ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ во СЕПТЕМВРИСКАТА СЕСИЈА по предметите што
ги држат професори од КАТЕДРАТА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ
доцент д-р ГОРДАНА АЛЕКСОВА
Прва декада:

Вовед во методика на наставата по МЈ
Методика на наставата по македонски
4.9.2019 во 11 часот
јазик 1
Практика на наставата по македонски
јазик 1
Граматика на современиот
македонски јазик 7 (ПИТА)
Современ македонски јазик 7 (ПИТА)
Втора декада:
Теориски основи на методиката
наставата по МЈ
18.9.2019 во 11 часот
Граматика на современиот
македонски јазик 8 (ПИТА)
Современ македонски јазик 8 (ПИТА)
Забелешка: Студентот за секој предмет има право да се појави на
испит само во еден од понудените термини во сесијата
Распоредот и термините за практичниот испит по Методика на наставата по
македонски јазик 2 и Практика на наставата по македонски јазик 2 ќе бидат
објавени дополнително, т.е. по започнувањето на новата учебна година во
училиштата.
проф. д-р ЛИДИЈА АРИЗАНКОВСКА
Прва декада:
3.9.2019 во 11 часот (Темпус)
Втора декада:
17.9.2019 во 11 часот (Темпус)

Словенечки јазик (група предмети)
Словенечки јазик (група предмети)

проф. д-р СЛАВИЦА ВЕЛЕВА
Прва декада:
30.8.2019 во 10 часот (П3)
30.8.2019 во 10 часот (П3)
Втора декада:
20.9.2019 во 10 часот (П3)

Зборообразување на СМЈ
Морфологија на СМЈ 2
Македонски јазик – вештини на
правилно пишување
Морфологија на СМЈ
Зборообразување на СМЈ
Македонски јазик – вештини на
правилно пишување

проф. д-р КАТЕРИНА ВЕЛЈАНОВСКА
Прва декада:
3.9.2019 во 10 часот (П3)

Македонски јазик 3
Лексикологија на МЈ

Втора декада:

Македонски јазик 4,

18.9.2019 во 10 часот (П3)

Фразеологија на МЈ
Лексикологија со фразеологија на МЈ

проф. д-р ТАТЈАНА ГОЧКОВА
Прва декада:
писмен: 29.8.2019 во 9 часот
устен: 29.8.2019 во 11 часот
Втора декада:
писмен: 18.9.2019 во 9 часот
устен: 18.9.2019 во 11 часот

Граматика на македонскиот јазик 3
Современ македонски јазик 1
(италијански, француски и руски)
Психолингвистика
Граматика на македонскиот јазик 4
Современ македонски јазик 2
(италијански, француски и руски)

проф. д-р АНЕТА ДУЧЕВСКА
Прва декада:
Ќе биде дополнително објавено

Синтакса на МСЈ 1
Македонски јазик за преведувачи и
толкувачи 1

Втора декада:
Ќе биде дополнително објавено

Основи на врзаниот текст
Македонски јазик за преведувачи и
толкувачи 2

проф. д-р ДИМИТАР ПАНДЕВ
Прва декада:
Во договор со професорот

Втора декада:
Во договор со професорот

Преглед на македонските дијалекти
Дијалектологија на македонскиот јазик
Карактеристики на македонските дијалекти
Општа лингвистика,
Современа лингвистика,
Општа реторика и други испити од
непарните семестри
Преглед на македонските дијалекти
Дијалектологија на македонскиот јазик
Карактеристики на македонските дијалекти
Преглед на лингвистиката,
Општа реторика и др. испити од парните
семестри

проф. д-р ИСКРА ПАНОВСКА-ДИМКОВА
Прва декада:
писмен: 29.8.2019 во 9 часот
устен: 29.8.2019 во 11 часот

Втора декада:
писмен: 18.9.2019 во 9 часот
устен: 18.9.2019 во 11 часот

Граматика на македонскиот јазик 1 (ПИТА),
Правопис/правоговор и
фонетика/фонологија (МК и ОКК), Фонетика
и фонологија (МК) Современ македонски
јазик 1 (српски, хрватски и словенечки)

Граматика на македонскиот јазик 2 (ПИТА),
Правопис и правоговор (МК и ОКК),
Прагматика

доц. д-р МАРИЈА ПАУНОВА
Прва декада:
4.9.2019 во 8 часот

СМЈ 1 за турски јазик (мајчин и немајчин) и
за албански јазик и книжевност
СМЈ 5 (ПИТА)
Втора декада:
СМЈ 2 за турски јазик (мајчин и немајчин) и
11.9.2019 во 15 часот
за албански јазик и книжевност, СМЈ 6 за
ПИТА
Забелешка: Студентот за секој предмет има право да се појави на испит само во
еден од понудените термини во сесијата
проф. д-р СИМОН САЗДОВ
Прва декада:
27.8.2019 во 10 часот (А1)

сите предмети

Втора декада:
13.9.2019 во 8 часот (А3)

сите предмети

проф. д-р ЉУДМИЛ СПАСОВ
Прва декада:
4.9.2019 во 11 часот
Втора декада:
5.9.2019 во 11 часот

Фонологија на СМЈ 1, Историска
фонологија на МЈ, Историја на
македонскиот писмен јазик 1 (МЈ, МК)
Фонологија на СМЈ 2
Историја на македонскиот јазик (МЈ,
МКК, ОКК)
Историја на македонскиот писмен
јазик 2
Историска морфологија на МЈ

проф. д-р СТАНИСЛАВА-СТАША ТОФОСКА
Прва декада:
3.9.2019 во 11 часот (А1)
Втора декада:
17.9.2019 во 11 часот (А1)

Македонски јазик 1 (ПИТ)
Граматика на МЈ 5 (ПИТА)
Семантика
Македонски јазик 2 (ПИТ)
Граматика на МЈ 6 (ПИТА)
Правопис и правоговор на СМЈ
Правопис на СМЈ
Правоговор на СМЈ

проф. д-р EMИЛИЈА ЦРВЕНКОВСКА
Прва декада:
3.9.2019 во 11 часот

Старословенски јазик 1
Споредбена граматика

Втора декада:
3.9.2019 во 11 часот

Старословенски јазик 2
Споредбена граматика 2

проф. д-р ТОМИСЛАВ ТРЕНЕВСКИ
Прва декада:
писмен: 2.9.2019 во 10 часот (П1)
устен:
3.9.2019 во 10 часот (П1)
4.9.2019 во 10 часот (П1) (+ по
договор)
Втора декада:
писмен: 11.9.2019 во 10 часот (П1)
устен: 12.9.2019 во 10 часот и
13.9.2019 во 10 (П1) (+ по договор)
писмен: 16.9.2019 во 10 часот (П1)
устен: 17.9.2019 во 10 часот (П1) (+
по договор)
писмен: 18.9.2019 во 10 часот (П1)
устен: 19.9.2019 во 10 часот и
20.9.2019 во 10 часот (П1)

Лингвостилистика 1
Лингвостилистика (МК)
Македонски јазик за преведувачи и
толкувачи 3 (устен по договор)

Лингвостилистика 2
Македонски јазик за преведувачи и
толкувачи 4 (група Албански јазик)
Македонски јазик за преведувачи и
толкувачи 4

Термините за МЕТОДИЧКИТЕ ПРЕДМЕТИ ги определува проф. Гордана
Алексова

ас. м-р БОЈАН ПЕТРЕВСКИ
Прва декада:
3.9.2019 во 11 часот во А1

Современ македонски јазик 1 (ПИТА)

Втора декада:
17.9.2019 во 11 часот во А1

Современ македонски јазик 2 (ПИТА)

ас. м-р БОБАН КАРАПЕЈОВСКИ
Прва декада:
3.9.2019 во 11 часот во А1

Втора декада:
17.9.2019 во 11 часот во А1

Современ македонски јазик 1 за I
година
(Албански јазик и книжевност), со
проф. Тофоска
Современ македонски јазик 1 II
година (Албански јазик и
книжевност), со доц. Паунова
Современ македонски јазик 2
(Албански јазик и книжевност) со
проф. Тофоска
Современ македонски јазик 2 II
година (Албански јазик и
книжевност), со доц. Паунова

лектор по хрватски јазик
ИГОР ДВОРШЌАК
Прва декада:
Ќе биде дополнително објавено
Хрватски јазик Ц2
Втора декада:
Ќе биде дополнително објавено

Хрватски јазик Ц2

лектор по српски јазик
доц. д-р СТАНИСЛАВ СТАНКОВИЌ
Прва декада:
4.9.2019 во 10 часот
Втора декада:
19.9.2019 во 10 часот

Српски јазик (непарни предмети од
студиските програми А, Б, Ц)
Српски јазик (парни предмети од
студиските програми А, Б, Ц)

