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Опис на програмата

Структурата на програмата содржи студии кои по природа се динамични, интегративни и интерактивни. Програмата е
дизајнирана да понуди интегративен пристап на теми од областа на јазиците, културите и комуникациите,
имплементирајќи го овој концепт преку наставната програма. Предметите кои се застапени во оваа програма
претставуваат перспективи кои се базираат врз теорија која е тесно поврзана со практичната примена во светот на
јазикот, културата, уметноста, образованието и комуницирањето.
Главни цели се:
- Да ги подготви студентите за позицијата на лидери во образовните, културните, научните установи и организации во
земјава и  насекаде низ светот.
- Да ги подготви студентите за градење кариера во областа на нивната професија во државниот, приватниот и
невладиниот сектор.
- Да понуди низа модули кои ја опфаќаат основата на знаењата за приближување кон професиите кои помалку или
повеќе се поврзани со сферата на образованието и културата.
- Да овозможи стекнување истражувачки способности и искуство зајазикот, литературата во јавните, приватните и  во
други организации.
- Да го развивa концептот на критичко размислување на студенттите.
- Да овозможи студентите активно да се вклучат во предавањата и да вршат независно истражување во сите области
на општествените, образовните, културните и научните организации.
- Да овозможи развој на лични способности, на комуникација, на истражувања и на други значајни способности кои
се потребни за вработување.
Програмата за додипломски студии им нуди на студентите длабоко разбирање и знаење од областа на
образованието и  културата, а истовремено ориентирајќи ги во одредени области, кои ќе бидат специјализирани во
последната година на студиите. Составеноста на курикулумот има цел балансирана комбинација на основно знаење и
специфични  професионални  вештини. Првата  година  е  значајна  за  студентите,  бидејќи спојува цел спектар на
интердисциплинарни предмети. Ова ќе биде од значителна корист за нивната професионална оформеност.       

Кариера

http://www.seeu.edu.mk


Програмата по англиски јазик примаарно е  наменетааза оние кои  се заинтересирани да станат предаавачи или
преведувчи. Можни се и двете областии ние дизајниравме маалку поинаква наставна програма  за секоја
специјализација. Имаме дипломци и во двете области. 
Но, сепак покрај  предавањето и преведувањето англискиот јазик е клучот за светот. Англискиот е втор јазик во
светот  и поради тоа постојат можности за вработуавње  на нашите дипломирани  да работаат во настава, превод,
толкување, новинарство, туристички индустрии, корпоративно предвање јазици, деловно толкување, уредување и
креативно пишување. 

Резултати од учењето
Знаење и разбирање

- Има теоретски и практични знаења на граматичките структури и современиот англиски вокабулар, доволни за да ги
задоволат наставните потреби.
- Има јазична компетентност еднаква или подобра од Заедничката европска рамка на ниво Б2 во сите четири вештини
(зборување, слушање, читање и пишување). 
- Има познавање на литературата на англискиот јазик во однос на периоди, жанрови и главни автори.
- Има основни практични преведувачки вештини по општ англиски.
- Разбира различни стратегии на учење и подучување кои се користат во подучувањето на англискиот како странски
јазик.
- Има добро разбирање на различните аспекти на историјата и културата на земјите што зборуваат англиски. 

Примена на знаењето и разбирањето

- Е квалификуван да предава во разновидни опкружувања, согласно законот за образование на Република
Македонија.
- Применува соодветна методика на подучување која што одговара на потребите на студентите.
- Може да преведува на, и, од англиски на мајчиниот јазик за содржината на наставата.
- Го користи англискиот јазик соодветно во однос на говор и различните типови на дискурси во различни социјални и
професионални средини. 

Способност за проценка

- Има способност да оценува литературни текстови, водејќи сметка за нејаснотиите на јазикот, книжевниот стил,
симболот и метафората.
- Може да донесе јасна и информирана одлука за прашања и дебати врз основа на јазичните, културните и
книжевните знаења.
- Има способност да ги анализира ученичките потреби и развива наставни програми со избирање на соодветни
техники, како и дизајнирање на наставни програми.

Комуникациски вештини

- Може да ги артикулира јасно мислите и да ги пренесе пораките во академски и говорен англиски јазик.
- Има способност да произведува и организира граматички точни изрази и реченици.
- Владее со знаење за самоуверено  читање, пишување и зборување за голем број на книжевни текстови како и
пишува јасни аргументи користувајќи текстуални примероци со логичен прогрес и јасност на објаснување. 
- Може да проценува и оценува културните трендови во Англофонскиот свет, вклучувајќи мислители и историски
настани. 

Вештини на учење

- Има независни вештини на учење во вршење на стручни задачи и може да покаже независност во примената на
истите во професионалната сфера.
- Е во состојба да развива наставни материјали во врска со неговите/ нејзините наставни практики користувајќи
упатства и соодветни ресурси.
- Има капацитет да учествува во, и се прилагодува на нови јазични и културни случувања во англиските студии.
- Може да ја искористи и практикува доживотното учење.

Листа на предмети



Семестар 1

[CEL-103] [6.0 ЕКТС] Фонетика и фонологија  
[CEL-105] [6.0 ЕКТС] Современ англиски јазик 1
[ETTE04] [3.0 ЕКТС] Академсо пишување на англиски јазик 
[CEL-106] [6.0 ЕКТС] Англиска литература 1
[3.0 ЕКТС] Изборен предмет - Албански/Mакедонски јазик 
[6.0 ЕКТС] Слободен изборен предмет 

Семестар 2

[CEL-205] [6.0 ЕКТС] Современ англиски јазик 2 
[CEL-202] [6.0 ЕКТС] Морфологфија 
[CEL-206] [6.0 ЕКТС] Англиска литература 2
[CTTE18] [3.0 ЕКТС] Пишување на англиски јазик  
[3.0 ЕКТС] Изборен предмет - Албански/македонски јазик 
[6.0 ЕКТС] Слободен изборен предмет  

Семестар 3

[CEL-304] [6.0 ЕКТС] Современ англиски јазик 3 
[CEL-305] [6.0 ЕКТС] Историја и култура на англиското говорно подрачје 1 
[CTTA56] [6.0 ЕКТС] Синтакса 
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет  
[6.0 ЕКТС] Слободен изборен предмет 

Семестар 4

[CEL-404] [6.0 ЕКТС] Современ англиски јазик 4 
[CEL-405] [6.0 ЕКТС] Историја и култура на англиското говорно подрачје 2 
[CEL-504] [6.0 ЕКТС] Преведување 1 
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 

Семестар 5

[CEL-603] [6.0 ЕКТС] Преведување 2
[CEL-403] [6.0 ЕКТС] Методологија на предавање на англиски јазик 1 
[CEL-503] [6.0 ЕКТС] Тестирање и оценување  
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 

Семестар 6

[CEL-602] [6.0 ЕКТС] Анализа на потребите и дизајнирање на предмет 
[CEL-605] [6.0 ЕКТС] Методологија на предавање на англиски јазик 2 
[C2295] [6.0 ЕКТС] Дипломска работа (практика) 
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 

Семестар 7

[CEL-701] [6.0 ЕКТС] Професионален англиски јазик 1 
[EEL-307] [6.0 ЕКТС] Психологија на образованието 
[CEL-702] [6.0 ЕКТС] Практично предавање
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 
[6.0 ЕКТС] Слободен изборен предмет 



Семестар 8

[CEL-801] [6.0 ЕКТС] Професионален англиски јазик 2 
[CEL-802] [6.0 ЕКТС] Семејство и општество
[CEL-803] [6.0 ЕКТС] Предавање прилагодено според способностите 
[E2713] [6.0 ЕКТС] Проект - Студија на случај
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 

Description of courses

Задолжителни предмети

Фонетика и фонологија  
Предметот се фокусира на основните фонолошки концепти, како што се инвентарот и дистрибуцијата на
англиските фонеми, алофони, нивните карактеристики, морфо-фонологијата, слоговната структура и
прозодиските карактеристики. Исто така таа се фокусира и на акустичната, артикулационата и аудитивната
фонетика, вклучувајки го и описот и класификацијата на англиските согласници, простите и сложените
самогласки.  

Современ англиски јазик 1
Цели на предметната програма: Знаење и разбирање: Има знаење и разбирање за: точната употреба на
глаголскте времиња, споредувањето на придавките, релативните клаузули, индиректниот говор, инфинитивот
и логичните претпоставки. Има компетенции во однос на граматичкиот и вокабуларниот аспект да учествува во
дискусии во врска со различни социјални теми и содржини. Примена на знаење и разбирање: Е способен да
го применува своето знаење во различни комуникативни околности и да одговара со високо ниво на
лингвистичка прецизност на различни теми за дебатирање. Има знаење да праша и да изразува интерес, да
спротивтставува и да креира идеи, да предлага и да побива идеи, како и да сугерира. Комуникациски
вештини: Студентот е способен да иницира и да задржува дискусија со задоволителна доза на заплетканост.
Има знаење и компетенција за пишување доброорганизиран параграф, како и доброорганизирана писмена
кореспонденција. Студентот има развиени вештини за самостојно ефективно читање. Проценување: Студентот
е способен правилно да користи различни граматички форми, како: времињата, глаголските конструкции,
идиомите и др., способен е за изразување доброорганизирани мисли на различни теми на дебатирање.
Вештини на учење: Студентите имаат развиени вештини за независно учење со помош на различни
интерактивни алатки. Тие се способни да најдат ресурси за понатамошно учење и за подобрување на
четирите вештини (читање, слушање, пишување и зборување). 

Академсо пишување на англиски јазик 
Предметот има за цел да ги оспособи студентите да ги употребуваат јазични вештини во контекст на академско
пишување кое вклучува пишување на академски параграф и есеј, како и есеи во кои се образложува проблем
и се предлага решение, се споредуваат и констрастираат ситуации и проблеми и се образложува поставена
теза или мислење. Понатаму, студентите треба да се способни да слушаат и читаат и да ја разберат суштината
и деталите, и успешно да напишат параграф и есеј во кој го аргументираат нивното мислење. Треба да да ги
изнесат своите ставови и мислења кои кје бидат образложени во дадениот параграф или есеј. Исто така,
треба да ги организираат своите идеи и успешно да напишат параграф и есеј во кои образложуваат проблем и
предлагаат решение, при што даваат детали, факти и аргументи, цитираат и наведуваат извори . Тие треба да
се во состојба да ги идентифукуваат главните идеи и детали во текст, цели и пораки на текст, како и начини на
организирање на текст и да ги применат во пишување. Во понапредните фази, од студентите се очекува да
преминат на пишување на посложени академски задачи, како што е академски труд со преглед на литература,
истражување, заклучоци и препораки.  

Англиска литература 1
Цели на предметната програма: Знаења и разбирања на студентите: • Употребуваат студии од претходните
поезии и прози во своите критики на драми. • Го поврзуваат развојот на англиската драма со нејзината
историска и културна основа. Примена на знаење и познавање: • Употреба на соодветната критичка
терминологија при пишување и зборување. • Проверување на значајните карактеристики на спецификациите
на полето. Способност за процена: • Анализирање драмски дела како литературни дела и како иведби. •
Детектирање, анализирање и интерпретирање на поголемите разлики меѓу големите драмски автори.
Комуникациски вештини: • Читање на делата на оригинален англиски јазик. • Споредување истражување и
пишување есеј и негова презентација. • Формулирање, претставување, поддршка на критички мислења од



текстот во дискусии со предавачот и со колегите. Вештини на учење: • Читање на делата како текст и како
изведба. • Соодветно дискутирање на час, лична интерпретација и независен интражувачки есеј. • Примена
на информативни способности, влијание и задлабочено текстуално разбирање.

Современ англиски јазик 2 
Цели на предметната програма: Знаење и разбирање: Има знаење и разбирање за граматичките структури
како пасивот, условните реченици, сврзниците, нагласувачките структури, клаузулите итн. Има способности во
однос на граматичкиот и вокабуларниот аспект да учествува во дискусии во врска со различни социјални теми
и содржини како на пример: животна средина, екологија, технологија, наука, мода итн. Примена на знаењата
и разбирањата: Способен е да го применува своето знаење во различни комуникациски околности и да
одговара со високо ниво на лингвистичка прецизност на различни теми за дебатирање. Има знаење да
искажува интерес и грижа, да искажува претпоставка, да прашува и да изразува интерес, да се жали, да се
извинува, да повторува и да потврдува. Комуникациски вештини: Студентот е способен да иницира и да
задржува дискусија со задоволителна доза на заплетканост. Има знаење и компетенција за пишување
доброорганизиран есеј, како и доброорганизирана писмена кореспонденција. Студентот има развиени
вештини за самостојно ефективно читање. Способност за проценка: Студентот е способен правилно да
користи различни граматички форми, како: времињата, глаголските конструкции, идиомите и др. Способен е
за изразување доброорганизирани мисли на различни теми на дебатирање, како на пр. криминал, мода,
временски прилики, екологија, технологија итн. Вештини на учење: Студентите имаат развиени вештини за
независно учење со помош на различни интерактивни алатки. Тие се способни да најдат ресурси за
понатамошно учење и за подобрување на четирите вештини (читање, слушање, пишување и зборување). 

Морфологфија 
Предметот е концентриран на морфолоските карактеристики на англискиот јазик. Таа ги зема во предвид ги
третира и грамати;ките категории и други функции на зборовите на мајчиниот јазик на студентите како што се:
именки, заменки, придавки, прилози, предлози, определен и неопределен цлен, врзници, броеви и узвици. Со
посебно внимание се третираат формите и функциите на горенаведените делови на говорот. 

Англиска литература 2
Цели на предметната програма: Знаења и разбирања: • Користење и разбирање на соодветен критички
речник поврзан со поезија и поетски модели. • Вклучување критички способности во интерпретација на
поетските текстови. • Демонстрација на разбирање на историскиот развој на поетите, нивните животи,
нивните стилови и нивните достигнувања. Примена на знаењата и сознанијата: • Запознавање и евалуација на
развојот на англиската поезија од Чосер и од Ларкин. • Идентификување слични теми во поезиите и
анализирање различни пристапи. • Поврзување специфични жанрови, стилови и движења со соодветни
култури и во посебни хронолошки периоди. Способност за процена: • Одредување различни нивоа на
отстапување во поетското пишување. • Генерирање и артикулирање толкувани пофалби од песните. •
Процена на соодветноста на метричката форма на која се однесува. Комуникациски вештини: • Да ги
прочитаат делата во нивната оригинална форма на англиски јазик. • Да направат внимателно истражување во
писмен есеј и да го презентираат на час. • Да се вклучат во дискусија од критички и естетски аспект на
материјали обработувани со предавачот и со други колеги од групата. Вештини на учење • Да ги прочитат и да
ги интерпретират уметничките дела на напреден англиски јазик. • Да ги поврзат критиките за делата
обработувани на предавањата и да ги вклучат најубедливите критики со сопствена интерпретација на
студентот. • Стекнување невобичаено и технички речник од контекст и пример. 

Пишување на англиски јазик  
Целта на предметот е студентите: - Да имаат широк обем на специфичности во академско пишување на
англиски јазик и да ги разберат специфичностите на истражувањето. - Да идентификуваат различни видови
повратна информација на писмените задачи на студентите. - Да ги имплементираат своите вештини за
пишување во своите професии како предавачи во основните и во средните училишта. - Да идентификуваат и
да евалуираат различни жанрови на пишување во предавањата (EFL-училница) - Да развијат вештини
потребни за пишување истражувачка работа. - Да напишат доброосмислени параграфи и статии. - Да
пишуваат самоуверено на теми и за проблеми поврзани со академски англиски јазик. - Да употребуваат
примарни и секундарни извори при фокусиран академски аргумент. - Да се овозможи да применуваат разни
стилови на цитирање во своето пишување. - Да можат да употребуваат разни методи на истражување.

Современ англиски јазик 3 
Студентите преку овој предмет ќе ги збогатат своите јазични искуства со: Знаење и разбирање: - Примена на



комплексни граматички структури, како зависни реченици и индиректни прашања; развој на чувствителност
кон англокултурите и англискиот стил на комуникација. Примена на знаењето: - Прекинување и на учтив начин
и давање свој придонес во дискусиите на час; оформување точни граматички и стилски речници кои
покажуваат точна примена на глаголските форми, споредби и описен јазик. Комуникациски вештини: -
Изразување предност, незадоволство, намери, чувства и жалби; пишување есеи и формална
кореспонденција, развој на течно зборување и пишување. Способност за процена: - Ревидирање на
пишувањето, читањето и слушањето за главен мотив и детали, користење соодветен јазик во дадена
ситуација, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на академски и секојдневни изрази. Вештини на учење: -
Збогатување на нивното културно искуство и знаење cо користење на изразните текстови и сценарија за
поттикнување на самостојно учење; управување со јазични ресурси како што се веб и библиотечни услуги;
користење на англискиот јазик за решавање проблеми за учење. 

Историја и култура на англиското говорно подрачје 1 
Студентите: - Ќе ги запознаат разновидните аспекти од историјата и културата на земјите од англиското
говорно подрачје. - Ќе ги анализираат различните перспективи на британската историја, повеќе како процес
отколку како консекутивни хронолошки случувања. - Ќе ја разберат интеракцијата меѓу политичкиот и
економскиот развој и општествените промени (на пример во областа на правата на жените), а ќе научат и да ги
ценат факторите кои се вклучени во развојот на мултикултурното општество. - Ќе бидат способни критички да
се вклучат во дискурсивна анализа на општествената историја на Британија (економска, демографска,
политичка, културна). 

Синтакса 
Цели на предметната програма: - Дa ги соладуваат клучните поими и категории на синтаксата на англискиот
јазик со нагласок на педагошката примена; нивното теоретско и практично знаење на синтакса на англискиот
јазик, да биде на соодветно ниво со потребите на наставата на англискиот јазик; - Да можат да го владеат
англискиот јазик не само како комплексни серии на синтактичи и лексички образци, туку ќе се оспособат со
таква јазична компенетција со која ќе ги препознаваат и употребуваат тие образци во соодветни социо-
културни контексти; - Да имаат познавања на извори на литература за подучување на синтаксата на
англискиот јазик; - Да бидат обучени со знаења и вештини за да вршат компарација за разликите и
сличностите помеѓу мајчинноит и англискиот јазик; 

Современ англиски јазик 4 
Студентите преку овој предмет ќе ги збогатат своите јазични искуства со: Комуникациски вештини: Испраќање
сметка, купување работи, раскажување искуства, контраст на идеи, изразување чувства, следење дискурс;
создавање и одговарање на предлози, изразување веројатност, предности/недостатоци, одлучување за
храна/пијалаци и изразување согласување/несогласување. Примена на знаењето: Одобрување идеи;
изразување навреденост / симпатија, одбивања, давање предлози, прифаќање / одбивање / донесување
одлуки; давање комплименти, алтернативи; претпоставки; создавање повеќе грамaтички и стилистички точни
реченици кои покажуваат точна употреба на глаголските форми и пасивните форми. Способност за процена:
Ревидирање на пишување, читање и слушање на главни детали, на различни контексти, употребувајќи
соодветен јазик во дадена ситуација, вклучувајќи академски и социјални изрази. Знаење и разбирање:
Примена на комплексни граматички структури, како допусни клаузули, модални глаголи, пасиви,
квантификатори, индиректни прашања; употреба на вокабулар поврзан со областа на криминалистиката,
еволуција на образованието, наследноста, просторот и храната; развојот на чувствителност во англокултурите
и англиски стил на комуникација. Вештини на учење: Збогатување на нивното културно искуство и знаење cо
користење на текстови и сценарија за поттикнување на самостојно учење; стратешка и истражувачка
способност, управувајќи со јазични ресурси како што се веб-страници и библиотечни услуги; користење на
англискиот јазик за решавање проблеми со учењето. 

Историја и култура на англиското говорно подрачје 2 
Студентите: - Ќе стекнат знаење за различните аспекти од историјата и културата на земјите од англиското
говорно подрачје. - Ќе ги анализираат различните перспективи на американската историја, повеќе како
процес отколку како консекутивни хронолошки случувања. - Ќе ја разберат интеракцијата меѓу политичкиот и
економскиот развој и општествените промени (на пример во областа на правата на жените, граѓанските права
итн.), а ќе научат и да ги ценат факторите кои се вклучени во развојот на САД како мултикултурно општество. -
Ќе бидат способни критички да се вклучат во дискурсивна анализа на општествената историја на САД
(економска, демографска, политичка, културна). 

Преведување 1 



Предметот истражува методи, техники, пристапи и теории на преведување. Дава инструкции за успешно
преведување и за истовремено, непрекинато толкување. Фокусот е на преведување на литературни текстови
како проза и поема, и други документи се анализираат и преведуваат како статии во весници, официјални
документи и професионални текстови од полето на бизнисот, правната надлежност, и администрацијата.
Предметот исто така ја истражува етиката, моралот и одговорностите на преведувањето. 

Преведување 2
Предметот овозможува нови информации поврзани со предавање и учење на вокабулар во EFL училница.
Вклучува опис на тоа како се усвојува вокабуларот, како се употребува во говор и пишување, и дискусии за
моментални најдобри пракси за предавање на вокабулар. Специфични прашања вклучени во овој курс се: што
значи да се знае збор, колку зборови има, кои зборови треба да бидат научени, експлицитно против случајно
учење на вокабулар, значењето на читањето во учењето на вокабулар, стратегии за учење на вокабулар,
техники за предавање на вокабулар и тестирање на вокабулар.  

Методологија на предавање на англиски јазик 1 
Овој предмет има за цел да ги запознае студентите со теоретските и практичните размислувања за
предавање и учење јазици, како и ги одразува сегашните методологии на предавање на англискиот како
странски јазик. Курсот истражува начини на кои со разни пристапи и методи може да биде спроведена една
лекција за странски јазик. Курсот има за цел да создаде основа за разбирање на главните компоненти
вклучени во предавањето на странски јазик. Вклучени теми се: учење на странски јазик на основно ниво,
предавање на сите јазични вештини, предавање на вокабулар, предавање на граматика и изговор, планирање
на лекција, употреба на литература во предавање, технологија во предавањето, тестирање и евалуација, итн.  

Тестирање и оценување  
Овој предмет има за цел распознавање на основните принципи потребни за изготвување и применување на
процесот на евалуација. Преку за познавање со овие принципи студентите ги идентифицираат и главните
видови на евалуација, разликата мегу стандардна и алтернативна евалуација. Важен аспект во овој процесс е
валидноста и доверливоста на инструментите на евалуација. Во текот на семестарот студентоте истотака ке се
запознаат со пазни видови на тестови, видови на прашања и задачи потребни при дизајнирање на тестови и
имплементацијата на процесот на евалуација и оценување. 

Анализа на потребите и дизајнирање на предмет 
Овој предмет има за цел распознавање на основните принципи потребни за изготвување и применување на
модерни академски предмети. Преку запознавање со овие принципи студентитите можат да ги раликуваат
пазните видови на предмети зависно од потребите на студентите но и пазарот. Многу важен елемнт во овој
процесс е проверување на валидност и поверливост на инструментите употребени во процесот на евалуација
изготвување на предмет и имплементација на стандарди и принципи познати во академијата и педагогијата. 

Методологија на предавање на англиски јазик 2 
Овој предмет има за цел да ги запознае студентите со теоретските и практичните размислувања за
предавање и учење јазици, како и ги одразува сегашните методологии на предавање на англискиот како
странски јазик. Предметот истражува начини на кои со разни пристапи и методи може да биде спроведена
една лекција за странски јазик. Предметот има за цел да создаде основа за разбирање на главните
компоненти вклучени во предавањето на странски јазик.  

Дипломска работа (практика) 
Главната цел на пишување Дипломска работа е да им помогне на студентите da спроведaт истражување на
тема што сами ја избираат од областа областа на англиски јазик. Дипломската работа е дел од научните
истражувања кoja им дава можност na студентите да го применуваaт знаењето и вештините што ги стекнале во
текот на нивните додипломски студии. Студентите се надгледувани од страна на еден член на департаментот,
ментор, кој ги води низ процесот на истражување и пишување на дипломската работа. Дипломската работа
мора да обезбеди детални и потврдени сметка на тематски, методолошки и теоретски основи за работа.
Емпирискиот материјал под анализа треба да бидат презентирани на јасен начин, исто така дa ги покажува
врските на теоретска рамка и применетата методологијата. Освен ова, дипломската работа требда да ги следи
основните принципи на етика во истражувањето. 

Професионален англиски јазик 1 



По успешно завршување на овој предмет, студентите ќе бидат во можност да совладаат нови зборови и да ги
користат во различен професионален контекст; подобро да разбираат писмен дискурс кој најмногу се користи
во различни професии како од изворни говорници на англиски јазик, така и од оние кои го изучуваат како
странски јазик; да се впуштаат во динамични дискусии во врска со различни современи теми; да научат
ефикасно да комуницираат во различни формални и неформални ситуации; да разгледуваат граматички
категории во речениците и да пишуваат параграфи и документи кои ќе им овозможат поефикасна
комуникација и разбирање на текстови кои најчесто се користат во професионален контекст. 

Психологија на образованието 
Целта на предметот е да се понуди развој, учење и настава, како концепти и основни практики што им
овозможуваат на наставниците да предаваат за развој на мислењето. Студентите ќе стекнат една теоретска
основа и целина на стратегии што го развиваат мислењето и нивните способности да се рефлектираат врз
мислењето, еден процес кој често се нарекува метакогниција, студентите ќе научат за разните стратегии кои
ја поттикнуваат наставата за и околу мислењето, исто така, тие ќе имаат за задача да ги дизајнираат и да ги
вреднуваат своите стратегии. За да се поттикне рефлективното мислење и метакогнитивното знаење кај
студентите, учесниците ќе имаат прилика да се информираат за развојот, учењето, наставата, навиките,
критичкото мислење и процесот на решавање на проблеми. Студентите да се запознаат со предметот на
педагошката психологија. Студентите да се запознаат со методите и техниките на педагошката психологија.
Студентите да ги употребуваат методите и техниките кај психолошките проблеми во образованието. Учењето и
факторите на учењето,Видови учење, бихевиористички и когнитивистичко учење.разните теории и практики
на учењето.Теории на учењето и способностите.Структура на способностите и нејзините видови и трансфер
во учењето.  

Практично предавање
Знаењата и разбирања на студентите: Студентите кои успешно ќе го завршат овој предмет ќе стекнат: -
Теоретски и практични знаења за планирање на наставата како и предавање; - Теоретско знаење,
разбирање и планирање на наставните програми; - Познавање на академското планирање, процесите и
функциите во врска со различните видови предавања, на пример предавање / практика / итн. - Разбирање на
планирањето и управувањето на наставата. Примена на знаење и разбирање: - Да бидат подготвени да
предаваат во основни и средни училишта во согласност со законите на Република Македонија. - Да
применуваат соодветна методологија која одговара на потребите на студентите. - Соодветно да користат
функционални стилови и различни видови за да ги пренесат знаењата на учениците. Способност за процена -
Оцена и избирање стратегии и материјали за определените предавања. - Давање јасни и информирани
мислења за дискутирање на културолошките прашања. - Анализа на потребите на студентот како и планирање
и развој на часовите преку избирање соодветни материјали и ресурси. Комуникациски вештини: - Можност
јасно да артикулираат мисли / идеи и да изразуваат пораки на англиски јазик пред различни групи ученици. -
Да создадат доброосмислен план и ефикасна примена на истиот. - Да читање, да пишуваат и да зборуваат со
доверба, етички и искрено, за теми и прашања од различни области. Вештини на учење: - Имаат независни
вештини во вршење стручни задачи и покажуваат независнот во изразувањето мислења во професионалната
сфера. - Можат да развијат материјали во врска со нивната практична област преку користење упатства и
соодветни ресурси. 

Професионален англиски јазик 2 
Овој предмет е продолжување и проширување на претходното ниво на Професионален англиски јазик 1 и ги
има истите цели како и првиот дел. По негово успешно завршување, студентите ќе бидат во можност да
совладаат уште поголем обем на нови зборови и да ги користат во различен професионален контекст; подобро
да разбираат писмен дискурс кој најмногу се користи во различни професии како од изворни говорници на
англиски, така и од оние кои го изучуваат како странски јазик; да се впуштаат во динамични дискусии во врска
со различни современи теми; да научат ефикасно да комуницираат во разновидни формални и неформални
ситуации; да определуваат граматички категории во речениците и да пишуваат параграфи и документи кои ќе
им овозможат поефикасна комуникација и разбирање на текстови кои најчесто се користат во професионален
контекст. 

Семејство и општество
Цели на предметната програма: - Студентите ќе стекнат продлабочени знаења за општествените услови во кои
се развиваат образованието, семејството и општество. - Специфичностите на семејството и општество како
социолошка дисциплина. - Нееднаквостите во образованието. - Ќе можат да направат предлабочени анализи
на семејството и општество и на односите на социјалните фактори во нив. - Развиваат критички и творечки
однос кон образовната теорија и практика во едно конкретно општествено мисење. - Иницирање и



комплетирање независна истражувачка работа. - Способност за адаптација во однос на различни културни и
меѓучовечки односи и околности. - Демонстрирање способност за пренесување знаење во врска со
комплексноста на социолошките, антрополошки и на социолоши реперкусии на комуникациските технологии. -
Способност за развивање елоквентна дискусија.

Предавање прилагодено според способностите 
По завршувањето на овој предмет, студентите ќе бидат оспособени да ги идентификуваат карактеристиките
на предавањето според различните способности, да ги објаснат причините поради кои ваквиот начин на
предавање е предуслов за успешно учење на сите нивоа, да креираат предавања кои го претставуваат
ваквиот пристап според содржината и да имплементираат стратегии за ангажирање на студентите преку
изделување на нивните способности во текот на на ставата.  

Изборни предмети

Македонски јазик за професионални цели 1 M
По завршувањето на предметот Македонски јазик за професионални цели 1 од студентите се очекува да ги
продлабочат и да ги зајакнат своите способности за напредно писмено и усно изразување на македонски
јазик во контекст на различните професионални опкружувања. Студентите ќе бидат оспособени да читаат,
пишуваат и да разбираат различни видови професионални и официјални текстови на македонски јазик. Исто
така, ќе стекнат знаења и вештини за општата терминологија од областа на правото, бизнисот и економијата,
администрацијата, компјутерските науки, јазикот и комуникацијата и ќе можат да ја употребуваат во рамките
на своите идни професии. Освен тоа, од студентите се очекува да станат поавтономни во изучувањето на
јазикот и ќе бидат во можност да размислуваат критички на различни теми, како и да стекнат способност за
напредна писмена и усна комуникација на македонски јазик во една мултијазична и мултикултурна средина.

Македонски јазик за професионални цели 2 
По завршувањето на предметот Македонски јазик за професионални цели 2 од студентите се очекува да ги
утврдат и да ги зголемат своите способности за напредно писмено и усно изразување на македонски јазик во
контекст на нивните идни професии. Студентите ќе бидат оспособени да читаат, пишуваат и да разбираат
различни видови професионални и специјализирани текстови на македонски јазик, да ги анализираат и да
коментираат за нив како и да состават своја професионална биографија на македонски јазик (CV). Исто така
ќе ги зголемат и ќе ги прошират и своите познавања на стручната и научната терминологија од областа на
правото, бизнисот и економијата, администрацијата, компјутерските науки, јазикот и комуникацијата и ќе
можат да ја користат во симулација на автентични ситуации од нивното професионално опкружување, како и
во дебати и при размена на мислења поврзани со различни аспекти на овие професии.

Македонски јазик за почетници 1
Програмата за предметот Македонски јазик како странски јазик 1 опфаќа: читање, пишување, слушање и
зборување. Преку посебни вежби и предавања се овозможува запознавање со основната комуникација на
македонскиот јазик, т.е. запознавање, поздравување, претставување, збогатување на зборовниот фонд и
пишување и разбирање кратки текстови. При создавањето на програмата се води сметка студентите
стекнатите знаења да можат да ги применуваат и понатаму. Материјалот се обработува по принципот на
комбинирани предавања и вежби, како и континуирани задачи, преку кои студентите активно се вклучени за
време на часот и учествуваат со свои прашања и предлози во креирањето на часот.

Македонски јазик за почетници 2 
Програмата за предметот Македонски јазик за почетници 2 опфаќа: читање, пишување, слушање и
зборување. Во рамките на овој предмет е опфатено следново: секојдневни обврски, планирање активности за
наредниот период, опис на лица, места и на предмети. При создавањето на програмата се води сметка
студентите стекнатите знаења да можат да ги применуваат и понатаму.

Албански јазик за почетници 1 
Целта на предметот Албански јазик за почетници 1 е студентите кои немаат елементарни знаења од
албанскиот јазик да се запознааат со карактеристиките на овој јазик, да стекнат знаења за јазичната
структура на албанскиот јазик, да ги прошират и да ги применат своите знаења во секојдневни ситуации, со
помош на кои истовремено ќе стекнат знаења за јазичната структура на албанскиот јазик, ќе совладаат
скромен фонд од различни лексико-граматички категории кои ќе им овозможаат едноставни конверзации.
Иако станува збор за второ ниво на предметот за почетници, замислено е да биде флексибилен и да се
прилагоди кон можностите и кон интересот на студентите.



Албански јазик за почетници 2 
Целта на предметот Албански јазик за почетници 2 е студентите кои немаат елементарни знаења од
албанскиот јазик да се запознааат со карактеристиките на овој јазик, да стекнат знаења за јазичната
структура на албанскиот јазик, да ги прошират и да ги применат своите знаења во секојдневни ситуации, со
помош на кои истовремено ќе стекнат знаења за јазичната структура на албанскиот јазик, ќе совладаат
скромен фонд од различни лексико-граматички категории кои ќе им овозможаат едноставни конверзации.
Иако станува збор за второ ниво на предметот за почетници, замислено е да биде флексибилен и да се
прилагоди кон можностите и кон интересот на студентите.

Јавно говорење
По завршувањето на овој предмет студентите ќе стекнат знаења за процесот на комуникација, етичките
одговорности на јавниот говорник, како и за различните модели на информативни и убедливи говори. Освен
тоа, студентите ќе стекнат и вештини за: подготовка и доставување различни видови говори, анализа на
публиката, истражување на говорни теми, подготовка на говори итн. По завршувањето на предметот Јавно
говорење студентите ќе бидат во можност да размислуваат критички преку конструктивна самокритика и
преку критика за говорите на другите.

Дебата и презентациски вештини
Преку овој предмет студентите: Ќе стекнат вештини за ефективно дискутирање и аргументирање и со доверба
пред публика. Ќе градат, ќе развиваат и ќе вежбаат презентирање на аргументи на различни начини,
вклучувајќи индивидуална работа, работа во парови и групна презентација. Ќе научат да користат реторика на
убедување со цел да изнајдат логични аргументи за поткрепа на одредена позиција поврзана со актуелни
теми. Ќе се запознаат подетално со процесите на формално дебатирање, односно со британскиот
парламентарен стил на дебатирање.;

Меѓукултурни студии
По завршувањето на овој предмет студентите ќе можат да ги идентификуваат: глобалните прашања и
проблеми од перспектива на различни култури, комуникациската динамика во другите култури, сличностите и
разликите меѓу своите вредности и оние на другите култури, како и сличностите и разликите меѓу нивните
комуникациски практики и оние од другите култури. Освен тоа, од студентите се очекува да станат посвесни
за стереотипите кои ги има во општеството за различните култури и ќе почнат подобро да го разбираат своето
место во глобалната заедница. Студентите критички ќе се вклучат во размислувања за својата етничка
припадност, полот и родовиот идентитет, класата, верата, националното потекло, возраста и за другите
демографски карактеристики како и за нивното влијание врз комуникациските процеси. По завршувањето на
предметот Меѓукултурни студии, студентите ќе стекнат и комуникациски вештини за работа во групи преку
учество во истражувачки проекти и вештини за презентација на своите истражувачки проекти.

Комуникациски вештини
Преку предметот Kомуникациски вештини студентите ќе можат практично да ја применуваат меѓучовечката
комуникација. Студентите ќе имаат можност да совладуваат интерперсонални вештини (како перцепција,
слушање, вербална и невербална комуникација); јавно говорење (како организација, испорака и основи на
пишување јавни говори) и комуникација во мала група (како лидерство, самоувереност и слушање). Предметот
е фокусиран и на основните познавања и разбирања за процесите на барање работа, како со писмена така и
со усна комуникација, преку задачи како што се: пишување биографија, мотивациско писмо, симулации за
интервјуирање итн.

Напреден Excel
Целта на овој предмет е студентите да стекнат напредни познавања за примената и за можностите понудени
од апликацијата микрософт ексел (Microsoft Excel) и воедно да се оспособат за реализирање напредни
задачи поврзани со соодветната програма на нивниот факултет.

Напредни ИТ-вештини
Цели на предметната програма се студентите: Да им се овозможи на студентите да стекнат основни
познавања и вештини од областа на информатичките науки. Да стекнат теоретски и практични знаења за
апликациите на микрософт офис (Microsoft Office) (Windows, Word, PowerPoint, Excel, Access) и да ги
применуваат во реалниот живот. Да се оспособат да работат индивидуално или во група на практични
проекти.

Напреден Ворд
Целта на овој предмет е студентите да стекнат сознанија за можностите на апликациите микрософт ворд и



пауер поинт и да се оспособат самостојно да реализираат проекти и конкретни сложени задачи поврзани со
соодветната програма.

Гугл апс
Цели на предметната програма се: Студентите да стекнат напредни познавања и вештини од областа на
електронските сервиси (cloud applications); Студентите да стекнат теоретски и практични знаења за
апликациите гугл докс (Google Docs) (G-mail, Documents, Spreadsheets, Presentations, Drawings и Forms ) и да
ги применуваат во реалниот живот; Да се оспособат студентите да работат индивидуално или во група на
разни проекти, и тоа онлајн, директно преку веб-прелистувачот.

Напреден акцес
Базите на податоци се идеални алатки за следење на голем обем на податоци, a микрософт акцес е многу
популарен и претставува моќно средство кое се користи за дизајнирање и за развивање бази на податоци
базирани на виндоус (Windows). Овој предмет е наменет за нови корисници на акцес при што се обработуваат
најважните функции потребни за работа со бази на податоци.

Десктоп-публикации
Целта на овој предмет е дизајн и обработка на растер и вектор графика преку водечките програми Adobe
Photoshop и Illustrator како и дизајнирање и публикација на комерцијални материјали за печатење со помош на
Adobe In Design.

Веб-публикации
Развивање дури и едноставна веб-страница според важечките стандарди бара познавање на Hypertext
Markup Language (XHTML) и Cascading Style Sheets (CSS). Повеќето веб-страници користат и слики, во форма
на банери, копчиња, логоа, слики или скенови. Adobe Fireworks е изграден како алатка за да се креира и да се
манипулира со слики наменети за веб и да им овозможи на креаторите да ги оптимизираат овие слики, со цел
да се намали големината на датотеката. Fireworks, исто така, обезбедува одлична интеграција со
Dreamweaver. Оваа серија обезбедува сеопфатен вовед во XHTML, CSS и креирање веб-графика.

Албански jазик и култура на пишување
Предметот Албански јазик со култура на пишување е синтеза на правила и упатства кои се предвидени да ги
подобрат вештините на писменото и усното изразување на албански. Подобрувањето на овие вештини, пред
сè, се предвидува да се постигне преку запознавање со правописните правила, некои морфолошки норми и
норми на синтаксата на албанскиот јазик, кои се потребни за да се постигне правилната употреба на јазикот.
Потоа, посебен аккцент се става врз мотивирањето на студентите за течен говор, подигање на свеста за
употреба на албанскиот чист стандарден јазик. Посебен простор опфаќа и поттикот на волјата за
подобрување на процесот на пишување, освестувајќи ги студентите за разликите во видовите на напишаните
текстови, но и за свеста за академски интегритет (плагијатура), не оставајќи го недопрено и опфќањето на
специфичната терминологија на различни области кон кои се ориентирани студентите. Предвидено е овие
теми да им се понудат на студентите како комбинирани наставни единици, односно како правила, упатства и
вежби кои меѓусебно се надополнуваат.

Албански јазик за специфични цели
Предметот има за цел подобрување и усовршување на изразувањето на албaнски јазик, било да е тоа усмено
или писмено. Конкретно предметот има за цел да ги запознае студентите со специфична терминологија, со
можностите на нејзината употреба, со најчестите грешки во секјодневниот говор но и за комуницирањето во
специфични околности. Студените ќе се запознаат со условите во кои тие правила функционираат за да
можат да ги употребат не само за задачите кои се однесуваат на предметот туку и во нивниот понатамошен
професионален ангажман.

Aкадемско пишување на англиски јазик
Целта на овој предмет е студентите да ги развијат академските вештини за пишување на различни начини. На
студентите ќе им се овозможи да ги изложуваат своите идеи на јасен, течен и на ефективен начин за да
создадат едне напишан текст. Студентските академски вештини ќе се развијат постепено преку вежбите што
помагаат во пишувањето, како: пишување различни видови параграфи и есеи. Исто така, студентите ќе се
запознаат со правилата за цитирање и парафразирање и ќе разберат што значи плагијат. Повратната
информација на едно напишано дело ќе содржи поправање на грешките од самите студенти, поправање на
грешките меѓу самите студенти и поправање на грешките од предавачот во однос на содржината,
организацијата и на јазичните грешки.



Академско пишување на македонски јазик
По завршувањето на Академско пишување на македонски јазик, од студентите се очекува да постигнат
соодветни знаења и напредна комуникација на македонски јазик со посебен акцент на вештините на
пишување на македонски јазик. Освен тоа, од студентите се очекува да станат поавтономни во изучувањето на
јазикот и да преземат одговорност за своето учење. По завршувањето на предметот Академско пишување на
македонски јазик, студентите ќе бидат во можност да ги надградат своите способности за пишување на повеќе
нивоа и со тоа да станат посигурни и покомпетентни во пишувањето на македонски јазик и ќе бидат во
можност да размислуваат критички на различни теми и сами да донесуваат заклучоци, како и да стекнат
способност за одлична писмена и усна комуникација на македонски јазик.

Академско пишување на албански јазик
По завршувањето на секое ниво, од студентите ќе се очекува да можат да пишуваат есеј и
научноистражувачка работа според правилата научени за време на предавањата. Конкретно од нив ќе се
очекува овие знаења да ги имаат изградено над знаењата за функцијата, градбата и за видовите параграф,
начинот на одбирање тема за научноистражувачка работа, собирањето на материјалот, правилата за
документирање на изворот итн., па сѐ до завршниот модел.

Германски јазик (ниво 1 до 4)
Германски јазик (ниво 1 до 4),"По завршувањето на секое ниво, од студентите се очекува да достигнат
соодветни знаења според Европската јазична рамка кои се посебно и конкретно одредени според нивото.
Освен тоа, од студентите се очекува да станат поавтономни во изучувањето на јазикот и да преземат
одговорност за своето учење. По завршувањето на предметите по германски јазик, студентите ќе бидат и во
можност да размислуваат критички на различни теми и сами да донесуваат заклучоци врз основа на
прочитаните текстови, како и писмено и усно да ги изразуваат своите мислења и ставови.

Заштита на животната средина
Цели на предметната програма се студентите да стекнат знаења за: основните проблеми на животната
средина; улогата на човекот како клучен фактор во процесот на загадувањето и заштита на животната
средина; влијанието на разните загадувачи на животната средина врз здравјето, професионалната активност
и врз организациската способност на факторот човек; создавањето позитивни навики за животната средина
како и за подигањето на свеста за потребите за поздрава и почиста средина; меѓународната и националната
легислатива како и меѓународните конвенции за животната средина; за меѓународните и националните
глобални политики во сферата на животната средина; животната средина како услов за одржлив економски
развој; улогата на општеството во процесот на заштита на животната средина; за главните ризици на здравата
животна средина; за Националната стратегија за животната средина на Р. Македонија.

Професионален рзавој на кариерата
Овој предмет се однесува на барањето, добивањето и на задржувањето на работата. Преку него студентите
ќе стекнат содветни работни вештини за потребите на модерните работни места. Специфична задача ќе биде
ефективнo составување биографија (CV), пишување писмо за интерес/барање, вештини за интервјуирање и
за формална комуникација во рамките на канцеларијата (мемос, формални електронски пораки до
претпоставените или до клиентите, извештаи). Дополнителни елементи кои ќе ги опфатат се спроведување
самоевалуција, управување со интерканцелариски конфликти и барање промоции. Примарен фокус на овој
предмет ќе биде вработувањето. Вештините добиени во рамките на овој предмет може да се применуват во
работниот процес.

Човекови права и слободи
Борбата за човекови права започнува со историските напори за да се запознаат со истите. Со текот на
времето, корпусот на слободите и правата на човекот и граѓанинот што се инкриминирани со закони или
меѓународните договори се шири, но тоа сигурно тоа не е показател дека тие се почитуваат и имплементираат
во практиката. Човековите права се до сега се сметало дека преставуваат или се дел од внатрешните работи
на државите (според принципот на апсолутниот суверенитет), а само во поново време се стекнаа со насловот
на jus cogens норми. Студентите преку овој курс ќе се запознаат со развитокот на доктрината за човековите
права, видовите и категориите на човековите права и ќе ги проучуваат соодветните документи кои го
регулираат тие права. Целта на овој предмет е: да сезапознаат студентите со концептот на меѓународното
право за човекови права, спроведување на истите, влијанието во креирањето на националните политики; Тоа
ке ги поттикне студентите да размислуваат критички на односот меѓу меѓународното право и националното
право; да ги направи свесни за сегашните меѓународни настани, како тие влијаат врз секојдневниот живот на
луѓето во светот; да ги поттикне студентите да се придонесе во областа на изготвување на законите за заштита
на човековите права.



Пишување на англиски јазик и истражување
Овој предмет има за цел да ги запознае студентите со главните карактеристики на пишување на истражувачка
работа на англиски јазик. Студентите ќе бидат запознаени со разни техники кои ќе ги подготват за учество во
академски текст на англиски јазик. Тие ќе ги подобрат нивните вештини на пишување, академски презентации,
дискусии на разни видови на пишување и ќе научат како да пишуваат истражувачка работа вклучувајќи и
жанр, избирање на тема и наоѓање и цитирање на извори. Вклучени теми се: жанрови на пишување, видови
на истражување во академско пишување, стил на пишување, цитирање во текст, разбирање и користење на
докази, дискусија на резултати и развивање на тема.

Преведување од областа на мас медиумите
Цели на предметната програма: Комуникациски вештини: да развиваат преведувачки и толкувачки вештини со
зборување, слушање, читање и пишување со разлог да има интеркомуникација. Примена на знаењето: да
произведуваат правилен напишан и зборуван Англиски јазик; да аплицираат правилни структури и форми на
изворниот јазикот. Способност за проценка: да го читаат текстот со причина да го преведуваат, да го читаат
преводот за да го контролираат, проверуваат и корегираат. Знаења и разбирања: да го совладаат процесот
на произведување текстови, напишани и зборувани, според варијацијата на различните говори и агенди, да
развиваат сложна мултилинуална комуникација во контекст на преведување. Вештини на учење: Да
аплицираат принципи и практика на преведување, како и истовремено, непрекинато толкување.

 Мултикултурализмот во наставата по англиски 
Цели на предметната програма: Комуникациски вештини: Студентите се очекува да ги престават своите
ставови во врска со културата, глобализацијата и како сето тоа се одразува во процесот на едукација.Се
очекува да се дискутираат теми во врска со толеранцијата и разбирањето на другиот или другата култура.
Истотака и ќе се работи и на подготвување есеи во кои се третираат прашањата на културниот релативизам,
стереотипте и предрасудите, како и развивањето на концпетите на интеркултрна соработка и мултикултурно
образование. Примена на знаењето и разбирањето: Креирање на образовни модели за мултикултурна
соработка и нивна апликација во процесот на предавање Англиски како странски јазик. Развивање на
воспитна стратегија која би била ефикасна во ситуации кога недостигот на толеранција предизвикува тензија
мегу студентите. Способност за проценка: Разработка на индивидуално портфолио основано на принципите
на мултикултурно образование, и идентификација на случаи на нетолеранција со цел развивање
интеркултурна соработка . Знаење и разбирање: Запознавање со основните принципи на кутлтурата,
културниот релативизам, интеркултурно и мултикултурно образование и адресирање на овие прашања во
контекстот на предавање англиски како странски јазик. Вештини за учење: Распознавање со ефикасни
модели за промоција на мултикуклтурализмот во процесот на едукација, каде англискиот јазик би имал клучна
улога

Вовед во усвојување на странски јазик 
Овој предмет им овозможува на студентите вовед во полето на усвојување на странски јазик (SLA).
Студентите добиваат добра основа во SLA теорија и тренинг за едни од најскорешните методолошки помагала
во ова поле. Значителен временски период ќе биде посветен на сличностите и разликите помеѓу усвојувањето
на мајчинииот и странскиот јазик и студентите ќе имаат прилика да се рефлектираат на своите искуства во
учењето. Вклучени теми се: процесот на SLA, влијанието на возраста на ученикот, мотивација, став, можност
за учење, индивидуални стратегии на учење во овој процес, улогата на мајчиниот и странскоит јазик во
учењето, комуникациски вештини, грешки и анализа на грешки, хипотеза на критичен период, тренинг на
стратегии.

Предавање на вокалбулар 
Предметот овозможува нови информации поврзани со предавање и учење на вокабулар во EFL училница.
Вклучува опис на тоа како се усвојува вокабуларот, како се употребува во говор и пишување, и дискусии за
моментални најдобри пракси за предавање на вокабулар. Специфични прашања вклучени во овој курс се: што
значи да се знае збор, колку зборови има, кои зборови треба да бидат научени, експлицитно против случајно
учење на вокабулар, значењето на читањето во учењето на вокабулар, стратегии за учење на вокабулар,
техники за предавање на вокабулар и тестирање на вокабулар.

Контрастивна анализа 
Целите на контрастивната анализа. Хипотезите во врска на контрастивната анализа. Хиерархија на
потешкотиите. Методологијата користена во контрастивната анализа. Контрастивна анализа помеѓу англискиот
и македонскиот/албанскиот фонетски и фонолошки, морфолошки и синтактички системи. Меѓујазикот



(interlanguage) неговите својства, трансфер, меѓујазично позитивно и негативно влијание. Позајмување,
замена на кодот и фосилизација. Важноста на на грешките на студентите (learner error) кои учат странски/втор
јазик. Изворите на грешките, итн.

Учење на англиски јазик на младите  
Учење на англискиот јазик на младите е предмет кој е креиран да ги запознае студентите со специфичниот
свет на учењето на младите, и е наменет да им помогне да станат воедно и добри наставници во една општа
смисла, и поконкретно да ги подготви за можностите и предизвиците пред кои тие се наоѓаат. Овој курс ја
нуди основата на учењето: Принципи и предизвици. Истражување на локалниот контекст-Учењето во
Македонија. Исто така овој курс се насочува на подготовка на часа: Креирање на планови за час за младите,
Раководење со училница и Оценување на младите (оценки, повратна информација). Со овој курс се
истражуваат активностите за време на часот од еден комуникативен аспект.

Правно преведување 
Од студентите се очекува по завршувањето на предметот, да го подобрат разбирањето на основните
принципи на анализа на текст, како и на некои современи теории поврзани со преведување на специфични
тектстови од областа на правото.. Исто така, се очекува тие да можат да идентификуваат и да одредат
најадекватни стратегии за преведување од таа област. Преку практична работа на различни видови на научни
и практични текстови, студентите ќе бидат во можност да го применат своето познавање на теориите и
практиките на преведување за подобрување на аналитичките вештини и разбирањето на сите фактори кои
влијат на преведувањето на текстови од горенаведената дисциплина.

Консекутивно преведување 
На студентите кои студиите ги продолжуваат на насоката преведување и толкување, предметот Консекутивно
преведување од јазик А на јазик Б и обратно им помага да преку разновидни усмени вежби се оспособуваат
за толкување консекутивно на албански и на англиски јазик. Овој предмет им помага прецизно да ја
репродуцираат содржината на оригиналните говори, користејќи соодветна терминологија и регистер.

Симултано преведување
Проверка на јазичната и говорната компетенција по албански и англиски јазик, познавањето на актуелниот
речник и изразување преку претежно усмени вежби. Предметот е дизајниран на тој начин да се става голем
акцент на меморирањето на подолги реченици, со едновремено воведување во техниката на бележењето.
Компентецијата и перформансата на албанскиот и англискиот јазик, способноста за анализа на текст,
комуникативните способности, и др. се проверуваат и оценуваат на крајот од семестарот.

Учење и осознавање во наставниот процес 
По завршување на предметот, студентите ќе бидат во можност: да се запознаат со основните претпоставки,
концепти и принципи на секоја теорија; да ги увидат можните импликации на секоја теорија во различни
наставни средини; да ги споредуваат различни теории кај различни возрасни групи и во различни услови; да
создадат, да ревидираат и да применуваат своја сопствена теорија на учење; да рефлектираат во врска со
тоа како теориите за учење влијаат врз секој аспект од нивниот живот; да ја објаснат интеракцијата меѓу
студентите, наставниците и ресурсите во наставата и импликациите на оваа интеракција во наставата; да ги
опишат современите ученици преку еден конинуум на карактеристики, на пр. социоекономски статус, етничка
припадност, род, способности и сл. и да дискутираат за овие карактеристики и за нивната импликација; да ги
истражуваат мотивацијата како фактор и нејзиното влијание и да се самооценуваат со цел да размислуваат за
својот понатамошен професионален развој.

Критичко мислење и мултикултурно образование 
Цели на предметната програма: Комуникациски вештини: - Студентите се очекува да ги престават своите
ставови во врска со културата, глобализацијата и како сето тоа се одразува во процесот на едукација. Се
очекува да се дискутираат теми во врска со почитта и разбирањето на другиот или другата култура. Истотака и
подготвување есеи во кои се третираат прашањата на културниот релативизам, стереотипте и предрасудите, и
развивањето на концпетите на интеркултрна соработка и мултикултурно образование. Примена на знаењето и
разбирањето : - Солидно разбирање на централните теми, концепти и контроверзи поврзани со
мултикултурните теории; - Поседување на академски вештини неопходни за задоволување на академските
критеритуми; - Запознавање со разновидние перспективи и теми од сферата на мултикултурализмот како
теорија, политика и пракса; Способност за проценка: - Способност за евалуација на аргументите поставени
аворите кои ќе се дискутираат; - Способност за анализа, проценка и почитување на рановидните перспективи
по прашање на мултикултурните политки; Знаење и разбирање: - Способност да постават и да одоворат на
прашања поврзани со темите на диверзитет и мултикултурализам; - Способност за идентификување на



предизвиците во некои од клучните мултикултурни теории; - Способност за примена на критичко мислење со
цел формирање и анализа на сопствените ставови кон мултикултурните политки. Вештини за учење -
Распознавање со ефикасни модели за промоција на мултикуклтурализмот во процесот на едукација, каде
англискиот јазик би имал клучна улога, како предмет кој е неутрален за сите студентите без разлика на
нивната етничка припадност.

Лексикологија 
Целите на лексикологијата. Врските на лексикологијата со другите гранки на лингвистиката. Зборови и
лексеми. Значението на зборовите. Видови на значениа. Промени на значението на зборовите. Творба на
зборови. Врските момеѓу лексемите (колокации, идиоми, полисемија, синонимија, метафора). Употребата на
зборовите (кохезија, идиоми, клишеи, поговорки). Вариетети на англискиот речник. Формален речник наспроти
колокации. Лажни пријатели, народна етимологија и други проблематични зборови.

Инклузија на учениците со посебни потреби 
Целта на предметот е инклузија на сите студенти кои во својот развој имаат помал степен на некои ментални
или физиолошки аномали. Со овој потег МОН сака да направи пресек во однос на тие случаи и да ги
инкорпорира заедно со другите студенти. Поранешната идеја дека тие требале да учат во посебни паралелки
досега не даде резултати, па токму затоа овие студенти би можеле повеќе да добиваат знаења заедно со
своите колеги. Тие студенти треба да се третираат со големо внимание и да се работи со нив со посебни
форми и методи. Значи тие може да имаат хендикеп во однос на видот, слухот, церебрална парализа и сѐ
друго што е определено од нивниот лекар.
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