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ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И 

НОСИТЕЛОТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Наслов на студиската програма 
НАСТАВАТА ПО ЈАЗИК трет 

циклус тригодишни универзитетски 

студии 

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 

реализацијата на студиската програма 
2018/2019 

Број на студенти што се планира да се запишат 

на студиската програма 

Според слободните акредитирани 

ментори 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 

програма 
Македонски јазик  

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација или за повторна акредитација 
повтoрна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација/повторна акредитација 
2017 

Web страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk 

www.pfbt.uklo.edu.mk  

 

 

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


 

 

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 високо-образовна 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. 12-36/8 од 10.02.2012 год. 

Настава по јазик – англиски јазик со Решение на Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование бр.12-194/4 од 

25.12.2014 год. 

 

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 

установа 

Нема посебни единици 

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 (заедно 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 тој контекст, во академската 2016/2017 година, Факултетот 

одбележа повеќе значајни активности.  

На 21 септември, 2016 година на Педагошкиот факултет гостуваше 

академска група од Академијата за психологија и образование од 

Јужниот државен универзитет од Ростов на Дон (Русија) предводена 

од шефот на катедрата по психологија проф. д-р Ирина Абакумова.  

На 5 октомври, 2016 година, предавања одржаа тројца визитинг 

предавачи: проф. д-р Јасмина Старц (Словенија), проф. д-р Александар 

Стојановиќ (Србија) и м-р Даниела Цветаноски (Шведска).  

Во ноември, 2016 Делегација од Универзитетот Далиан од Кина, 

предводена од ректорот го посети Педагошкиот факултет. 

На 9 март, 2017 година гостин на Педагошкиот факултет беше и г-ѓа 



Шели Леви Друмер, проректор за наука на Универзитетот Бар Илан од 

Израел. 

На 28 март, 2017 година на Педагошкиот факултет предавање одржа 

Ајлин Клуни, постдипломец на Универзитетот во Оксфорд (Англија).  

На 5 април, 2017 година на Педагошкиот факултет гостуваше проф.  

д-р Мирослав Кука од Педагошкиот факултет во Алексинац (Србија).  

На 25 април, 2017 година на Педагошки Факултет - Битола гостуваше 

Мет Мури, професор по англиски јазик и книжевност, од 

Универзитетот во Колумбија.  

Во академската 2016/2017 година беа потпишани два билатерални 

договори за меѓународна соработка, а факултетскиот Еразмус + 

координатор, процесуираше 4 Еразмус + договори за мобилност на 

студенти и наставен кадар.  

Потпишани се следниве договори:  

- Учителскиот факултет од  Београд  и Педагошкиот факултет од 

Врање и Учителскиот факултет од Призрен - Република Србија 

- Педагошкиот факултет од Љубљана - Република Словенија 

- Педагошките факултети од Лерин, Република Грација, и Корча, 

Република Албанија 

- Центарот за претприемничко учење за југоисточна Европа од 

Загреб - Република Хрватска 

- Високата школа за бизнис и менаџмент од Ново Место Република 

Словенијa 

-  Академијата за психологија и образование од Јужниот државен 

универзитет од Ростов на Дон (Русија) 

- Педагошкиот факултет од Сомбор (Србија) 

-  Еразмус + договор за мобилност со Педагошкиот факултет при 

Универзитетот во Љубљана (Словенија).  

- Еразмус + договор за мобилност со Факултетот за образование на 

наставници, при Универзитетот De Valladalid (Шпанија) 

- Еразмус + договор за мобилност со Универзитетот Mugla Sitki 

Kocman (Турција), Катедра за музичко образование.  

- Еразмус + договор за мобилност со Универзитетот Kazimierz 

Wielki (Полска), Катедра за информатичко образование.  

 

Податоци за просторот 

наменет за изведување 

на наставната и 

истражувачката 

дејност 

5.400 м
2 

 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 Прилог бр. 1 Пописни листи) 

Број на студенти за кои Бројот на студенти се дефинира со Конкурсот за запишување на 



е добиена акредитација студенти на прв циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола 

Број на студенти (прв 

пат запишани) 
3 

Број на лица во 

наставнички, научни и 

наставни звања 

21 

Број на лица во 

соработнички звања 

1 

 

Однос наставник: 

студенти (број на 

студенти на еден 

наставник) за секоја 

единица одделно 

 

17:1 
 

Внатрешни механизми 

за обезбедување и 

контрола на квалитетот 

на студиите 

Студентска анкета. 

Самоевалвација еднаш годишно. 

Извадок од извештајот за самоевалвација од 19.10.2015, прифатен на 

ННС на 30.11.2015 и објавен на веб-страницата на Факултетот на 

30.11.2015: 

А) ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИЗВЕДУВАЊЕ 

 јасна визија и мисија 

 развиени процедури и механизми за планирање, реализација и 

контрола на квалитетот 

 издвоеност на академската од раководната функција 

 редовна самоевалвација 

 вклученост на студентите во донесување на клучни одлуки 

 почитување на соодветните процедури за избор на наставници и 

соработници во звања 

 добро организирана веб-страница 

б) НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 20 акредитирани програми на прв, втор и трет циклус 

 одлично структурирани елаборати за секоја студиска програма 

со сите потребни компоненти кои ги одразуваат сите последни 

промени и дополнувања на законот за високо образование 

 постојано осовременување на постојните студиски програми  

 постојана анализа во насока на подобрување на студиските 

програми  

 покриеност на наставата со наставници чие образование и избор 

во звања според Фраскатиевата класификација соодветствува со 

полето, подрачјето и областа на предметот. 

 студентска анкета за квалитетот на наставниот процес, 

наставниците и студиските програми 

 развиени процедури за фер, конзистентно и транспарентно 

оценување на студентите 

 оптимална проодност на студентите и оптимална просечна 



оценка 

 редовно планирање на наставата за следниот семестар 

 редовна анализа на реализираната настава од претходниот 

семестар 

 укажување на пропустите на наставникот врз основа на 

резултатите од спроведената студентска анкета. 

 висока информираност на кандидатите за упис на факултетот 

 добро организирана веб-страница 

 извонредни просторни и добри материјално-технички услови 

 добро опремена и снабдена со книги библиотека 

 развиени облици на меѓународна соработка преку различни 

проекти, билатерални договри и заеднички програми 

 ЕРАЗМУС мобилност за наставен кадар и за студенти 

 развиени механизми за аплицирање за грантови од меѓународни 

фондации, 

 одлично планирана и реализирана педагошка практика (кај 

повеќето студиски програми – секој семестар има педагошка 

практика, а во последните два семестра – методичка практика) 

в) ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И/ИЛИ КРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ 

 јасно дефинирани цели за научно-истражувачка дејност 

 евиденција на научно-истражувачките и апликативните 

резултати 

 добра искористеност на можностите на Еразмус + 

 вклученост на студентите во истражувачки активности на сите 

три циклуси 

 квалитетни ментори за изработка на научно-истражувачки 

студии 

 акредитирани ментори на втор и трет циклус 

 задоволителен број на објавени научни и стручни трудови 

 задоволителен број на учества во апликативни проекти 

 20 акредитирани студиски програми на сите три циклуси 

 целосна примена на Фраскатиевата класификација 

г) ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 

 Факултетот има визија за доживотното учење преточено во 

неколку практични иницијативи, бројот на научни трудови кои 

кадарот ги презентирал на различни научни конференции, ги 

објавил во различни домашни и странски списанија и научно-

истражувачки проекти кои се спроведуваат со релевантни 

домашни и странски фактори. 

Фрекфенција на 

самоевалуциониот 

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 Во тек е надворешна евалуација од Европската асоцијација на 



последната спроведена 

надворешна евалуација 

на установата 

универзитети. 

Други податоци кои 

установата сака да ги 

наведе како аргумент 

за нејзината успешност  

/ 

 

 



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 видео камери         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 

Видео бим           20 

Дигитален апарат           3 

Видео камера           1 

Статив за видео камера           1 

Безжичен рутер - свичови за интернет 

мрежа 

     10 + 15 

Телевизиски апарати    ЦРТ /  ЛЦД      10 +  8 

ДВД          2 

Видео рекордер          5 

Скенер          5 

Телефонска централа со (24 локали)          1 

Дигитално пиано- Клавинова          1 

Клавир          2 

Миксета за видео материјал          1 

Климатизери         23 

Интернет бесплатен пулт за студенти  со  5 

компјутери 

         2 

Фотокопир машини          4 

  

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Трошоците за реализирање на студиската програма паѓаат на товар на студентите, 

односно, трошоците за студирање студентите ги покриваат преку извори на 

самофинансирање. Изворите за самофинансирање на студентите можат 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 Правилник за условите, критериумите и 

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

Климент Охридски” - Битола како и 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 

Вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

 

Методологија на 

истражување во 

наставата по јазик и 

литература 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Доц. д-р Бисера Костадиновска 

Стојчевска  

Современи 

лингвистички теории 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

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 

Вонр. проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска 

Доц. д-р Билјана Граматковски 

 

Методика на 

креативната настава 

по македонски  јазик и 

литература 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Вонр. 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 

Доц. д-р Милена Пејчиновска 

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 



Вонр. проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска 

Доц. д-р Билјана Граматковски 

 

Методика на критичка 

писменост 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Доц. д-р Билјана Граматковски 

Доц. д-р Милена Пејчиновска 

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 

Вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

Доц. д-р Билјана Граматкоски 

Билингвизам 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 

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 

Доц. 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 

Вонр. 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 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 



и поучување факултет – Битола 

Ред. проф. д-р Ирина Петровска 

Доц. д-р Данче Сивакова 

Корпусна лингвистика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Факултет за 

туризам и 

угостителство и 

Педагошки факултет – 

Битола 

Вонр. проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска 

Доц. 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 

Вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

 

Евалуација на 

наставата, наставниот 

процес и образовните 

установи 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова 

Димов 

Вонр. проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска 

 

Мултимедијален 

пристап во наставата 

по јазик и литература 

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 

Доц. 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 

Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова 

Инклузивно 

образование 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 



Димов 

 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Доц. д-р Милена Пејчиновска 

Доц. 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 

комптенции на 

наставниците 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Доц. 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. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ПРИПАЃА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Согласно 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 високо-

образовни квалификации VIII. 



11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Докторските студии од областа на НАСТАВАТА ПО ЈАЗИК водат кон 

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

односно претставува продолжување на акредитираната студиска програма од вториот 

циклус (магистерски студии) за Наставата 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 прилагодува 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 за Наставата по јазик 

е конципирана така да обезбедува стекнување на компетенции кои се општествено 

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

задачи и цели на образование на високо компететни кадри од областа на образованието и 

со реализација на вака концепираната студиска програма, се образуваат кадри  кои имаат 

компетентност во европски и светски рамки. 

Докторските студии од областа на Наставата по јазик даваат висока и солидна 

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

Поконкретно, целта на оваа студиска програма е: 

- да ги развива научните достигнувања во наставата по јазик и литература; 

- да го развива критичкото мислење и 

- да го оспособува научниот подмладок самостојно да води оригинални и научно 

релевантни истражувања од областа на наставата 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-

didactiques-especifiques-

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

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ 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 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, имајќи компетенции за проценка; 

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


 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 способен да сe промовира во академски и 

професионални рамки и во технолошкиот, социјалниот или културниот 

развој во општество базирано на знаење. 

 

 

 

 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ 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, 

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 истите 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 на 

наставата 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. 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 

Законот за високо образование на Република 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 истите 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). 

Докторските студии се состојат од две фази: 

- Фаза на обука за истражување  

- Фаза на подготовка на докторски труд (докторска дисертација) 

- Фаза на обука за истражување опфаќа 

Предмети од студиската програма задолжителни и изборни 

 Докторски семинари 

 Мал труд во писмена форма –пилот-истражувачки труд 

 Фаза на подготовка на докторски труд вклучува: 

 Подготовка на тези, оригинално истражување на кандидатот 



 Пријавување на тези и одбрана на предлог тема за докторски труд 

 Работа на докторски труд 

 Објавување на научни трудови во научни списанија и/или презентација на 

научни трудови на научни конференции,собири/ семинари 

 Меѓународна мобилност-најмалку еднонеделен престој 

 Поднесување извештаи за прогресот во работата 

 Оценка на докторски труд 

 Јавна одбрана на докторски труд 

Во текот на првата и втората фаза на докторските студии, студентите докторанти 

можат да бидат вклучени во едукативниот процес во сите три циклуси на студии, како 

соработници, демонстратори или во друга форма на ангажираност на наставниот процес 

на соодветната научна област. Кандидатите се должни во текот на студиите да објават 

најмалку два научноистражувачки труда како прв автор, во меѓународни научни 

списанија. Со завршување на првата фаза, односно по изработка и позитивна оценка на 

пилот истражувачки труд студентот се стекнува со статус на кандидат за докторат на 

науки. 

Студиската програма за трет циклус универзитетски студии Настава по јазик е 

организирана во 6 семестри, а во секој семестар се добиваат по 30 ЕКТС. Во првиот 

семестар докторандот треба да полага три предмети кои се задолжителни и кои носат по 

10 ЕКТС. Во вториот семестар докторандот полага два задолжителни предмети (9 и 7 

ЕКТС) и два изборни предмети, односно 1 предмет од  Листа 1 (7 ЕКТС) и еден предмет 

од Листа 2 (7 ЕКТС) и притоа се одлучува за еден од модулите: настава по македонски 

јазик или настава по англики јазик и тоа во зависност од расположливиот број на 

потенцијални ментори за изработка на докторска дисертација. 

Изборниот предмет од листата на предмети застапени на студиските програми на 

единиците на државните универзитети Република Македонија кандидатот има можност да 

го избере во третиот семестар и тој предмет носи 5 ЕКТС. 

Докторските студии се состојат од две фази: 

а) Фаза на обука за истражување и 

б) Фаза на изработка на докторски труд (докторска дисертација). 

Фазата на обука за истражување вклучува: предмети (задолжителни и изборни – 65 

ЕКТС) пилот-истражувачки труд (10 ЕКТС).  

Фазата на изработка на докторскиот труд вклучува: подготовка и објавување на 

рецензиран научен труд во научно или стручно списание (5 EКТС),  учество на 

меѓународни научни собири од областа со сопствен научен труд или учество во 

едукативен процес во кој било од трите циклуси на високото образование или 

остварување на студиски рпестој во странство во времетраење од една седмица (10 ЕКТС) 

подготовка на предлог тема за докторска дисертација и одбрана на предлог темата (30 

ЕКТС), разработка на работна верзија на докторската дисертација (30 ЕКТС) и 

доизработка и оформување на докторската дисертација и одбрана (30 ЕКТС) или вкупно 

105 ЕКТС.  

 

 



I семестар  

Код Предмет Кредити 

ДНJ 101 
Методологија на истражување во наставата по јазик и 

литература  
10 

ДНJ 102 
Современи лингвистички теории 

 
10 

ДНJ 103 
Современи книжевни теории 

 
10 

ВКУПНО 30 

 

II семестар: Потпрограма Македонски јазик  

Код Предмет Кредити 

ДНJ 201 
Методика на креативната настава по македонски јазик 

и литература 
9 

ДНЈ 202 
Педагошка стилистика  7 

ДНЈ 203 
Изборен предмет од Листа 1  7 

ДНЈ 204 
Изборен предмет од Листа 2  7 

ВКУПНО 30 

 

 

II семестар: Потпрограма Англиски јазик 

Код Предмет Кредити 

 

ДНJ 201 Методика на креативната настава по англиски јазик и 

литература  
9 

ДНЈ 202 
Педагошка стилистика  7 

ДНЈ 203 
Изборен предмет од Листа 1  7 

ДНЈ 204 
Изборен предмет од Листа 2  7 

ВКУПНО 30 

 

 

III семестар  



Код Предмет Кредити 

ДНЈ 301 

Изборен наставен предмет застапени во студиските 

програми на единиците на државните универзитети 

Република Македонија 

5 

ДНЈ 302
 

Пилот истражувачки труд  10 

ДНЈ 303
 Подготовка и објавување на рецензиран научен труд во 

научно или стручно списание 
5 

ДНЈ 304
 

Учество на меѓународни научни собири од областа со 

сопствен научен труд/ или учество во едукативен 

процес/ остварување на студиски престој во странство 

(најмалку една седмица) 

10 

ВКУПНО 30 

 

IV семестар  

Код Предмет Кредити 

ДНJ 401 
Подготовка на предлог тема за докторска дисертација и 

одбрана на предлог темата 30 

ВКУПНО 30 

 
 

V семестар  

Код Предмет Кредити 

ДНJ 501 Разработка на работна верзија на докторска дисертација 30 

ВКУПНО 30 

 

VI семестар  

Код Предмет Кредити 

ДНJ 601 
Доизработка и оформување на докторска дисертација. 

Одбрана.   
30 

ВКУПНО 30 

 

Код Листа 1: изборни предмети* 
Кредит

и 

ДНЈ203 Интратекстуалност 7 

ДНЈ203 Методика на критичка писменост  7 



ДНЈ203 Комуникациски аспекти на наставата  7 

ДНЈ203 Лингвокултура 7 

ДНЈ203 Контактна лингвистика  7 

ДНЈ203 Билингвизам  7 

ДНЈ203 Истражувања во антрополошката лингвистика 7 

ДНЈ203 Контрастивни лингвистички истражувања  7 

ДНЈ203 Когнитивни методи во наставата по јазик и литература  7 

ДНЈ203 Јазично планирање и јазична политика  7 

ДНЈ203 Социолингвистички истражувања во наставата по јазик и 

литература  

7 

ДНЈ203 Теориски основи на стратегиите за учење и поучување  7 

ДНЈ203 Корпусна лингвистика  7 

ДНЈ203 Критичката писменост во наставата по јазик и литература  7 

ДНЈ203 Психолингвистика  7 

 

Код Листа 2: изборни предмети (општообразовно јадро) Кредити 

ДНЈ204 Образование на надарени и талентирани  7 

ДНЈ204 Евалуација на наставата, наставниот процес и образовните 

установи  

7 

ДНЈ204 Мултимедијален пристап во наставата по јазик и 

литература  

7 

 ДНЈ204 Образовна етика  7 

   ДНЈ204 Библиотекарството и образованието  7 

ДНЈ204 Менторирање во високото образование  7 

ДНЈ204 Образовна политика 7 

ДНЈ204 Високошколска дидактика 7 

ДНЈ204 Инклузивно образование 7 

ДНЈ204 Интерактивни вештини 7 

ДНЈ204 Професионални компетенции на наставниците  7 

ДНЈ204 Интеркултурна комуникација во наставата по јазик и 

литература  

7 

 

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 е запазен пропишаниот сооднос помеѓу бројот на 

задолжителните и изборните предмети. 



 

 

 

 

 

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 расположиви 

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 

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 

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
 

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните 

програми книжен фонд на домашни и странски монографски публикации во електронска и 

 Вкупно 

предмети 

 

Задолжителни 

предмети 

 

Изборни 

предмети од ПФ 

Изборни 

предмети од 

листа на 

слободни 

изборни 

предмети на 

сите јавни 

универзитети во 

Р. Македонија 

Пропишана 

норма >  

100 % < 60 % 30 % > 10 % 

Предмети 8 5 2 1 

Процент на 

програмата 

100% 62.5 % или 60 

% 

25 % или 30 % 12.5 % или 10 % 



печатена форма; 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 истиот може да се добијат на веб-страницата на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” Битола: www.uklo.edu.mk Исто така, детални податоци за студиските 

програми можат 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. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 
МЕЃУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ 
 

Во рамките на Erasmus+ програмата за мобилност, Педагошкиот Факултет од 

Битола има потпишано повеќе договори за соработка и мобилност со универзитети од 

Европа. Во периодот од академската 2013/2014 заклучно со академската 2017/2018, 

вкупно 10 студенти оствариле студентски размени на универзитети во Лоѓ, Полска и 

Бамберг, Минхен и Кемниц во Германија. Наставен кадар кој во овој период остварил 

студиска посета на универзитет во рамките на оваа програма се двајца доценти, еден 

вонреден и еден редовен професор. 

Универзитети со кои Педагошкиот Факултет има потпишано Erasmus+ договори се 

следните: 

• Universdad de Valladolid- Spain 

• Mugla Sitki Kocman-Turkey 

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


• Kazimier Wielki University-Polska 

• University of Ljubljana, Faculty of Education 

• University of Osijek-Croatia 

• Ludwig-Maximilians-University of Munich 

• University of Lodz, Faculty of Philology , Institute of English studies-Poland 

• Panepistimo Ditikis Makedonias- University of Western Macedonia, Department of Early 

Childhood education-Kozani, Greece 

• Kastamonu University- Turkey 

• Vasil Levski National Military University (Natzionalen Voenen Universitet "Vasil 

Levski")- Plovid,Bulgaria 

• University of Bamberg- Germany 

• Technische Universität Chemnitz – Germany 

• Università degli Studi di Foggia (University of Foggia)-Italy 

• Fakultet za poslovne in upravne vede Novo Mesto 

• TRAKIA  UNIVERSITY, Faculty of  Education, Preschool and Initial School Pedagogy 

• Plovdivski Universitet 'Paisii Hilendarski' (Plovdiv University 'Paisiy Hilendarski')-

Bulgaria  

Во рамките на Erazmus+  тројца професори го посетиле Педагошкиот Факултет-Битола 

како визитинг професори, а двајца студенти студирале на Педагошки Факултет во рамките 

на оваа програма. 

 

25. 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 

http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=ITFOGGIA03
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=ITFOGGIA03
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04


Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: 

настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.  

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на 

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

Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на 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 истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 



26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА 



 



 



  



 



 



 



 



 



  



  



 



27. 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 :    

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

дипломирање) 

------------------------------- год. (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 за наставата  

по јазик и книжевност   

 

Подрачје:  

 хуманистички науки (6), oпштествени науки (5);  

 

Поле:  

Наука за јазик (604),  

Наука за книжевност (612),  

Образование (505) 

 

Област: 

Македонистика 64000 

Англистика 64004 

Методика 50504 

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

УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи 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, еквавилентноста со други студии и 

сугестии за признавање. 

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - 

Битола 

Педагошки факултет - Битола  

Универзитетски студии на трет циклус за 

Наставата по јазик 

 

 

 

 

 
 



 

 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа која 

ја издава дипломата: 

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 

државен универзитет, формиран во 1979 год. со 

одлука на Собранието на РМ.  

Педагошки факултет – Битола, формиран во 1964 год. 

од страна на Извршниот совет на НРМ како 

Педагошка академија. Прераснува  во Факултет за 

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

06.06.1995 год. Акредитација на студиските програми 

на Педагошки факултет со Решение Сл. 12 од 

05.07.2005 год. Последна акредитација на студиската 

програма  доделена од Одборот за акредитација на РМ  

бр.12-194/4 од 25.12.2014 год. 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна)  која ја администрира дипломата: 
 

2.6 Јазик на наставата: Македонски јазик  

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):

  
Академски  (универзитетски) студии 

3.2 Степен (циклус)  на квалификацијата Времетраење 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, Настава по јазик 



                                                 
1
 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

модул, оценки, ЕКТС кредити) 1 Студентот стекнува 180 кредити. Процентот на соодносот на задолжителни 

– изборни предмети 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 
Стекната 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) 47  203  385 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА: 

7.1 Датум и место: _______________________  година, Битола 

7.2 Име и потпис: проф. д-р Валентина Гулевска               проф. д-р Сашо Коруновски    

7.3 Функција на потписникот:                   Декан                                                                  Ректор     

7.4 Печат 

 

 

 

 

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

8.1. Видови високообразовни установи 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока автономна 

јавна високообразовна, научна, односно уметничка установа која го 

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


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 
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 студии или докторски студии траат, по правило, 

три години и носат 180 кредити. Со јавна одбрана на докторскиот труд 

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 година); 

четиригодишно средно образование, четиригодишни универзитетски  

додипломски или прв циклус студии; втор циклус академски студии,  
како и други услови утврдени со Законот за високо 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. 
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ПРИЛОГ БР.1. 1 (Во прилог) Имотен лист 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР. 1. 2  (Во прилог) Пописни листи 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР 2 Изјави од реализаторите на предметните програми 
 

   

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОГ БР 2.1 Согласности 



 



 



 



 

 

  
 

ПРИЛОГ БР 3 Предметни програми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР 4 Податоци за наставниците реализатори на 
студиската програма 
 


