола  

9. Интерактивни вештини Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

10. Превенција на девијантно однесување Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет – 

Битола 

11. Медиумска култура Преведување/ Педагошки факултет – 

Битола 

12 Медиумска култура во наставата Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

 Македонски, англиски јазик и 

книжевност / Педагошки факултет – 

Битола 

13. Педагошка практика 

 

Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – 

Битола 

Македонски/ англискијазик 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 

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 

8. Стратегии во наставата по англиски јазик и 

книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Педагошки факултет – Битола 

9.  Методичка практика Англиски јазик и книжевност  

Педагошки факултет – Битола 

10 Методичка практика Македонски јазик и книжевност 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методичко моделирање на наставата по 

природни науки 

Образовни науки  

Педагошки факултет – Битола 

2. Развој на креативни компетенции во 

наставата 

Образовни науки  

Педагошки факултет – Битола 

3. Методика на креативната настава по 

англиски јазик 

Настава за јазик/ Педагошки факултет 

– Битола 

4. Интерактивни вештини Настава по јазик 

Педагошки факултет – Битола 

5. Комуникациски аспакти на наставата Настава за јазик/ Педагошки факултет 

– Битола 

6. Наставникот и надарените ученици Образование на надерини и 

талентирани 

Педагошки факултет – Битола 
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Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
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Автори Наслов Издавач / година 

1. Janusheva, V., 

Pejchinovska,M.,Kostadinovska

, B. 

The Role of the Educational 

Television Programmes for 

the Proper Acquisition of the 

Macedonian Language with 

Elementary School Children, 

Scientific 

Journal:International 

Journal of Science and 

Research (IJSR), Vol. 4 

Issue 3, ISSN (Online): 

2319-7064: 1856 – 1859 

/ 2015 



2. Kostadinovska, B. Janusheva, 

V., Pejchinovska,M. 

Pop Culture – a Tool for 

Improving the 

Communicative Competence 

of the Students 

Scientific International 

Journal:International 

Journal of Science and 

Research (IJSR), Vol. 4 

Issue 3, ISSN (Online): 

2319-7064: 1860 – 1863 

/ 2015 

3. Pejchinovska,M., Kamchevska, 

B. 

Students’ activities in the 

teaching of natural and social 

sciences in elementary 

education 

Scientific International 

Journal:Teacher,Faculty 

of Education,ISSN 1857-

8888, Vol.8: 76–86, 

Bitola / 2015 

4. Pejchinovska,M., Kamchevska, 

B. 

ContemporaryLearning 

Approaches Featuring 

Pupils’ Activities 

Scientific Journal 

Educatia Plus, Faculty 

of Science Education, 

Psychology and Social 

Work,Aurel Vlaicu 

University of Arad, 

Romania: Journal Plus 

Education, ISSN: 1842-

077X, E-ISSN (online) 

2068-1151, Vol.XIV, 

No. 1:59 – 74 / 2016/ 

EBSCO 

5. Janusheva, V., Pejchinovska,M, 

Kostadinovska, B. 

The Motivational Function of 

the Grade 

The Online Journal 

ofNew Horizons in 

Education (TOJNED), 

Vol. 6, Issue 2, ISSN: 

2146‐7374: 130 – 142 

/2016 

6. Janusheva, V., Pejchinovska,M, The Role Of The Five 

Paragraph Essay In 

Promoting The Students’ 

Written Expression In 

The Republic Of Macedonia 

Scientific International 

Journal:Teacher,Faculty 

of Education,ISSN 1857-

8888, Vol.12: 113–120, 

Bitola / 2016 

7. Pejchinovska, M., Kamchevska, 

B. 

Specific Features of Students’ 

Activities Planning 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, 

Education and Research 

Across Time and Space, 

Faculty of Education, 

Bitola, 377 – 382 / 2017 

8. Bosilkovska, S., Pejchinovska, 

M. 

The Accolade of Being 

Attentively Listened To 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, 

Education and Research 



Across Time and Space, 

Faculty of Education, 

Bitola, 505 –512 / 2017 

9.  Janusheva, V., Pejchinovska,M., 

Talevski, D. J., Merkovska, M. 

Homework in function of 

formative assessment of 

students’achievements in 

teaching the Macedonian 

language in the 

Republic of Macedonia 

International Journal of 

Research Studies in 

Education,ISSN: 2243-

7703 

Online ISSN: 2243-

7711,Vol. 7 (2018), No. 

1: 29–39 / 2017 

10.  Janusheva, V., Pejchinovska,M., 

Talevski, D. J. 

The Еxternal Аssessment in 

the Republic of Macedonia – 

Does it Justify its Existence? 

Scientific International 

Journal: Teacher,ISSN 

1857-8888 (online),DOI. 

10.20544/teacher.13.01,

Vol. 13: 74–82 / 2017 

11. 

Ristevska, M., Pejchinovska, 

M., Janusheva, V. 

The children’s world of ASD, 

Guš i bac by Erato Kardula 

ProvincaInternational, 

Maribor, No. 7, објавено 

јуни, 26, ISSN: 2463-

7890: 84 – 85/2018, 

12. 

Janusheva, V., Pejchinovska,M., 

Talevski, D. J. 

Students’ survey for assessing 

HE teachers’ work – 

advantages and 

disadvantages 

Educação, Santa Maria, 

ISSN: 1984-6444, Vol. 

43, No. 3: 369 – 392, 

jul./set. 

2018,http://dx.doi.org/10

.5902/1984644430084.T

homson 

Reuters (Clarivate 

Analitics) / 2018 

13. 

Kuka, M., Talevski, D. J., 

Pejchinovska,M. 

Strategic planning and 

aligning with the modern 

trend in education 

Educatia Plus, Faculty 

of Science Education, 

Psychology and Social 

Work,Aurel Vlaicu 

University of Arad, 

Romania: Journal Plus 

Education, ISSN: 1842-

077X, E-ISSN (online) 

2068-1151, Vol.XX, No. 

2:163 – 170 / 

2018/EBSCO 

14. 

Pejchinovska,M., Janusheva, V., 

Kostadinovska, B. 

Significance of Students’ 

Activities for the Learning 

Process, Qualitative Analysis 

in Primary Education in 

Republic of Macedoniа 

Journal for Educators, 

Teachers and Trainers, 

ISSN: 1989-9572. 

Thomson 

Reuters (Clarivate 

Analitics)/ 2019 
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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 – 2014г. 

2. Твининг проект „Развивање 

на соработка помеѓу 

високообразовните 

институции, приватниот 

сектор и релевантните 

органи“ МК13IPASO0116R, 

Министерство за образование 

и наука на Република 

Македонија 

Спроведување на искуства 

за техники на евалуација на 

наставни програми и нивна 

примена во практиката 

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

финансирано од 

Европска унија, 

вклучен Педагошки 

факултет – Битола, 

2017 г. 

3. Факултетот за образование и 

социјална работа - Ваљадолид 

Future proof your classroom: 

teaching skills 2030, Erasmus 

+ Programme, KA2 – 

Cooperation for Innovation 

and the Exchange of Good 

Practices, 2017-1-AT01-

KA203-034984 

Факултетот за 

образование и 

социјална работа – 

Ваљадолид, 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, 2017 г. 

4.  EuroScitizen, проект на 

Европска унија, Брисел 

COST Action CA17127, 

Building on Scientific 

Literacy in Evolution 

Towards Scientifically 

Responsible Europeans 

(EuroScitizen) 

Проект на Европска 

унија, Брисел 

Почеток на акцијата: 
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Професор по 

француски јазик и 

книжевност 

1996 Филолошки факултет 

„Блаже Конески“-

Скопје 

Магистер по 

филолошки науки 

2002 Филолошки факултет 

„Блаже Конески“, 

Скопје 

 

Доктор по 

филолошки науки 

 

 

2012 

 

Филолошки факултет 

„Блаже Конески“, 
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Хуманистички 
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Наука за јазикот 

(Лингвистика) 
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Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 
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Прилеп 

вонреден професор 
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Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.  Деловен француски јазик Економски факултет-Прилеп 

2. Француски јазик Педагошки факултет-Битола 

3. Француски јазик Висока медицинска школа-Битола 

4.   

5.   

6.   

7.   

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 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиските програми од прв, втор и трет циклус на 

студии  



Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Контактна лингвистика  Педагошки факултет-Битола 

2. Јазично планирање и јазична политика Педагошки факултет-Битола 
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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 

Професорпоге

рманскијазик 

(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,  

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.  Германски јазик 1  Педагошки факултет – Битола 

 4. Германски јазик 2 Педагошки факултет – Битола 

 5.  Германски јазик 3 Педагошки факултет – Битола 

    

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. Културни аспекти на 

преведувањето и толкувањето 

Филолошки факултет – Штип 

 6.  Основи на конференциското 

толкување 

 

Филолошки факултет – Штип 

 7. Зборообразувачки процеси во 

германскиот и во 

македонскиот јазик 

 

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 

Педагошки факултет – Битола 

2. Истражувања на јазичните 

комуникации во туризмот 

Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид 
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Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

 3 Jagotka Strezovska  
PhD 

Professional 
language 
communication in 
the globalized 
business world 

 

Факултет за туризам и 

угостителство - 

Охрид, 2013 

 4 Jagotka Strezovska 

PhD 
DIE 

NOTWENDIGKEIT 

INTERKULTURELLE

R KOMPETENZ - 

KULTURELLE 

VIELFALT AUF DEM 

BALKAN 

 

10. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbandes 

Dubrovnik, 2017 

 

 5 Jagotka Strezovska 

PhD 
Koav. 

LINGUISTIC REVIEW 

TOWARDS FOREIGN 

AND LOANWORDS 

IN THE 

PROFESSIONAL 

LEXICAL 

LANGUAGE FOND. 

ГОДИШЕН 

ЗБОРНИК 

ФИЛОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ, Штип, 

2015 
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1. Universitätsprofessoren 

der Universität 

Eberswalde 
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Training Program and 

 Network 

Deutsche Bundestiftung 

für Umwelt und FHU 

Eberswalde, 

Deutschland, 2011-

2013 

2 Universitätsprofessoren 

der Universität 

Blagoevgrad und Bitola 

Mazedonian  experience 

on the field of cultural 

tourisam 

Образование и Наука, 

ЕАД, Софија, 2011-

2014 

3    

4    

6. Jagotka Strezovska PhD 

 

Entwicklung eines 

Gesundheitstourismus in 

Makedonien 

 

 

FHS Deggendorf, 

Deutschland, 2017 

 

     

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Јаготка Стрезовска Deutsch im Tourismus   ФТУ Охрид, 2014 

    

2.    

3.    

4.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

  1.  Jagotka 

Strezovska 

Übersetzung von Kulturspezifika in 

touristischen Texten 

Wissenschaftliche 

Sprachkonferenz, 

Eisenstadt, Austria, 

14-15 Mai 2014 

  2. Jagotka 

Strezovska 

Rahmencurriculum für DaF im 

studienbegtleitenden 

Fremdsprachenunterricht an 

Universitäten in Republik 

Mazedonien  

Goethe Institut 

Verbindungsbüro 

Skopje, 

Fakultät für 

Tourismus und 

Gastgewerbe, Ohrid, 

2013  

  3 Jagotka 

Strezovska 

Perspektivieren in interkultureller 

Kommunikation – eine kontrastive 

Untersuchung des deutschen und 

makedonischen Werbetextes 

 

6. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbande

s 

Pristina, Kosovo, 



2013 

 

      

      

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. 

   

Prof. dr. 

Jagotka 

Strezovska 

 

Prof. dr. 

Biljana 

Ivanovska 

 

 

THE ROLE AND THE MEANING 

OF THE ABBREVIATIONS IN 

GERMAN AND MACEDONIAN 

BUSINESS COMMUNICATION 

 

Хоризонти, 

Меѓунароно научно 

списание, 

Општествени и 

хуманистички науки, 

Издавач 

Универзитет  „Св. 

Климент Охридски “ 

– Битола, 2017  

2.     

3.    

4. Jagotka 

Strezovska 

Anglizismen in der deutschen  

Fachsprace des Tourismus 

III. Internationale 

Konferenz 

Foreign Languages 

and Tourism,  

Portoroz, Sovenien, 

2016  

5. Jagotka 

Stzrezovska 

Kulturspezifische Aspekte der  

Fachkommunikation 

am Beispiel 

der Tourismuswirtschaft 

 

10. Kongres  des 

Rumänischen 

Germanistenverbande

s, Brasov, Mai, 2015 

 

6. Jagotka 

Stzrezovska 

ÜBERSETZUNG VON 

KULTURSPEZIFISCHEN 

REALIEN  

IN TOURISTISCHEN TEXTEN 

 

9. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbande

s 

Bar, Monte Negro, 

2016 

 

7. Jagotka 

Stzrezovska 

„NÄHE UND DISTANZ IN DER 

INTERKULTURELLEN  

FACHKOMMUNIKATION IM 

8. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbande



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERUFSFELD „ TOURISMUS" 

 

s 

Kraguevac, Serbien, 

2015 

8. Jagotka 

Stzrezovska 

THE IMPORTANCE OF THE 

SCIENTIFIC RESEARCH OF THE 

LANGUAGES FOR SPECIAL 

Хоризонти, 

Меѓунароно научно 

списание, 

Општествени и 

хуманистички науки, 

Издавач 

Универзитет  „Св. 

Климент Охридски “ 

– Битола, 2015 

9. Strezovska 

Jagotka 

Professional language 

communication in the globalized 

business world 

XII International 

Scientific Conference 

on the Service Sector 

– Ohrid, 3. – 5. 

October 2013 

 10.    

 11. Jаготка 

Стрезовска 

Современите тенденции во 

лингвистиката на стручните 

јазици 

 

Хоризонти, 

Меѓунароно научно 

списание, 

Општествени и 

хуманистички науки, 

IX број 9, Издавач 

Универзитет  „Св. 

Климент Охридски “ 

– Битола, 2013 

     



 

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 Ирина Петровска 

2. Дата на раѓање 07.08.1964 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научен степен Доктор по филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Индустрија 

Доктор на 

науки 

2005 УКИМ Филолошки 

факултет “Блаже Конески” 

– Скопје 

Магистер на 

науки 

1997 УКИМ Филолошки 

факултет “Блаже Конески” 

– Скопје 

Додипломски 

студии VII/1 

1987 УКИМ Филолошки 

факултет “Блаже Конески” 

– Скопје 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

6.Хуманистичк

и науки 

604 Наука за 

јазикот 

(Лингвистика

) 

64004 Англистика 

64015 Социолингвистика 

64029 Друго 

 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

6. 

Хуманистички 

науки 

604 Наука за 

јазикот 

(Лингвистика

) 

64004 Англистика 

64015 Социолингвистика 

64029 Друго 

 

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, 64004 

Англистика, Друго 

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. Англиски јазик 1 

2. Англиски јазик 2 

3. Англиски јазик 3 

4. Англиски јазик 4 

 

 

Туризам, Гастрономија, Исхрана и 

Диететика, Хотелсако-ресторански 

менаџмент, Царина и Шпедиција, 

Осигурување, Менаџмент во услужен 

сектор 

ФТУ - Охрид 

 

   



   

9.

2. 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

 

2. 

Меѓукултурни односи и туризам 

 

Интеркултурна компетенција  во 

туристичкиот дискурс  

Туризам, Факултет за туризам и 

угостителство 

Туризам, Факултет за туризам и 

угостителство  

3. 

 

Лингвистички основи на наставата 

по англиски јазик 

Настава по јазик – Англиски јазик, 

Педагошки факултет 

9.

3. 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Истражувања на јазичните 

комуникации во туризмот  

Туризам, Факултет за Туризам и 

угостителство  

2. Истражувања во антрополошка 

лингвистика 

Настава по јазик – Англиски јазик, 

Педагошки факултет 

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

1

0.

1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

I.Petrovska 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

“Foreign Language Needs in the 

Hotel Industry in Ohrid Tourist 

Region” 

 
Contrastive Approach to 

Verbal Communication in 

the Tourism Discourse”,  

 

“Cross-Linguistic Lexicology in 

Tourism Discourse”,  

 

“Foreign Languages and 

Communication Improvement in the 

Tourism and Hospitality Industry” 

 

“Language in Media Discourse:A 

cross-linguistic Comparison” 

INSCOCES 2018,  Ohrid 

Conference  

 
International 

Journal Horizonti, 

May,2016 

 

 

Teacher, International Journal 

Vol. 10, December, 

2015.p.53-64.  

Teacher, International Journal 

Vol. 8, June, 2015.p.101-108 

 

REAL 12 , edited by Josef 

Schmied, Cuvillier Verlag, 

DAAD, 2017 

    

    



  

 

  

    

1

0.

2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Ирина 

Петровска, 

национален 

координатор 

Academic Writing for Universities in 

Southeast Europe 

DAAD 2013 -2014 

2. Ирина 

Петровска, 

член 

German- Macedonian Network for 

Sustainable Tourism Германско-

македонска тренинг програма  

 

2012-2014 

3. Ирина 

Петровска, 

член 

DICE 2017, Working with Media 

Texts; Deconstructing  and 

Constructing Crises in Europe, DAAD 

2017 

 Ирина 

Петровска, 

член 

Teaching 2030, Erasmus+   2017-2020 

5. Ирина 

Петровска, 

координатор 

American Cultural Studies at the 

Faculty of Tourism and Hospitality  

(АСПАТ) 

2011 -2014 

1

0.

3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Petrovska, I. English for Service sector CNIR 2014 

 

2. Petrovska, I. Business English  CNIR 2012 

 

3. Petrovska, I. English for Customs and Freight-

forwarding 1 

Mikena, 2006 

4. Petrovska, I. Збирка вежби по англиски јазик – 

синтакса 

 

Коста Абраш, Охрид, 2008 

 

5. Petrovska, I. Збирка вежби по англиски јазик – 

фонетика и фонологија 

Коста Абраш, Охрид, 2008 

 

1

0.

4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 



1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

I.Petrovska 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

“Foreign Language Needs in the Hotel 

Industry in Ohrid Tourist Region” 

 
Contrastive Approach to 

Verbal Communication in 

the Tourism Discourse”,  

 

“Cross-Linguistic Lexicology in 

Tourism Discourse”,  

 

“Foreign Languages and 

Communication Improvement in the 

Tourism and Hospitality Industry” 

 

“Language in Media Discourse:A 

cross-linguistic Comparison” 

INSCOCES 2018,  Ohrid 

Conference  

 
International 

Journal Horizonti, 

May,2016 

 

 

Teacher, International Journal 

Vol. 10, December, 

2015.p.53-64.  

Teacher, International Journal 

Vol. 8, June, 2015.p.101-108 

 

REAL 12 , edited by Josef 

Schmied, Cuvillier Verlag, 

DAAD, 2017 

    

    

    

   

1

1. 

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

1

1.

1. 

Дипломски работи 8-10 во академска година 

1

1.

2. 

Магистерски работи 10 

1

1.

3. 

Докторски дисертации 4 

1

2. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

1

2.

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. 

 

 

I.Petrovska 

 

 

“Foreign Language Needs in the 

Hotel Industry in Ohrid Tourist 

Region” 

INSCOCES 2018,  Ohrid 

Conference  

 



 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 
Contrastive Approach to 

Verbal Communication in 

the Tourism Discourse”,  

 

“Cross-Linguistic Lexicology in 

Tourism Discourse”,  

 

“Foreign Languages and 

Communication Improvement in the 

Tourism and Hospitality Industry” 

 

“Language in Media Discourse:A 

cross-linguistic Comparison” 

International 

Journal 

Horizonti, 

May,2016 

 

 

Teacher, International 

Journal Vol. 10, 

December, 2015.p.53-64.  

Teacher, International 

Journal Vol. 8, June, 

2015.p.101-108 

 

REAL 12 , edited by 

Josef Schmied, Cuvillier 

Verlag, DAAD, 2017 

    

    

    

    

    

1

2.

2. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

1

2.

3. 

Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

 

Година 

 

1. Petrovska, I. Investigating the Language 

in Media Discourse 

 

ESSE 2018, Brno Czech   Republic 



  2. Petrovska, I. “Representations of Verbal 

Communicative Strategies 

in Tourism Discourses”  

 

English Studies at the Interface of 

Disciplines: Research and Practice, 

ESIDRP2016, UKIM, Blaže Koneski 

Faculty of Philology, Skopje,11-13, 

March. 

  3. Petrovska, I. “Representations of Verbal 

and Visual 

Communicative Strategies 

in Tourism Discourses in 

Macedonia”,  

 

CERLIS, 2016, June, Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Златко Жоглев 

2. Дата на раѓање 06.11.1959 година 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на социолошки науки 

5. 

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 

 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Социол

огија 

Социологија на научно-

технолошкиот развој; 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Социол

огија 

Општеството и компјутерите 

Социологија на 

комуникации 

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 
Редовен професор, Социологија 

на образование, Компаративни 

религиски системи 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус 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,)/ Педагошки факултет - 

Битола 

2. 

Компаративни религиски системи Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 

Јазични насоки (Англиски јазик и 

книжевност,)/ Педагошки факултет - 



Битола 

3. 

Култура и комуникации, 

 

Јазични насоки (Англиски јазик и 

книжевност, Преведување од 

македонски на англиски јазик и од 

англиски јазик на македонски јазик)/ 

Педагошки факултет - Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус 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. 
Професионално комуницирање Менаџмент во образованието/ 

Педагошки факултет - Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Деловно комуницирање Менаџмент во образованието 

2. Образовна етика 
 

Менаџмент во образованието 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Gordana Stojanoska, 

Zlatko Zhoglev 

The discrimination 

attitudes of the students on 

the basis of ethnicity in the 

ethnically mixed schools 

Balkans Sociological 

Forum, SEE University – 

Tetovo, Ss. Cyril and 

Methodius University – 

Skopje, 2015 

2. 

Zlatko Zhoglev, 

Gordana Stojanoska 

 

Consideration of C.W. 

Mills for social sciences, 

education, intellectuals 

and their relevance today 

Association of 

Sociologist of the 

Republic of Macedonia, 

Department of Sociology 

– Faculty of Philosophy, 

UKIM – Skopje, 2017 

3. 
Gordana Stojanoska, 

Zlatko Zhoglev 

Professional Association 

of Teachers between the 

two World Wars in Bitola 

City, Bitola and Mariovo 

District 

Macedonian Science 

Society – Bitola, 2018 

4.    

5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 



Ред. 

број 
Автор Наслов 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 

INTERNATIONALIZATI

ON 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во пoследните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Златко Жоглев, Петер 

Рау, Валентина 

Илиева 

20 години здружение за 

македонско-германско 

пријателство и 

соработка 

Здружение за 

македонско-германско 

пријателство и 

соработка, Битола 

2017. 

2. 

Peter Rau, Zlatko 

Zhoglev, 

ValentinaIlieva 

20 Jahregesellschaft fur 

makedonisch-deutsche 

freundschaft und 

zusammenarbeit 

Gesellschaft fur 

makedonisch-

deutscheFreundschaft 

und Zusammenarbeit, 

Bitola 2017. 

3. Златко Жоглев 
Сенката на добриот 

човек 

Матица македонска, 

Скопје 2018. 



10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Златко Жоглев, 

Гордана Стојаноска 

Платон за 

образованието и 

воспитувањето во 

делото „Држава“ 

Филозофски факултет, 

Скопје 2016. 

2. 

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. 

3. 

.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. 

4. Zlatko Zhoglev 

Contribution of St.Clement 

of Ohrid for the 

educational activity and 

society 

Faculty of Education, 

UKLO – Bitola, 2017. 

5. Zlatko Zhoglev 

For Professor Sebastian 

Kempgen- from my angle  

(part of Monography) 

University of Bamberg, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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


Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Атанасоска  Татјана 

2. Дата на раѓање 12.10.1966 

3. Степен на образование  

4. Наслов на научниот степен Доктор на педагошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

педагог 

1989 Универзитет Св Кирил и Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 

Магистер на 

педагошки 

науки 

1994 Универзитет Св Кирил и Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 

Доктор на 

педагошки 

науки 

2001 Универзитет Св Кирил и Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образован

ие 

Педагогија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образован

ие 

Педагогија 

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 

Редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус 

на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија 

Наставник за одделенска настава,  Англиски 

јазик и книжевност, Македонски јазик и 

книжевност 

2. Теорија на воспитание Социјална и рехабилитациска педагогија 

 3. Предучилишна педагогија Воспитувач 

 
4. 

Педагошко-социјална работа 

со семејство 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

 
 

Теорија на социјална 

инклузија 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 



1. Управување и раководење со 

квалитетот на наставата 

Менаџмент во образование 

2. Стратегии на учење и 

поучување 

Магистер воспитувач 

 3. Методика на воспитна работа Магистер воспитувач 

 4.  Стратегии за работа со 

родители 

Магистер воспитувач 

    

  Соработка со родители на 

деца со посебни потреби 

Магистер воспитувач 

  Педагошки надзор и 

советување 

Магистер воспитувач 

  Управување со процеси во 

училница 

Магистер воспитувач 

  Стратегии на учење и 

поучување 

Наставник за одделенска настава 

  Развој на курикулум Наставник за одделенска настава 

  Евалуација на педагошко 

постигнување 

Наставник за одделенска настава 

  Педагошки надзор и 

советување 

Магистер воспитувач 

  Образовни промени и 

иновации 

Наставник за одделенска настава 

  Микропедагогија Наставник за одделенска настава 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Реформи во воспитанието и 

образованието 

Менаџмент во образование, Образовни науки 

 2. Високошколска дидактика Настава по јазик 

 

 3. 

Советодавно-

психотерапевтски третман на 

надарените и талентираните 

Образование на надарени и талентирани 

   Развој на курикулум Образовни науки 

10. 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Gulevska,V.Atanasosk

a,T. 

Enhancing teacher 

competencies with 

emotional and 

ethical capacity 

International Journal of Cognitive 

Research in Science, Engineering 

and Education, Volume 3,issue 

2,2015 Indexed Thomson Reuters 

ID,EBSCO,Index Copernicus 



2. 

Rrustemi, J, 

Atanasoska,T. 

The function of 

Teaching Techniques 

in student learning 

International Journal of 

Education and Research,ISSN: 

2411-5681,Vol. 4 No. 6 June 

2016, Indexing Index 

Copernicus 

3. 

Atanasoska,T.Andono

vska,T.D.Cvetkova,D,

B. 

The Internet-support  

for teaching and 

learning in the 

primary education in 

Macedonia 

11th Conference DisCo 2016, 

Towards education and 

information society,Prague, CZ 

Conference book Indexed in 

Thomson Reuters  Web of 

Science 

4. 

Iliev,D. Andonovska-

Trajkovska,D.Atanaso

ska,D.Farizi,F. 

The Content of the 

Mother tongue 

textbooks- critical 

and prospective 

view 

 

11th annual International 

Technology, Education and 

Development Conference, 

Valencia, 2017, 

Spain,Conference Proceedings 

ISSN: 2340-1079,Indexed in 

Thomson Reuters  Web of 

Science 

5. 

Andonovska-

Trajkovska,D. Iliev, 

D. Atanasoska,T 

Methodology of 

Teaching Poetry 

writing in the 

Elementary 

Classroom 

 

11th annual International 

Technology, Education and 

Development Conference, 

Valencia, 2017, 

Spain,Conference proceedings 

ISSN: 2340-1079Indexed in 

Thomson Reuters  Web of 

Science 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

LOJA and KURWE  

Wustrow 

Anchoring  Multiethnic Youth 

Work in the University 

Curriculum for Future Teachers  

2015- 2020, ongoing 

2. 

UNICEF,MTSP,MON Изработка на Професионални 

компетенции за воспитувачи од 

предучилишно образование 

2018-2019 

3. 

UNICEF, MTSP  Developing socio-emotional 

competences in Early childhood 

learning,  

2018-2019, ongoing 

4. 

WORLD BANK, 

UNICEF,MTSP 

Social Services Improvement 

project(SSPI) Impelementation 

MELQO Measurement in N.M. 

2019-2024 

5.    

 10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Група автори 

Gradenje na partnerstvo so 

roditelite i semejstvoto, Modules 

for professional development for 

Pre school teachers: 

Kommunication between 

Preschool institution, parents and 

community for empowering Early 

child learng process, Moduli za 

profesionalen razvoj na vospiten 

kadar, Komunikacija so roditelite 

i sredinata za podobruvawe na 

ranoto ucenje 

Izdanie na UNICEF vo 

Makedonija dostapno vo 

elektronska forma na 

oficijalnata WEB 

stranica na 

organizacijata, Skopje 

 

2. Група автори 
Priracnik Multikulturno 

obrazovanie, koncepti i metodi 

Center for Balkan 

Cooperation, LOJA, 

Teovo, R.S.M. 2018 

 3.    

 4.    

 5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Rrustemi, J, 

Atanasoska,T. 

The function of Interactive 

Teaching and Learning 

techniques in student learning 

motivation 

Third International 

Conference 

“Education across 

Borders” Education 

and Research across 

Time and Space, 

Bitola,2016,Confer

ence book 

2. 

 Atanasoska,T. 

Pipidzanoska,I 

The challenge of teacher 

evaluation 

International Scientific 

Conference: The 

Education at the 

crossroads- conditions, 

challenges, solutions 

and perspectives, The 

Macedonian Society – 

Bitola, 10-11 

November,2017, 

Bitola Republic of 

Macedonia   

 

 



3. 

Cvetkova Dimov, 

Biljana and Atanasoska

, Tatjana 

Problem Solving Teaching and 

Learning-Challenge for Critical 

and Creative Thinking 

 

 Proceedings 13th 

International 

Balkan Education 

and Science 

Congress. Trakya 

University – 

Edirne, Edirne 

Turkey, pp. 487-

491. ISBN ISBN: 

978-975-374-228-3, 

2018 

4. 

Cvetkova.D.B.Atanaso

ska T. Andonovska T. 

D. 

School discipline and school 

indiscipline 

 Education Journal 

of Educational 

Research, 1 (1-2). 

pp. 92-99. ISSN 

2671 – 3276, 2019 

5. 

Rrustemi J. 

Atanasoska, T. 

The Role of the Organization for 

Economic Co-operation and 

Development (OECD) in 

Education Systems – A 

Perspective of Educational 

Reforms in Kosovo 

5th International e-

Conference on Studies in 

Humanities and Social 

Sciences, Belgrade, 

Serbia, 2020 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Над десет 

11.2 Магистерски работи 

 

11.3 Докторски работи три 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Добри Петровски 

2. Дата на раѓање 08.09.1955 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки од областа на менаџментот 

5. 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 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

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 Редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организација на образованието Сите насоки 

2. 
Граѓанско и мултикултурно 

образование со методика 

Учители и воспитувачи 

 3. Библиотекарство Сите насоки 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус 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 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на човечки ресурси Менаџмент во образование 

2. Стратегиски менаџмент Менаџмент во образование 



3. 
Образовно водство (како втор 

член) 

Менаџмент во образование и Образовни 

науки  

4. 
Управување со проекти (како 

втор член) 

Менаџмент во образование 

10. 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

 

Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

 

Multicultural and 

multiethnic toleration 

determined by school’s 

culture and behavior   

 

International Scientific 

Conference “Problems and 

dilemmas of teaching and 

learning theory and practice in 

formal education”, 

Arandjelovac, Srbija Maj 26-27, 

2017 

2. 

Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

The principal’s role in the 

creation of adequate 

school climate 

 

Faculty of Education, 

University of St. Kliment 

Ohridski - Bitola 6-7 October 

2016 (Education and research 

across time and space) 

3. 

 

 

 

 

Jasminka Kocoska & 

Dobri Petrovski   

 

 

 

 

The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education in  

International Journal of Science 

and Research (IJSR) ISSN 

(Online): 2319-7064, Volume 4 

Issue 4 March 2015, online 

at:http://www.ijsr.net/archive/v

4i4/v4i4_03.php; Scientific 

Journal Impact Factor Value for 

2012: 3.358; Scientific Journal 

Impact Factor Value for 

2013: 4.438; Index Copernicus 

Value for 2013: 6.14 

 

4. 

 

Kristina Petrovska  & 

Dobri Petrovski 

 

Teacher’s role in 

identifying the gifted and 

talented students 

 

Faculty of Education, 

University of St. Kliment 

Ohridski - Bitola 6-7 October 

2016 (Education and research 

across time and space) 

5. 

 

Валентина Гулевска, 

Јове Талевски,  

Добри Петровски 

 

Клучни компетенции на 

наставниците – ментори 

во основните училишта  

 

Меѓународни научни скуп: 

“Дидактичко- методички 

приступи и стратегије-

подршка учењу и развоју 

деце” – Београд 20 Новембар 

2015 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://journals.indexcopernicus.com/International+Journal+of+Science+and+Research,p4986,3.html


Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

 

 

 

1. 

 

 

 

Dobri Petrovski 

 

 

 

Координатор на проектот  

Entrepreeural learning 

SEECEL 2015 

(South East 

European Center 

for Entrepreneurial 

learning) Zagreb 

Croatia  

2. 

 

Dobri Petrovski 

International Project in Education,  

Project “Living Democracy SEE” 

(Makedonija) (како експерт во 

проектот) 

Zurich University 

of Teacher 

Education 

(IPE)2014/15 

3. 

 

Dobri Petrovski 

INTERPOL (International Relations 

Policy for Regional Integration 

Promotion 

St Kliment 

Ohridski-

Bitola2014/15 

4. 

 

Dobri Petrovski 

Developing an Entrepreneurial and 

Innovative School environment in the 

cross border region 

 

supported by the 

Erasmus + program 

2016 

5. 

 

Dobri Petrovski 

ISdRIM – Интегрирање и 

структурирање на меѓународната 

соработка во Република 

Македонија 

St Kliment 

Ohridski-Bitola 

2014/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    



11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 100 

11.2 Магистерски работи 35 

11.3 Докторски работи 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Данче Сивакова-Нешковски 

2. Дата на раѓање 08.01.1978 година 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование 
Годин

а 
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 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Методика 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Методика 

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 

Вонреден професор, 

50504Методика, 50513 

Образование на наставници и 

50525 Друго (природни и 

општествени науки) 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус 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. 

Визуелни дидактички 

средства 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија/Педагошки факултет-Битола 

 
9. 

Практична настава Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 

 
10. 

Педагошки стаж во основно 

училиште 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 

 

11. 

Педагошка практична настава Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  Технички 

факултет-Битола 

 

12.  

Македонски како странски 

јазик 

Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност  /Педагошки факултет-

Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Методички концепти во 

почетната настава по 

математика 

Наставник за одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

2. 
Модернизација на почетната 

настава по математика 

Наставник за одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

 

3. 

Методичко моделирање и 

обликување на наставата по 

математика 

Наставник за одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

 
4. 

Играта во почетната настава 

по математика  

Наставник за одделенската настава и 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола  

 

5. 

Методички концепти во 

почетната воспитно- 

образовна работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

6. 

Модернизација на 

почетната воспитно- 

образовна работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 7. Методичко моделирање и Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 



обликување на воспитно- 

образовната работа по 

математика 

 

8. 

Методичко моделирање на 

техничкото образование  

 

Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  Технички 

факултет-Битола 

 

9. 

Педагошка практика Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  Технички 

факултет-Битола 

 
10. 

Училишна култура и 

однесување 

Менаџмент во образование/Педагошки 

факултет-Битола 

 
 

Претпримеништво Менаџмент во образование/Педагошки 

факултет-Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Современи тенденции во 

наставата по математика 

Образовни науки/ Педагошки факултет-

Битола 

2. 
Откривање и работа со 

математички таленти 

Надарени и талентирани/ Педагошки 

факултет-Битола 

 
 3 

Методичко моделирање на 

наставата по математика 

Образовни науки/ Педагошки факултет-

Битола 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Biljana Gramatkovski 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The speech of 

pre-school 

children- 

opportunities for 

its improvement“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 41 - 52  

 

2. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The students’ 

values acquired at 

school“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 24-40  

 

3. 

Gramatkovski, B. 

Kocoska, J., 

Ristevska, M.,  

Sivakova, D., 

The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of 

the Preschool 

Children’sSpeec

h 

IJIRES Source of Knowledge 

(International Journal of 

Innovation and Research in 

Educational Sciences)Volume 4, 

Issue 1, Jan. 2017, ISSN (Online): 

2349–5219 IJIRES Index Copernicus 

Value (ICV): 76.24, online at: 

http://www.ijires.org/index.php/issue

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=4433
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
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=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18
http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18
http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&


s?view=publication&task=show& 

 

4. 

Sivakova, D., 

Kocoska, Ј., 

Ristevska, М., 

Gramatkovski, B.  

 

ICT – The 

Educational 

Programs in 

Teaching 

Mathematics 

Volume 6, No.3, August 2017 во 

TEM Journal(Technology Education 

Management Informatics) Journal of 

Association for Information 

Communication Technology 

Education and Science (ISSN : 2217 

- 8309) Pages 469- 478 Indexed By: 

WEB OF SCIENCE - Thomson 

Reuters (Emerging Sources Citation 

Index), EBSCO Host, Index 

Copernicus ICV 91.05, Doi, MIAR 

Matriu d’Informacio per a 

I’Avaluacio de Revistes, E Central 

and Eastern European Online library, 

ResearchBib, DOAJ - Directory of 

open access journals, Open access и 

Google scholar. Online at: 

www.temjournal.com 

5. 

 Kocoska, J., 

Sivakova-Neskovska, 

D., Ristevska, М., 

Gramatkovski, B. 

 

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 

    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Kochoska, J., 

Sivakova-Neskovska, 

D., Ristevska, M., 

Gramatkovski, B. 

New Horizons in Education 

and Social Studies Vol. 1, 

Chapter 5, Scientific 

Investigation on the Influence 

of Games on the 

Development of Students’ 

Social Competence,SKU: 

NHESS-V01, Category: 

2020 

http://www.ijires.org/index.php/issues?view=publication&task=show&
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.temjournal.com%2F&h=ATMbE6fHaxBibz2hofLrKYhUv6p__pqI6OCdeW_AytL759uFJzUpTOCb0ejvDvQiaGS0plfp_DHQViQrEYT5VNPPX0JTJtS51yXc-4Q-zdlQJTGK-bJsnOiCML2I5ZzrtuZG0UzPxA
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
http://www.ijern.com/


 

 

 

 

Education And Social 

Studies, DOI: 

https://doi.org/10.9734/bpi/nh

ess/v1, Book Publisher 

International, July 13, 2020 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Sivakova, D.,Ristevska, 

М.  

 

Improving the teaching and 

learning of Mathematics by 

the use of ICT 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space - 

Педагошки факултет – 

Битола, 6 - 7 октомври 

2016 година 

2. 
 Ristevska, М.,  

Sivakova, D. 

Advantages of the integrated 

curriculum planning 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space - 

Педагошки факултет – 

Битола, 6 - 7 октомври 

2016 година 

 

3. 

Ristevska, M.,  

Sivakova, D., Kocoska, 

J., Gramatkovski, B.  

Worksheets in the 

mathematics curriculum in 

primary education in the 

republic of Macedonia   

Зборник резимеа, 

Међународни научни 

скуп 2017, „Проблеми 

и дилеме савремене 

наставе у теорији и 

пракси“, Универзитет 

у Београду, Учитељски 

факултет 

 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи 1 

https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1?fbclid=IwAR1pvb__i7pruwbcaFRt6XNtCC-KsRWJazMzy5uIrP3vQd_wmD5SHtvethA
https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1?fbclid=IwAR1pvb__i7pruwbcaFRt6XNtCC-KsRWJazMzy5uIrP3vQd_wmD5SHtvethA
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
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


11.3 Докторски работи  

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. 

број 
Автор  Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор  Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиските програми од прв, втор и трет циклус на 

студии  

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 

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 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.  Социологија на религии Социјална и рехабилитациска 

педагогија 

Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

 Општествени групи и образованието Интеркултурна практика во 

одделенската настава/ Педагошки 

факултет - Битола 

   

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

 Интеркултурна комуникација во образованието Образовни науки/Педагошки факултет 

- Битола 

 Општествен третман на надарените и 

талентираните 

Докторски студии по надареност и 

талентираност/Педагошки факултет - 

Битола 

 Интеркултурна комуникација во наставата по 

јазик и литература 

Универзитетски студии за наставата по 

јазик и книжевност (македонски или 

англиски) 

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. 

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. 

2. 

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. 

3. 

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. 

4. 

.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. 

5. 

Златко Жоглев 

Гордана Стојаноска 

Сфаќањата на Чарлс Рајт Милс 

за општествените науки, 

образованието, интелектуалците 

и нивната актуелност 

Социолошка ревија, 

Списание на 

здружението на 

социолози на РМ и на 

институтот за социо 

при Филозофски 

факултет во состав на 

УКИМ - Скопје. Бр. 

2/2017 

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 

„Културна акција на актерите-

студентите, меѓуетничкиодноси, 

национален идентитет и 

2012- 

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


центар,  култура на мирот на Балканот“, 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.  

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 

2. 

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 факултет. 

Скопје. 

2016 

3. 

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 

4. .D. Andonovska-

Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhogl

ev. 

   

MODEL-POEMS AS 

SHAPERS OF 

STUDENTS’ POETIC 

EXPRESSION IN 

ELEMENTARY 

INTED 2016:10th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference.Valencia 

2016 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
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https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSROOM 

   

(Spain), 2016.Proceeding 

indexed in the Web of 

Science. 

5.  

Zhoglev, Z.Stojanoska, 

G.  

ROMS (ROMA PEOPLE) 

IN MACEDONIAN FOLK 

TALES AND 

TRADITIONS 

International symposium 

honoring  a 50-yaer 

jubilee of research of 

Roma people in 

Macedonia by Elsie 

Ivancich Dunin 

Skopje, 

2018 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

12   



Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии 

1. Име и презиме Валентина Гулевска 

2. Дата на раѓање 5.1.1969 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по филозофски науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

класичар 

1993 Филозофски факултет, 

Скопје 

Магистер по 

филозофски 

науки 

1998 Филозофски факултет, 

Скопје 

Доктор по 

филозофски 

науки 

2003 Филозофски факултет, 

Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Хуманистичк

и науки 

Филозофија Историја на 

филозофијата 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистичк

и науки 

Филозофија Историја на 

филозофијата 

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, 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ - Битола 

Редовен професор 

Историја на 

филозофијата (60500), 

Етика(60503) и 

Друго(60517 Историја) 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус 

на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Филозофија 

Наставник за одделенска настава / Педагошки 

факултет, Битола 

Воспитувачи / Педагошки факултет, Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија, 

Педагошки факултет, Битола 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет, Битола 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет, Битола 

2. Етика 
Наставник за одделенска настава / Педагошки 

факултет, Битола 



Воспитувачи / Педагошки факултет, Битола 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет, Битола 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет, Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија, 

Педагошки факултет, Битола 

Преведување / Педагошки факултет, Битола 

 3. Филозофија на јазик Преведување / Педагошки факултет, Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Етика во инклузивната настава Методика во предучилишното образование/ 

Педагошки факултет - Битола 

Методика во одделенска настава/ Педагошки 

факултет – Битола 

2. Професионална етика кај 

наставниците 

Методика во предучилишното образование/ 

Педагошки факултет - Битола 

Методика во одделенска настава/ Педагошки 

факултет – Битола 

 3. Супстратни основи на 

општествените науки 

Методика во предучилишното образование/ 

Педагошки факултет - Битола 

Методика во одделенска настава/ Педагошки 

факултет – Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Образовна етика 

 

Образовни науки / Педагошки факултет, Битола 

Менаџмент во образование / Педагошки 

факултет, Битола 

Настава по јазик / Педагошки факултет, 

Битола 

 2. 
Глобализацијата и 

образованието 

Образовни науки / Педагошки факултет, Битола 

10. 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Gulevska, V., 

Tasevska, A., 

Jovanova Mitkovska, 

S., Ademi, L., 

Makasevska, V., 

Ahmeti, K., Brajovikj, 

Strenthening the Pre-Service 

Teacher Training System in a 

Multi-Ethnic Society / Russian 

Psychological Journal, vol. 14 / 

4, (243-266). 

 

Academy for Pedagogy 

and Psychology, 

University of Rostov-on-

Don (Russia), 2017 



J. 

2. Gulevska, V. 

Education and Curriculum 

Development in the Postmodern 

World / Conference 

Proceedings: 

1st Anglo-American Conference 

on Multidisciplinary Studies in 

Girne (Kipar), (114-121). 

 

 

Anglo-American 

Publications LLC, 

Wilmington& 

Girne (Kipar), 2017 

3. Gulevska, V. 

Teachers’ Perceptions of 

Parental Involvement in Primary 

Education / Teaching 

Innovations, vol. 31 / 1, (134-

140).  

 

Faculty of Teacher 

Training, University of 

Belgrade (Serbia), 2018 

 

4. Gulevska, V. 

Ethical Dilemmas in Inclusive 

Education: The Case of 

Homeless Children /Conference 

Proceeding:International 

Scientific ConferenceNew 

Trends and Research Challenges 

in Pedagogy and Andragogy 

NTRCPA18, (179-186). 

 

Pedagogical University of 

Cracow, Institute of 

Educational Studies & 

Charles University of 

Prague (Poland - Czechia), 

2018 

5. Gulevska, V. 

Developing Curriculum for 

People of Tirdh Age  / Зборник 

радова са Научног скупа 

Унапређивања квалитета 

образовног процеса о 

старости и старијима, (22-

30). 

 

 

Педагошки факултет, 

Врање (Србија), 2020 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Center for Balkan 

Cooperation "Loja" 

Anchoring Multiethnic Youth Work 

in University Curricula of Future 

Teachers.Study visit in Germany 

from 12.11.2017 to 17.11.2017 in 

Berlin. 

 

"Loja", Tetovo, 2017 

2. 
Center for Balkan 

Cooperation "Loja" 

Anchoring Multiethnic Youth Work 

in University Curricula of Future 

Teachers.Study visit in Germany 

from 5.11.2018 to 9.11.2018 in 

Munich, Regensburg and 

"Loja", Tetovo, 2018 



Augsburg. 

 

3. 
Center for Balkan 

Cooperation "Loja" 

Anchoring Multiethnic Youth Work 

in University Curricula of Future 

Teachers.Study visit in Greece 

from 28.11.2019 to 30.11.2019 in 

Thessaloniki. 

 

"Loja", Tetovo, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. / / / 

 2. / / / 

 3. / / / 

 4. / / / 

 5. / / / 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Gulevska, V. 

The Idea of Justice According to 

Plato and Pseudo-Dionysius the 

Areopagite / Conference 

Proceedings:2400 years from 

founding of  Plato's Academy,(103-

119). 

 

Faculty of 

Philosophy,UKIM,Skopj

e, 2016 

2. 

Gulevska, V., 

Atanasoska, T., 

Stankovska, S. 

Rethinking Teacher 

Competenciesto Work in a 

Multicultural Environment / 

Conference Proceedings: 10th 

International Balkan Congress for 

Education and Science, (753-764). 

 

Faculty of Pedagogy 

„St.Kliment Ohridski“- 

UKIM, Skopje, 2016 

3. Gulevska, V. 

About Some Lexical 

Characteristics in the Philosophy 

of Saint Clement of Ohrid, 

Horizons, 19, (89-98). 

DOI 10.20544 

 

University “St. Kliment 

Ohridski”, Bitola, 2016 

4. Gulevska, V. 
Eschatological Issues in the 

Philosophyof Saint Maximus 

Faculty of 

Philosophy,UKIM,Skopj



theConfessor, Systasis, Special 

Edition / 4, (227-238). 

 

e, 2018 

5. Gulevska, V. 

Троичниот Бог во реторичкиот 

дискурс на св. Григориј 

Богослов /Testimonia 

philosophica (Зборник во чест на 

проф. д-р Вера Георгиева по 

повод 70 години од раѓањето), 

(191-201). 

 

Филозофски факултет, 

Скопје, 2020 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 
11.1 Додипломски работи 

над 100 

 

 Магистерски работи 5 

11.3 Докторски работи 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиските програми 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 

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 

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. Евалвацијана 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. 

Kuka M., Jovanović K., 

Talevski J. 

Проектирование новьих 

структур системвьи 

образования 

Научно-

педагогический журнал 

Известия Южного 

федерального 

университета, № 5, 

Южный федеральный 

университет Ростов 

на Дону, Росси́я,УДК 

001.895:378, BDI/2013 

2. 

Talevski J.,Pejchinovska M. 

Pupil’s Activities and 

Learning Process Effects  

 

Educational 

Alternatives, Sunny 

Beach, Bulgaria (33–

43),Vol. 11,Part 2, ISSN 

1313-

2571,EBSCO/2013 

3. 

Kuka M., Talevski J.,Jovanović 

K. 

New Conceptions of 

Educational Systems in the 

Function of Projecting School 

of the Future  

US – China Education 

Review, Vol. 3, No. 

9,ISSN: 2161-623X, 

2161-6248, 

EBSCO/2013 

4. 
Talevski J., Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Formative Assessment and its 

Effects in the Teaching 

Practice, oбјавен во: Modern 

Wyższa szkoła 

pedagogiczna im. j. 

Korczaka w 



Social and Еducational 

Challenges and Phenomena. 

Polish and Macedonian 

Perspective 

Warszawie/Универзитет 

Св. Климент Охридски 

– Битола, Warszawa – 

Bitola / 2014 

5. 

Talevski J., Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Implementation of the 

Formative Assessment in 

Combined Classes 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014 

6. 

Pejčinovska M., Talevski J., 

Januševa V. 

The significance of Continual 

Enhancement of Teachers’ 

Skills at Research 

ProceduresApplication in 

Primary Education 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014 

7. 

Januševa V., Talevski J., 

Pejčinovska M. 

Teaching Macedonian as a 

Foreign Language 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014 

8. 

Pejčinovska M., Talevski J., 

Januševa V. 

Improving of the 

Multicultural Environment in 

the Classroom 

Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers 

and Kindergarten 

Teachers in Multicultural 

Environments – 

Experiences and 

Challenges, OSCE, 

Скопје, Македонија/ 

2014 

9. 

Ђокић И., Кука М., Талевски 

Ј. 

Правци реконструкције 

система образовања 

Квалитет и изврсност 

образовању, Београд, 

Србија/ 2015 

 

10. 

Ђокић И., Кука М., Талевски 

Ј., 

Ставови и мишљења 

студената струковних 

васпитачких студија о 

садржинској концепцији 

васпитачких студија 

Воспитно-образовни и 

спортски хоризонти, 

Висока школа 

струковних студија за 

образовање васпитача 

и тренера, Суботица, 

Србија, 2015 

11. 

Kuka M., Djokic I., Medic B., 

Talevski J. 

Reinventing Structures and 

Strategies for Development of 

Higher Education 

XII International 

Scientific and Practical 

Conference: Science and 

Education, Volume 9, 

Pedagogical Sciences, 

Sheffield, ISBN 978-

966-8736-05-6, England 

and Wales, 2016 

12.  Talevski, J., Aceska, N. Importance of Stem Teachers` Third International 



Networking for the Success of 

European Projects 

Conference ―Education 

across Borders, 

Education and Research 

Across Time and Space, 

Педагошки факултет – 

Битола  / 2016 

13.  

Ðokic I., Kuka M., Talevski J. 

Redifining Structure and 

Strategy for Development of 

Higher Education 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, 

Education and Research 

Across Time and Space, 

Педагошки факултет – 

Битола / 2016 

 

14. 

Janusheva, V., Pejchinovska,M., 

Talevski, J., Merkovska, M. 

Homework in function of 

formative assessment of 

students’achievements in 

teaching the Macedonian 

language in theRepublic of 

Macedonia 

International Journal of 

Research Studies in 

Education,ISSN: 2243-

7703, Online 

ISSN:2243-7711,Vol. 7 

(2018), No. 1: 29-39 / 

2017 

15.  

Janusheva, V., Pejchinovska,M., 

Talevski, J. 

The Еxternal Аssessment in 

the Republic of Macedonia – 

Does it Justify its Existence? 

„Учител“, ISSN 1857-

8888 (online),DOI. 

10.20544/teacher.13.01, 

Vol. 13: 74 –82 / 2017 

 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Подобрување на 

одличноста во јавната 

администрација, (Improving 

the Excellence in Public 

Administration and Public 

Policy) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2014 

2. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Интегрирање и 

структурирање на 

меѓународната соработка во 

Република 

Македонија,ISdRIM  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2014 

3. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

Политика на меѓународна 

соработка за промовирање 

на регионалната 

интеграција,INTERPOL 

(International Relations 

Policy for Regional 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integration Promotion) 

4. 

Педагошки факултет – 

Битола, Талевски Д. Ј. и др.  

Откривање и работа со 

надарени и талентирани 

ученици во 

предучилишното, 

основното и средното 

образование  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола,  

одобрен од 

Министерството за 

образование и наука, 

бр. 11-7997/4 од 

4.6.2014/2014 

5. 

Gollob R., Talevski J., 

Ilieva V. 

Living Democracy SEE 

(Macedonia) 

“Zurich University of 

Teacher Education PH“ 

–Zürich, Педагошки 

факултет, Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“ – 

Битола/март 2014 – 

декември 2014 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

156 19 5 



 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Биљана Цветкова Димов 

2. Дата на раѓање 10.09.1978 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагогија од областа на методиките 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование 
Годин

а 
Институција 

Дипломиран 

учител 

2001 Универзитет Св. Климент 

Охридски -Битола, Факултет за 

учители и воспитувачи -Битола 

Магистер по 

педагогија од 

областа на 

методиките 

2006 Универзитет Св. Климент 

Охридски Битола, Педагошки 

факултет Битола 

Доктор по 

педагогија од 

областа на 

методиките 

2010 Универзитет Св. Климент 

Охридски-Битола, Педагошки 

факултет-Битола 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Методика, педагогија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Методика, педагогија 

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 Св. 

Климент Охридски-

Битола, Педагошки 

факултет-Битола 

Редовен професор, област 

методика 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Основи на ликовно 

образование 

Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет-Битола 

2. 
Основи на ликовно 

воспитание 

Воспитувачи/Педагошки факултет-Битола 

 
3. 

Методика на наставата по 

ликовно образование 

Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет-Битола  

 
4. 

Методика на ВОР по ликовно 

воспитание 

Воспитувачи/Педагошки факултет-Битола 



 

 

 
5. 

Кукларство и сценско 

изведување 

Воспитувачи/Педагошки факултет-Битола 

 
6. 

Методика на социјално-

педагошка работа 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 

 
7. 

Примена на ликовни 

активности во СРП 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Методика на ликовно естетска 

апрецијација 

Магистер-наставник / воспитувач по 

методика на наставата по  

ликовно образование 

2. 

Методичко моделирање на 

наставата по ликовно 

образование 

Магистер-наставник / воспитувач по 

методика на наставата по  

ликовно образование 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Тенденции и иновации во 

методиката 
Образовни науки 

2. 
Методичко моделирање на 

наставата по уметност 
Образовни науки 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Cvetkova Dimov, B. 

Malevska, N. 

Visual Art 

Education in the 

curriculums of 

primary 

education in  

The Republic of 

Macedonia and 

the Republic of 

Albania  

 

CIP - Каталогизација во 

публикација  

Национална и универзитетска 

библиотека "Св. Климент 

Охридски", Скопје  

INTERNATIONAL conference 

"Education across borders" (3 ; 2016 

; Bitola)  

 Education and research across time 

and space [Електронски извор] : 

conference  

proceedings : (1100 th death 

anniversary of St. Clement of Ohrid)  

University "St.  

Kliment Ohridski" in Bitola, Faculty 

of Еducation, 2017  

Начин на пристап (URL): 

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



ISBN 978-9989-100-50-5  

COBISS.MK-ID 103722250 

2. 
Cvetkova Dimov, B.   

 

Forming And 

Development Of 

Aesthetic 

Categories For 

Fine Art Works 

In Early Child 

Development, 

Congress Proceedings 14th 

International Balkan Congress For 

Education And Science QUALITY 

IN CONTEMPORARY 

EDUCATIONAL PROCESSES-

Concepts, Strategies,  

Implementation, Evaluation, 

Skopje: “Ss. Cyril and Methodius 

University”, Faculty of Pedagogy 

“St. Kliment Ohridski“ – 

Skopje,ISBN-13-987-9989-823-

71-8,p. 206-209, 2019 

3. 
Cvetkova Dimov, 

B.,  

Creativity in 

Visual Art 

Education 

Contributions-Journal of Scientific 

and Vocational Paper, XIII, 

No.23/24, Special Edition, ISSN 

0420-0950, Bitola: Macedonian 

Science Society-Bitola, p.69-76, 

2017 

 

4. 

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 Journal, Volume 

119, 2015, Pages 1299-1303, ISSN: 

1877-0428, Published by Elsevierand 

at the same time index on the 

Thomson Reuters Conference 

Proceedings Citation Index (Web of 

Science) Science Direct and Scopus 

5. Цветкова Димов, Б. 

Методика на 

ликовно-

естетска 

апрецијација - 

универзитетски 

учебник 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“− Битола. Педагошки 

Факултет, Битола, 2020 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.  

Проектот за поддршка на 

професионалното учење и 

професионалниот развој на 

наставниците и стручните 

соработници во воспитно-

образовните институции во 

Република Македонија 

Здружение за 

професионална 

едукација, 

професионален развој 

и демократија 

КОНТИНУУМ – 

Битола/2018 -денес 



одобрен од страна на 

Министерството за 

образование и наука на 

Република Северна 

Македонија. 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

vо соработка со 

Teachers College, 

Columbia  

Unive rs ity под 

раководство на 

експертот Sharon 

Lynn Kagan, Ed.D.. 

 

МОДУЛИ  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН 

РАЗВОЈ  

НА ВОСПИТЕН КАДАР 

КОМУНИКАЦИЈА  

СО РОДИТЕЛИТЕ  

И СРЕДИНАТА  

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ  

НА РАНОТО УЧЕЊЕ 

Модулите за 

професионален развој  

на воспитен кадар се 

подготвени  

со стручна и 

финансиска поддршка  

од Канцеларијата на 

УНИЦЕФ 

2. Цветкова Димов, Б. 

Методика на ликовно-

естетска апрецијација - 

универзитетски учебник 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“− 

Битола. Педагошки 

Факултет, Битола, 2020 

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Cvetkova Dimov, B.  

Understanding Chidrens 

Drawings-Necessity Of The 

Work Of Social And 

Rehabilitation Padagogies 

Congress Proceedings 

14th International 

Balkan Congress For 

Education And Science 

QUALITY IN 

CONTEMPORARY 

EDUCATIONAL 

PROCESSES-

Concepts, Strategies,  

Implementation, 

Evaluation, Skopje: 



“Ss. Cyril and 

Methodius 

University”, Faculty of 

Pedagogy “St. Kliment 

Ohridski“ – 

Skopje,ISBN-13-987-

9989-823-71-8, p. 268-

272,2019 

 

2. 

Atanasoska, T. 

Cvetkova Dimov, B. 

Gjorgjeva, A. 

The Importance of the Career 

Conseling Process 

Faculty of Educational 

Sciences, [S.l.], p. pp. 

376-379, june 2016. 

ISSN 1857- 8810. 

Available at: 

<http://js.ugd.edu.mk/in

dex.php/AMC/article/vie

w/1479,2016 

3. Cvetkova Dimov, B. 

Improving Inclusive Practice 

in Early Child Development 

with Visual Art Activities 

Osijek: Sveučilište 

Josipa Jurja 

Strossmayera, 

Akademija za 

umjetnost i kulturu, 

2020 

4. 
Atanasoska Т. 

Cvetkova Dimov, B.  

How to Travel from Difficult 

to Challenge 

Conference 

proceedings of 13 

International Balkan 

Education and Science 

Congress, Editors: 

Çakici,Y. TuğluY. 

PROCEEDINGS, 

p.475-479, 6-8 

September 2018, 

Trakya University, 

Faculty of Education- 

Edirne, ISBN: 978-

975-374-228-3, 2018 

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи да 

11.2 Магистерски работи да 

11.3 Докторски работи да 

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 

http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1479
http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1479
http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1479


последните пет години 

Ред. 

број 
Автор  Н     Наслов Издавач / година 

1. Cvetkova Dimov, B.   
Creativity in Visual Art 

Education 

Contributions-Journal 

of Scientific and 

Vocational Paper, 

XIII, No.23/24, 

Special Edition, ISSN 

0420-0950, Bitola: 

Macedonian Science 

Society-Bitola, p.69-

76 

,2017 

2. 
Cvetkova Dimov, B. 

Atanasoska, T.   
 

Utilization of gained 

expirience during training 

for Inclusive education, 

Contributions-Journal 

of Scientific and 

Vocational Paper, XII, 

No.21/22, Special 

Edition, ISSN 0420-

0950, Bitola: 

Macedonian Science 

Society-Bitola, p.84-

88, 2016 

 

3. 

Cvetkova Dimov, B. 

Atanasoska, T. 

Andonovska-

Trajkovska, D. 

(2019), 

 

 
School Discipline and 

School Indiscipline 

Education: Journal of 

Education Research. 

1(1-2). ISSN 2671-3268 

(print), 2671-3276 

(online), Tetovo: 

Faculty of Pedagogy, 

University of Tetova. 

pp. 92-99. 2019 

4. 

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 

Journal, Volume 

119, 2015, Pages 

1299-1303, ISSN: 

1877-0428, Published 

by Elsevierand at the 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиските програми од прв, втор и трет циклус на 

студии  

Име и презиме  Методија Стојановски 

Дата на раѓање 22.08.1952 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор по кадровски менаџмент 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

професор по 

педагогија 

1980 Филозофски 

факултет-Скопје 

магистер по 

кадровски менаџмент 

1996 Институт за 

социолошко и 

политичко правни 

истражувања - 

Скопје 

Доктор по кадровски 

менаџмент 

1999 Институт за 

социолошко и 

политичко правни 

истражувања - 

Скопје 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Организациони 

науки 

Менаџмент Друго 

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 
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Учители, Двопредметни студии, ИТО /  

Педагошки факултет - Битола 
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Ред. 
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факултет - Битола 

2. Менаџмент на промени Менаџмент во образование / 



 

 

Педагошки факултет - Битола 
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Ред. 

број 
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Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
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Автори Наслов Издавач / година 

1. Стојановски Методија Valid indicators of scientific 

nature of pedagogy 

Subotica / 2011 
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VI International Balkan 

Congress for Education 

and Science, Ohrid / 

2011 

3. Стојановски Методија Modern approaches of school 

management 

International Scientific 

Symposium, Ohrid / 

2011 
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and community 

International Scientific 
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2010 

5. Стојановски Методија Mentoring of gifted and 

talented 

International Balkan 

Education and Science 
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Ред. 

број 
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образование 
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Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

77 15 1 








	Билјана Граматковски.pdf (p.1)
	Биљана Цветкова Димов.pdf (p.2)
	Валентина Гулевска.pdf (p.3)
	Виолета Јанушева.pdf (p.4)
	Гордана Стојановска.pdf (p.5)
	Даниела Андоновска-Трајковска.pdf (p.6)
	Данче Сивакова Нешковски.pdf (p.7)
	Деан Илиев.pdf (p.8)
	Добри Петровски.pdf (p.9)
	Елена Китановска.pdf (p.10)
	Златко Жоглев.pdf (p.11)
	Зоран Николовски.pdf (p.12)
	Ирина Петровска.pdf (p.13)
	Јаготка Стрезовска.pdf (p.14)
	Јасминка Кочовска.pdf (p.15)
	Јове Димитрија Талевски.pdf (p.16)
	Љупчо Кеверески.pdf (p.17)
	Марија Ристевска.pdf (p.18)
	Методија Стојановски.pdf (p.19)
	Милена Пејчиновска.pdf (p.20)
	Ранко Младеновски.pdf (p.21)
	Силвана Нешковска.pdf (p.22)
	Татјана Атанасовска.pdf (p.23)
	8. Irina.pdf (p.1)
	11. Violeta.pdf (p.2)
	12. Daniela.pdf (p.3)

