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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 за јазикот, литературата во јавните,
приватните и  во други организации.
Да го развивa концептот на критичко размислување на студентите.
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.

Содржината на курикулумот е балансирана комбинација на основно знаење и специфични  професионални 
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вештини.  Првата  година  е  значајна  за  студентите,  бидејќи е спој на цел спектар на интердисциплинарни
предмети. Ова ќе биде од значителна корист за нивната професионална оформеност.

Кариера

Англискиот е втор јазик во светот ипоради 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
Северна 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 и
пишува јасни аргументи користејќи текстуални примероци со логичен прогрес и јасност на објаснување.  
Може дагипроценува 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
користејќи 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-105] [6.0 ЕКТС] Современ англиски јазик 1
[C2199] [6.0 ЕКТС] Англиска литература 1: Британска литература
[ETTE04] [3.0 ЕКТС] Академско пишување на англиски јазик
[CEL-103] [6.0 ЕКТС] Фонетика и фонологија 
[3.0 ЕКТС] Албански/Македонски јазик
[6.0 ЕКТС] Изборен/Дигитални компетенции

Семестар 2

[CEL-205] [6.0 ЕКТС] Современ англиски јазик 2
[CEL-202] [6.0 ЕКТС] Морфологија
[C2200] [6.0 ЕКТС] Англиска литература 2: Американска литература
[CELT08] [3.0 ЕКТС] Англиски за специфични потреби
[3.0 ЕКТС] Албански/Македонски јазик
[6.0 ЕКТС] Изборен/Дигитални компетенции

Семестар 3

[C2069] [3.0 ЕКТС] Усна комуникација
[C2201] [3.0 ЕКТС] Современ англиски јазик 3
[CEL-802] [6.0 ЕКТС] Семејство и општество
[E2203] [6.0 ЕКТС] Англиска литература 3: Ирска литература
[C2202] [6.0 ЕКТС] Историја и култура на Велика Британија
[CTTA56] [6.0 ЕКТС] Синтакса

Семестар 4

[C2205] [6.0 ЕКТС] Историја и култура на САД
[EEL-301] [6.0 ЕКТС] Вовед во усвојување на вториот јазик
[LCC-803] [6.0 ЕКТС] Инклузија на учениците со посебни потреби 
[CEL-504] [6.0 ЕКТС] Преведување 1
[C2204] [3.0 ЕКТС] Современ англиски јазик 4
[C2070] [3.0 ЕКТС] Писмена комуникација

Семестар 5

[CEL-603] [6.0 ЕКТС] Преведување 2
[CEL-503] [6.0 ЕКТС] Тестирање и оценување 
[C2206] [6.0 ЕКТС] Применета лингвистика: ЕLТ 1
[6.0 ЕКТС] Изборен од друга единица
[6.0 ЕКТС] Општ изборен (од СП)

Семестар 6

[CEL-602] [6.0 ЕКТС] Анализа на потребите и дизајнирање на предмет 
[C2207] [6.0 ЕКТС] Применета лингвистика: ЕLТ 2
[C2211] [6.0 ЕКТС] Практикум
[6.0 ЕКТС] Изборен од друга единица
[6.0 ЕКТС] Општ изборен (од СП)

Description of courses

Задолжителни предмети



Современ англиски јазик 1
Цели на предметот: Знаење и разбирање: Има знаење и разбирање за: точната употреба на глаголските
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 спротивставува
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). 

Англиска литература 1: Британска литература
Цели на предметот: Знаења и разбирања на студентите: • Употребуваат поезии и прози од претходните
студии 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 иzведби. • 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 изведба. • Соодветно
дискутирање на час, лична интерпретација и независен интражувачки есеј. • Примена на информативни
способности, влијание и задлабочено текстуално разбирање. 

Академско 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 контрастираат 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 ги
изнесат своите ставови и мислења кои ќе 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 идентификуваат 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.

Фонетика и фонологија 
Во фокусот на предметот се основните фонолошки концепти, како што се инвентарот и дистрибуцијата на
англиските фонеми, алофони, нивните карактеристики, морфофонологијата, слоговната структура и
прозодиските карактеристики. Исто така, во фокусот е акустичната, артикулационата и аудитивната
фонетика, вклучувајќи го и описот и класификацијата на англиските согласки и простите и сложените
самогласки.

Современ англиски јазик 2
Цели на предметот: Знаење и разбирање: Да има знаење и разбирање за граматичките структури како
пасивот, условните реченици, сврзниците, структурите, клаузулите итн. Исто така да има способности во однос
на граматичкиот и вокабуларниот аспект да учествува во дискусии поврзани со различни социјални теми и
содржини како на пример: животна средина, екологија, технологија, наука, мода итн. Примена на знаењата и
разбирањата: Студентот може 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 комплицираност. 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).

Морфологија
Во фокусот на предметот се морфолошките карактеристики на англискиот јазик. Исто така се вклучени и
граматичките категории и другите функции на зборовите на мајчиниот јазик на студентите како што се: именки,
заменки, придавки, прилози, предлози, определен и неопределен член, сврзници, броеви и извици. Со
посебно внимание се третираат формите и функциите на горенаведените делови на говорот.

Англиска литература 2: Американска литература
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. 

Англиски за специфични потреби
Предметот има за цел студентите да се запознаат со англискиот јазик за специфични цели како еден сосема
поинаков јазик кој се разликува од општиот англиски кој го зборуваат и изучуваат; историскиот развој и
појавата на ваквиот јазик и неговата класификација, како и главните карактеристики кои го прават посебен,
како што се на пример: различните жанрови, нивните поинакви одлики и публиката (луѓето за кои е наменет).
Понатаму, во рамките на предметот ќе разработува конкретен вокабулар и дискурс карактеристичен за
главните видови на англиски за специфични цели како на пример: за бизнис, за право, за медицина, трговија,
дизајн и слично. Оваа цел ќе се спроведе преку работа на автентични материјали за да можат студентите да ги
осознаат спецификите на јазикот на различните професии со кои ќе имаат контакт во иднина, било како
предавачи или преведувачи/толкувачи. 

Усна комуникација
Цели на предметот се студентите: - Да развиваат вештини за вербална комуникација. - Да се во можност да се
вклучат активно во дискусија за одредена тема. - Да ги совладаат техниките за успешна комуникација. - Да го
изразуваат своето критичко мислење за одредени теми. - Да ги применуваат усвоените техники во својата
професионална кариера. 

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 англо културите 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. 

Семејство и општество
Цели на предметот: - 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 прoдлабочени 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 мислење. - 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 социолошkи реперкусии на комуникациските технологии. -
Способност за развивање елоквентна дискусија. 

Англиска литература 3: Ирска литература
Преку овој предмет се испитува една од главните литературни култури на англискиот јазик: пишувањето во
Ирска. Не се студира пишувањето на ирски јазик. Во рамките на предметот се проучува една од главните
земји и култури кои придонесуваат за литература на англиски јазик во светот.

Историја и култура на Велика Британија
Целта на предметот е студентите: • Да се запознаат со разновидните аспекти на историјата и културата на
англофонските земји со фокус на Велика Британија; • Да анализираат разни перспективи од историјата на
Англија како процеси наместо само како хронолошки след на нештата; • Да ги проценуваат особините на
мултиетничките општества; • Да можат критички да дискутираат за општествената историја (економска,
демографска, политичка и културна) на Англија. 

Синтакса
Цели на предметот се студентите: Дa ги совладуваат клучните поими и категории на синтаксата на англискиот
јазик со нагласок на педагошката примена; нивното теоретско и практично знаење на синтаксата 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 синтактички и лексички образци, туку и да се
оспособат со јазична компетенција со која ќе ги препознаваат и употребуваат тие образци во соодветни социо-
културни контексти; Да имаат познавања на извори на литература за синтаксата на англискиот јазик; Да
бидат обучени со знаења и вештини за да вршат компарација за разликите и сличностите помеѓу мајчиниот и
англискиот јазик; 

Историја и култура на САД
Преку овој предмет студентите ќе: - Стекнат знаење за различните аспекти од историјата и културата на
земјите од англиското говорно подрачје. - Ги анализираат различните перспективи на американската историја,
повеќе како процес отколку како консекутивни хронолошки случувања. - 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. - Бидат способни критички да се вклучат во дискурсна анализа на општествената
историја на САД (економска, демографска, политичка, културна).  

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

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 аномалии. 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 врсници. 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.

Преведување 1
Во рамките на предметот се истражуваат методи, техники, пристапи и теории на преведување. Се даваат
инструкции за успешно преведување и за истовремено, непрекинато толкување. Фокусот е на преведување на
литературни текстови како проза и поезија и други документи и се анализираат и преведуваат статии во
весници, официјални документи и професионални текстови од полето на бизнисот, правото и
администрацијата. Преку овој предмет се истражува етиката, моралот и одговорностите при преводот.

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 англо културите
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.

Писмена комуникација
Цели на предметот се студентите: - Да стекнат сознанија за процесот на пишувањето (фази при создавање
текст). - Да ги усвојат стандардните јазични норми. - Да постигнат академско ниво за писмено изразување на
албански, македонски или англиски јазик со што ќе се применуваат претходно стекнатите знаења за
стандардниот јазик. - Да се поттикне мотивацијата на студентите за писмено изразување независно од
видовите и формите на текстот. - Да ги усвојат критериумите на текстуалноста, кои се клучни за еден текст. -
Да стекнат вештини за пребарување материјали (библиотечни и онлајн-ресурси)

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 предмет се:
што значи да се знае збор, колку зборови има, кои зборови треба да бидат научени, експлицитно наспроти
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.

Тестирање и оценување 
Овој предмет има за цел студентите да ги распознаат основните принципи потребни за изготвување и
применување на процесот на евалуација. Преку овие принципи студентите ги идентифицираат и главните
видови на евалуација, разликата помеѓу стандардна и алтернативна евалуација. Важен аспект во овој процес
е валидноста и доверливоста на инструментите на евалуација. Во текот на семестарот студентите исто така ќе
се запознаат со разни видови тестови, видови на прашања и задачи потребни при дизајнирање на тестови и
имплементацијата на процесот на евалуација и оценување.

Применета лингвистика: ЕLТ 1
Овој предмет има за цел студентите да се запознаат со основните работи за наставата по англиски како
странски јазик, како и со основите на планирањето на часовите и управувањето со училницата. Притоа, ќе се
нагласат принципите зад изборот и примената на разни техники и постапки за предавање јазични вештини,
изговор, вокабулар и структури. Преку овие вежби студентите ќе стекнат искуство во давање и справување со



повратни информации за другите и нивните наставни перформанси. Исто така, студентите треба да
рефлектираат за секоја единица со цел да ја зголемат и развијат својата вештина за критичко размислување
како многу важна вештина во наставата. Различни наставни активности за подучување млади ученици ќе им
бидат претставени на студентите со цел подобро имплементирање во идната наставна кариера.

Анализа на потребите и дизајнирање на предмет 
Овој предмет има за цел студентите да ги запознаат основните принципи потребни за изготвување и
применување на модерни академски предмети. Преку запознавање со овие принципи студентите можат да ги
разликуваат разните видови предмети зависно од потребите на студентите но и на пазарот. Многу важен
елемент во овој процес е проверување на валидноста и проверливоста на инструментите употребени во
процесот на евалуација изготвување на предмет и имплементација на стандарди и принципи познати во
академијата и во педагогијата.

Применета лингвистика: ЕLТ 2
Предметот има за цел да им помогне на студентите да истражуваат понатамошна настава по англиски јазик.
Исто така, предметот ќе им помогне на студентите да ги применат принципите на методи на настава по јазик и
пристапите за планирање на часови со презентација на мини-лекција. Студентите исто така ќе имаат шанса да
развијат материјали зa учeње и единици за работа, да ги решат проблемите со наставата и да учествуваат и
рефлектираат во училницата и да дадат повратни информации за своите врсници. До крајот на предметот,
студентите ќе бидат изложени на различни техники на предавање на англиски како странски јазик кои можат
да се користат во различни средини за учење и на развивање на нивните вештини за критичко размислување
што можат да им помогнат да ги користат во идната наставна кариера.

Практикум
Предметот има за цел да ги подготви студентите за предавање на практиката EFL / ESL на учениците во
средно училиште преку работилници (и), набљудувања на искусен наставник во акција и практични вежби во
училница со актуелни ученици на англиски јазик. Акцент е ставен на набљудувања, размислување за
набљудувања, наставни демонстрации и подготовка на планови за часови. Сите овие активности се направени
за да им помогнат на учениците да развијат сопствена наставна филозофија. Се што ќе се изработи во
рамките на овој предмет е дизајнирано за да ги подобри студентските вештини за учење, да им го олесни
времето во училницата и да ги подготви да ги подобрат своите наставни вештини на континуирана основа
откако ќе завршат со часот.

Изборни предмети

Албански јазик за почетници 1 
Целта на предметот Албански јазик за почетници 1, 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.

Албански јазик за почетници 2 
Целта на предметот Албански јазик за почетници 1, 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.

Македонски јазик за почетници 1
Програмата за предметот Македонски јазик за почетници 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.

Македонски јазик средно ниво 1 
Програмата за предметот Македонски јазик средно ниво 1 опфаќа: читање, пишување, слушање и зборување,
преку кои студентите: ќе го збогатат вокабуларот преку соодветни текстови за секојдневни активности (во
банка, во библиотека, во министерство итн.) и ќе ги усовршат вештините за професионално пишување и
говорење кои се неопходни за јасна и ефективна комуникација во нивната понатамошна професионална
кариера. Посебен, континуиран акцент во целокупната активност се става врз јазичните елементи, односно
врз правописот и врз граматичката на македонскиот литературен јазик. Експертите како еден од клучните
елементи за добро писмено изразување ја наведуваат правилната употреба на јазикот.

Македонски јазик средно ниво 2
Програмата за предметот Македонски јазик средно ниво 2 опфаќа: читање, пишување, слушање и зборување.
Притоа посебен акцент е ставен врз развојот на комуникациските способности на студентите, односно
примена на јазикот во секојдневен и во професионален контекст, збогатување на вокабуларот и стекнување
сознанија за структурата и за видовите професионални текстови. Ќе бидат опфатени различните стилови на
комуникација, при што целта ќе биде студентите преку своите текстови да воспостават добра комуникација со
аудиториумот и да го привлечат и да го задржат вниманието.

Македонски јазик за професионални цели 1 
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). 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.

Избрани поглавја од ИТ вештини
Целта на овој предмет е: - Да им се прикажат техничките елементи, структурата на текстот и дизајнот на разни
во текот на студиите. - Да им овозможи на студентите да стекнат познавања на ИТ вештини, кои ќе им бидат
потребни при изработка на научни трудови, стручни трудови и презентации. - Да се оспособат студентите за
практична примена на ИТ вештините.

Microsoft Office Access
Службен академски курс на Мајкрософт (MOAC) за Access 2016 обезбедува практично искуство за да ги
зголемите вашите лични вештини за продуктивност. Оваа програма е поделен во 10 лекции ги опфаќа сите
потребни производни области за да се положи испитот МОС 77-730.

Microsoft Office Excel 
Службен академски курс на Microsoft (MOAC) за Excel 2016 обезбедува практично искуство за зголемување
на вашите лични вештини за продуктивност. Оваа програма е поделена на 135 лекции ги опфаќа сите
производни области потребни за да се положи MOS испит 77-727.



Microsoft Office PowerPoint 
Службен академски курс на Мајкрософт (MOAC) за PowerPoint 2016 обезбедува практично искуство за
зголемување на вашите лични вештини за продуктивност. Оваа програма е поделена на 11 лекции ресурси
покриваат сите области на производи потребни за да поминат MOS испит 77-729.

Microsoft Office Word 
Службен академски курс на Мајкрософт (MOAC) за Word 2016 обезбедува практично искуство за
зголемување на вашите лични вештини за продуктивност. Оваа програма е поделена на 11 лекции ресурсите
ги покриваат сите производни области потребни за да поминат MOS испит 77-725.

Креирање веб-страници
Целта на овој предмет е развивање на 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.

Дизајн на дигитални медиуми
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. 

Гугл апликации за едукација
Концептуален преглед со практични упатства за искористување на образовниот потенцијал на G Suite. Ги
идентификува принципите на учење што водат ефективна употреба на G Suite за создавање средини за
учење што ја подобруваат образовната комуникација. Овој курс е организиран во серија модули. Модулите се
прикачени на менито што може да се соберат, достапно на страницата „Гугл“ за образование што ги
организира модулите во приближно ист редослед по кој ќе се дискутира на час.

Вовед во јавна администрација 
Јавната администрација претставува поле од посебен научен интерес. Во предметот Вовед во јавна
администрација студентите ќе се здобијат со знаења за основните концепти на јавната администрација.
Посебен акцент ќе биде ставен врз еволуцијата на јавната администрација, како и реформите во оваа област
во нашава земја. Студентите ќе имаат можност да се запознаат со ова поле и критички да ги анализираат
развојот и појавите на јавната администрација. Бидејќи оваа област е предмет на постојани промени, посебен
осврт ќе се посвети на новите теории, како и класичните теории на јавната администрација. Предметот на
истражување се состои во: поими и основни знаења за принципите и институциите на јавната администрација;
улогата и значењето на јавната администрација во организираното општество; генезата и историскиот
развиток на јавната администрација; Организационата структура на јавната администрација;
функционирањето на институциите на јавната администрација; Државните службеници; контрола и
одговорност на ЈА, комуникации во ЈА, јавната администрација како служба за одбрана и реализација на
човековите права итн.

Јавно лидерство и организациски развој
Целта на предметот е да им се овозможи на студентите како лидери и раководители да го развиваат и да го
спроведуваат постигнувањето на мисијата и визијата на одредена организација во јавниот сектор; да ги
развиваат вредности кои се неопходни за долгорочниот успех и за нивна примена преку соодветни активности
и навики; како лидерите и раководителите лично да се вклучени во обезбедувањето сигурност дека системите
за управување со организацијата ќе се развиваат и ќе се спроведуваат. Исто така, преку предметот се опфаќа
и начинот како организацијата ги спроведува својата мисија и својата визија преку јасна стратегија заснована
на мислењата на сите заинтересирани страни, поддржана преку сите релевантни политики, планови, цели и
процеси.

Вовед во јавни политики



Целта на предметот е студентите полесно да ги разберат и да ги совладаат јавната политика, нејзините
принципи за создавање, водење конкретна политика, како и анализа, имплементација, евалуација и развој.
Менаџментот на јавни политики е дисциплина за решавање проблеми која ги користи сознанијата од
методологиите и основните теории на општествените науки, на општествените професии и на филозофијата на
политиките.

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. Првично се сметало дека човековите права претставуваат 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. Преку овој предмет студентите ќе се запознаат со развитокот на доктрината за човековите
права, видовите и категориите на човековите права и ќе ги проучуваат соодветните документи кои ги
уредуваат тие права. Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со концептот на меѓународното
право за човекови права, спроведување на истите, влијанието во креирањето на националните политики што
ќе ги поттикне да размислуваат критички на односот меѓу меѓународното право и националното право и да
бидат свесни за сегашните меѓународни настани и нивното влијание врз секојдневниот живот на луѓето во
светот. Воедно студентите ќе се поттикнат да придонесат во областа на изготвување на законите за заштита
на човековите права.

Правно пишување и образложување
Цел на предметот е да се обезбедат основни познавања за правното пишување и оправдување на студентите
од прва година. Во овој предмет ќе се стекнат сознанија за правното пишување и оправдување, принципи и
основни упатства за тоа, со примена на различни методи на легално пишување на нормативните правни акти
(прописи, закони, одлуки, пресуди, договори, тестаменти итн.) и акти (CV, барања, огласи, апликација,
известување, тужба, итн.).

Потпомогната репродуктивна технологија и право 
Целта на овој предмет е да се истакне фактот дека во современото општество не постои универзален,
општоприфатен модел на семејството и на родителството. Преку изучување на предметот „Потпомогната
репродуктивна технологија и право“, студентите ќе стекнат знаењата за новите вештачки репродуктивни
технологии кои се дел на современата натална политика. Подетално студентите ќе се запознаат за сите
вештачки репродуктивни технологии, како што се: вештачка инсеминација, ин витро фертилизација, сурогат-
мајчинството, раѓањето на деца од сама жена со донација на сперма, постхумната репродукција,
кородителство, зачнување дете од тројца родители, криопрезервација на гаметите или ембрионите.
Студентите ќе имаат можност да се информираат дека постојат и многу други можности кои ги нуди науката,
но се забранети, на пример клонирање, бирање на полот, подобрување на физичките, интелектуалните или
другите капацитети (евгеника) на идното дете итн. Преку изучување на овој предмет се очекува од студентите
да го развијат своето критичко мислење дебатирајќи за комплексниот збир морални, етички и правни дилеми
поврзани со овие нови репродуктивни технологии.

Семејно насилство
Семејното насилство е општествен феномен широко распространет во современото општество. Тоа е присутно
во сите држави и општества, без оглед на нивниот развој и еманципација. Имуна на овој феномен не е ниту
нашава земја, ниту регионов во кој живееме. Затоа, студентите по право преку овој предмет се стекнуваат со
знаење за тоа што е семејно насилство, облиците во кои се манифестира, законските прописи предвидени во
нашава земја, во регионов и во меѓународните прописи како и за начините за превенција. По завршувањето на
овој предмет студентите ќе бидат во можност да го идентификуваат семејното насилство, да ги
идентификуваат кривичните дела инкриминирани во Кривичниот законик од оваа сфера како и да развиваат
критичко размислување за оваа проблематика. Овој предмет му овозможува на идниот правник за време на
вршење на идната професија како судија, обвинител или адвокат да се справи на најсоодветен начин со овие
случаи кои имаат голема чувствителност како и да обезбедат соодветна помош и заштита на жртвите на овие
кривични дела.

Вовед во компјутерски науки
Овој предмет претставува широк, интегриран вовед во фундаменталните концепти на компјутерски науки. Во
рамките на предметот се обработуваат следниве теми: историја на пресметувањето; дигитална логика и
дигитални системи; вовед во компјутерска архитектура, основни алгоритми, решавање проблеми и структури
на податоци; вовед во програмски јазици, оперативни системи, системи на база на податоци, мрежи, веб и



софтвер инженерство; апликации, вклучувајќи опис на функционалноста на соодветниот софтвер (ворд-
процесори, база на податоци, браусери и слично); обработка не само на традиционални податоци туку и на
мултимедијални податоци.

Интернет технологии
Главна цел на предметот е студентите да добијат практично знаење околу основните механизми, услуги и
протоколи на глобалната мрежа Интернет. Да владее со XHTML, CSS и JavaScript. Да ја владеат целокупната
архитектура на ефикасна, скалабилна и сигурна веб-страница. Студентите ќе стекнат солидни технички
знаења околу XML, XHTML, CSS и JavaScript како што се листи, табели, слики, мултимедија и форми во
XHTML, форматирање, стилови и лајаути во CSS како и употреба на варијабли, услови, циклуси и функции во
JavaScript.

Применета веројатност и статистика
Целта на овој предмет е да им овозможи на студентите да ги стекнат потребните знаења од предметот
веројатност и статистика што имаат директна примена во областа на компјутерските науки. Целта е да
совладаат како се прави обработката на статистичките податоци, нивните законитости, нивното преставување,
законитостите на донесување соодветни заклучоци врз основа на обработените податоци и др. Исто така, цел
е да се научат основните принципи на веројатноста и како тие принципи можат да се применат во различни
области од секојдневниот живот посебно во областа на компјутерските науки.

Е-трговија
Целта на предметот е студентите да ги научат основните концепти и терминологијата на електронска трговија:
- Историјата на електронска трговија - Е-World: е-бизнис и е-трговија - Бизнис-модели за е-трговија - Системи
за електронско плаќање - Онлајн маркетинг - Е-инфрструктури - Да се запознаат со основните технологии кои
се задолжителни за да се реализира е-трговијата денес, вклучувајќи ги: серверите, софтверот, интернет-
конекциите, системите за онлајн плаќања и нивната безбедност, е-колачиња итн. - Примена на концептите за е-
трговија и теорија во практиката преку соодветна анализа на бизнис-модели и технологии и донесување
одлуки за најсоодветни решенија. - Разбирање на процесот на создавање веб-продавница и поврзување со
систем за онлајн плаќања. - Да бидат во можност да ја реализираат идејата при создавање бизнис-модел и да
се запознаат со финансиите. - Да бидат во можност да ги разликуват разните онлајн маркетинг-алатки и да
можат да ги применуваат некои од нив во практиката. - Да бидат во можност да ги испитаат безбедноста на
информациите, етичките и социјалните прашања и да знаат како да пристапат во дадени случаи. - Да се
запознаат со интернетот и клауд-компјутингот

Вовед во информациски системи 
Цели на предметот: Да ги научат основните концепти и терминологијата на информациските системи: -
Основни информациски системи и концепти: Хардвер, софтвер, мрежи; - Е-World: е-бизнис и е-трговија; -
Развојни процеси; Да научат повеќе за информациски системи и технологии кои ги подобруваат бизнис
вредностите и разните бизнис процеси во организациите; Да ги применат е-концептите со различни
управувачки дисциплини, при процес на анализа, интерпретација, процена и одлука; Да го разберат процесот
на редизајнирање на организации со користење на информациски системи; Да ја опишат улогата на
информациските системи во донесувањето одлуки; Да ја испитаат безбедноста на информациите, како и
етичките и социјалните прашања; Да се запознаат со Интернетот, електронската трговија и е-бизнисот; Да се
оспособат студентите да работат на проекти, индивидуални или групни, кои по природа можат да бидат:
студии на случај, научно – истражувачки проекти, развојни проекти или практична работа;

Професионална ИТ-етика
Во рамките на овој предмет се дава сеопфатен преглед на моменталните етички прашања при користењето
информциони технологии (ИТ). Се оценуваат низа долгогодишни и нови прашања со кои се соочуваат
корисниците на ИТ, почнувајќи од слободата на говорот, приватноста, интелектуалната сопственост,
хакирањето и на дигиталната ера, на етиката во социјално вмрежување и онлајн-заедници. Преку предметот
се разгледуват етички дилеми и етички одговорности на ИТ-професионалци и се промовира критичко
размислување и одговорно користење на ИТ.

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 јазик. Подобрувањето на овие вештини,
пред сè е предвидено 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 акцент 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.

Германски јазик 1-4
По завршување на предметот 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.

Мултикултурализмот во наставата по англиски 
Цели на предметот: 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. Исто така 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, како предмет кој е
неутрален за сите студентите без разлика на нивната етничка припадност.

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.

Критичко резонирање и размислување 
По успешното завршување на предметот, студентите ќе имаат способност да го подобрат нивниот начин на
размислување преку осознавање на внатрешните структури на процесот на мислење и преку нивно
разгледување во рамките на сопствените индивидуални и академски стандарди. Тие ќе развијат стратегии за
донесување одлуки, засновани на рефлектирање, причина и логика. Преку овој предмет, студентите ќе научат
врз основа на кои тенденции, сличности и претпоставки се базираат нивните рефлексии, како и кои услови и
последици произлегуваат од нивниот начин на размислување. Оваа рефлектирачка мисла претставува
активно, внимателно и постојано преиспитување на сите индивидуални верувања во смисла на фундаментите
кои ги поддржуваат истите, заедно со заклучоците кои произлегуваат од нив. Студентите се очекува да се
здобијат со знаења и вештини за донесување на разумни одлуки потребни во секојдневното опкружување, а
поврзани со нивните идни професии.

Односи со јавност и нови медиуми
Во фокусот на предметот е развојот на комуникациски вештини и техники кои се суштествени за ефикасно
функционирање во ерата на глобализацијата. Студентите ќе го разработуваат процесот на глобализацијата,
општествените, политичките, економските и културните аспекти на современиот феномен, последиците и



влијанијата во комуникациската сфера означена како ера на постмодернизмот, особено влијанијата врз
новите социјални медиуми, нивната структура, повеќчејазични функции на социјалните мрежи, ефектите и
последиците во современата светска комуникациска реалност.

Медиуми и општество
Медиуми и општество претставува вовед на студентите во дисциплина која ги изучува комплексните односи
меѓу медиумите и општеството, улогата на масовните медиуми како посредувачка технологија при масовното и
глобалното комуницирање. Главна цел на предметот се политичките, економските, социјалните и културните
импликации на медиумите врз општеството.

Вовед во економија и бизнис
Примарната цел на овој предмет е студентите да развијат основно разбирање на главните економски концепти
и теории кои се користат во анализа на економските прашања. Преку овој предмет студентите ќе стекнат
знаење за основните принципи, концепти и техники во економијата како наука и во економските анализи. По
завршување со предметот студентите треба да бидат во можност да „размислуваат како економисти“. Во
рамките на овој предмет се истражуваат принципите на микро и макроекономијата, со фокус на примена на
знаењето во донесување одлуки во глобална средина. По завршување на предметот, студентите треба за се
оспособат: да го користат моделот на понудата и побарувачката и да го утврдат влијанието на промените во
побарувачката или понудата врз цената и количината; да го дефинираат БДП и да ги калкулираат мерењето,
употребата и ограничувањата на БДП како мерка на економска благосостојба; да ја дефинираат инфлацијата
и калкулираат, да се запознаат со последиците и да ги опишат улогите и алатките на централната банка.

Принципи на менаџмент
Целта на овој предмет е студентите да се запознаат со основите на менаџментот, неговата генеза и
дефинирање, како и со основните принципи врз кои треба да се базира работата на секој иден менаџер.
Целта на овој предмет е и студентите да стекнат основни познавања од областа на основните функции на
менаџментот како планирањето, организирањето, координирањето, мотивирањето и контролата.
Совладувањето на предметот на студентите ќе им овозможи: - Да ги научат основите на менаџментот и да се
оспособат за нив да даваат конкретни примери. - Да се оспособат да гледаат на совладувањето на овој
предмет како на потреба и стекнувањето знаења да бидат во контекст на практичната примена на наученото. -
Да размислуваат на ефикасен начин кој ќе им помогне при соочувањето со деловните проблеми во
понатамошниот нивен живот.

Деловно комуницирање
Целта на овој предмет претставува запознавање на студентите со концептот на деловното комуницирање.
Содржина на предметната програма: Во последниве години сѐ повеќе компании ги применуваат техниките на
деловно комуницирање и како главна алатка за одговор на сѐ позаострената конкуренција на глобалниот
пазар. Овој предмет претставува обид за подобрување на комуникациските способности на студентите со
теоретско, а пред сѐ, и со практично укажување на правилниот начин на комуницирање во организациска
средина со вработените и со менаџерите како и при одржување состаноци, интервјуирање, преговарање како
и при мотивирање на сите околу нив.

Менаџмент на проект
Целта на предметот е воведување на студентите во светот на современите проекти и нивно соочување со
можностите и предизвиците на реалниот економски живот во креирање на соодветни потребни реални
проекти. Специфични цели на предметот се: како да се утврди одреден проект (користејќи неколку фази) и да
се истакне значајната улога на менаџерот на проектот (разбирање на потребата, областа на делувањето,
активностите за реализација, комплексноста на модерниот проект и др.). Студентите треба да се обучат како
да ги применуваат современите алатки и техники на современиот проектен менаџмент при трансформирање
потреба или креативна идеја во соодветен реален и документиран проект кој ќе направи да бидат
поинвентивни за себе и покомпетитивни на пазарот на трудот.

Бизнис-план
Целта на наставата по предметот е да им се помогне на студентите во разбирањето на однесувањето на
претпријатието во современи услови на стопанисување.

Корпоративна општествена одговорност и етика
Целта на предметот е да се развие општо теоретското знаење за корпоративната општествена одговорност во
современите економии и да се анализира одразот на корпоративната општествена одговорност врз
целокупното работење на претпријатието.



Француски јазик 1-2-3
Целта на овој предмет е студентите да ги зајакнат јазичните основи на познавање на јазикот и да ги развијат
четирите компетенции на комуницирање, особено во следниве домени: • да знаат да искажат мислење, • да
знаат да искажат чувства, • да знаат да препознаат идеја, • да знаат да даваат и презентираат јасни идеи, •
да знаат да аргументираат и да го бранат своето мислење, • да се снаоѓаат во различни ситуации, • да одржат
прост и кохерентен говор, • да раскажат еден настан, • да раскажат сон или пак искуство, • да претстават
причини за еден проект или идеја, • да комуницираат спонтано.

Италијански јазик 1-2-3
Целта на наставата е студентите да се запознаат со италијанската култура, италијанската цивилизација и
италијанскиот јазик. Идејата е студентите да спознаат една малку поинаква реалност, којашто можеби ќе им
помогне во осознавање на самите себе, како и во креирањето на една подобра слика за себе и за иднината.
Соодветно на нивото (од А1 до Б2), коешто студентите ќе го изберат, или нивоата што ќе ги проследат во
семестрите кои ги имаат на располагање за слободен изборен предмет, материјата прогресивно се
продлабочува. Во првиот степен се поаѓа од базични поставки, како: правопис, изговор, вокабулар за
управување со едноставни, секојдневни јазични ситуации (лично претставување, претставување на други,
ориентирање во просторот и во времето, комуникациски изрази во бар, во ресторан, во супермаркет, на
пазар), а се стигнува до посложени изразни конструкции во продолжителните степени, кои се однесуваат на
искажување став, желба, потреба, раскажување минати настани, зборување за идни дејства итн. Граматиката
се воведува индуктивно (преку осознавање од ситуации (аудио снимки, видеа, филмови, тесктови) и
донесување заклучоци), при што клучната улога ја имаат самите студенти, со нивното активно учество во
предавањата.

Академско 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 еден 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.

Дигитална и он-лајн писменост
Дигитална и онлајн писменост е едно-семестрален предмет со 3 часа неделно, кој се нуди на додипломски
студии. Предметот е направен според потребите на студентите и вклучува бројни вештини на 21. век кои се
поврзани со соодветна и ефективна употреба на технологијата. Предметот ќе ги опфати трите категории на
вештини на 21. век. По завршување на предметот студентите ќе можат успешно да бараат и пристапуваат до
онлајн информации преку користење на различни дигитални алатки, критички да ја оценуваат веродостојноста
на онлајн материјалите и да разликуваат помеѓу веродостојни и недоверливи извори, да покажат разбирање
на етичките прашања во академски контекст, да разберат како соодветно се користат цитати и референци за
да се избегнат плагијати, да научат како ефикасно се комуницира на професионален начин, да ги разберат
основите на интернет безбедноста како и позитивните и негативните аспекти на создавањето онлајн
идентитет, да го испитуваат сајбер-малтретирањето и да ги идентификуваат можните решенија за намалување
на онлајн вознемирувањето.

Разговорен англиски јазик
Разговорен англиски јазик е семестрален предмет дизајниран за средно и повисоко ниво на англиски јазик, и
ќе биде достапен за студентите во сите семестри. Англискиот е меѓународен јазик кој ја олеснува
комуникацијата во различни контексти низ целиот свет, почнувајќи од деловни состаноци и трансакции до
обични разговори меѓу пријателите и интеракции за време на патувањето. Разговорен англиски јазик ќе ги
гради способностите за слушање и зборување на студентите, обезбедувајќи граматика, вокабулар, изговор и
практика на течно зборување, потребни за заеднички видови на интеракции во разговорен англиски јазик.
Преку овој предмет ќе се покријат теми поврзани со професионален разговор, секојдневен разговор и
секојдневни интеракции, обезбедувајќи им на студентите разговорна доверба во различни контексти.
Професионалниот разговор ќе вклучува формални и љубезни видови на говор кои се користат во контексти
како што се работни средби или дискусии со колегите. Обичниот разговор ќе вклучува практика со јазик што се
користи додека се дружи со пријателите или семејството и другите неформални ситуации и ќе вклучува
жаргон и неформален говор. Секојдневните интеракции ќе вклучуваат разговори во продавниците, за време
на патувањето, или барање и нудење помош. Методите на учење ќе се фокусираат на практиката и ќе



вклучуваат активности за слушање, дијалози, играње улоги и симулации, дебати и дискусии.

Комуникациски вештини во професионален контекст на англиски 
Целта на предметот е да се развијат комуникациските вештини кои се од суштинско значење за ефективно
функционирање во професионалниот свет на англиски јазик. Целите на предметот се фокусираат на широк
спектар на професионални поставки и прашања. Студентите ќе го проучат процесот за анализа на различни
ситуации во комуникацијата и соодветно ќе ги разберат и ќе ги применат.

Белетристика и забава 
Преку овој предмет студентите ќе истражуваат низа привлечни и популарни литературни текстови (романи,
извадоци, читатели и раскази) за да ги разберат и да уживаат во карактеристиките на различни и популарни
жанрови, вклучувајќи научна фантастика, литература за млади возрасни и фантазија. Меѓу целите на
предметот, може да се вклучи следново: да се развие самодовербата, флуентноста и интересот на студентите
за читање на англиски јазик, да се читаат различни видови романи, да се одговори смислено и критички,
вербално и писмено, со извлекување врски помеѓу личното искуство, општо знаење и / или други извори
(предавања, читања, филмови) и доделениот текст. Покрај тоа, целите се и: пренесување напредни вештини
за читање во учењето на втор јазик и развивање на овие вештини, правејќи ги студентите подобри читатели на
двата јазика. Вештините за читање вклучуваат и предвидување, погодување зборови од контекст и читање за
детално разбирање.

Англиска литература и филм 
Овој предмет е наменет за студентите кои студираат Англиски јазик како и за студентите кои сакаат да читаат,
уживаат во гледање и анализирање на филмови. Целите на предметот се: - Да им помогне на студентите да ги
развијат своите критички вештини преку анализа на филм. - Да дискутираат, евалуаираат и пишуваат критика.
- Да дадат критичка анализа на литературни и информативни текстови - Да дискутираат и анализираат
пишани текстови, како и пиар-евалуација на работата на студентите во групата - Да презентираат различни
видувања, да ги поддржат своите тврдења, користат сетилен јазик.

Македонски јазик за правна и ЕУ-терминологија
Целта на предметот е да се оспособат студентите за јазична компетенциja и јазична перформанса во
професионалната област (односно во областа на правото и ЕУ). Станува збор за концепт насочен кон
студентот (learner-centered approach) кој е фокусиран на развој на комуникациските способности во
специфични области, односно на продлабочување и на зајакнување на вештините за напредно писмено и усно
изразување на стандарден македонски јазик. Предвидениот материјал опфаќа содржини поврзани со
професионалните дисциплини, како и автентични документи и материјали. Особено внимание се посветува на
совладување на професионалната терминологија и нејзината примена во соодветен јазичен контекст и на
развојот на дигиталните вештини. Од студентите се очекува да станат поавтономни во изучувањето на јазикот
и да бидат во можност да размислуваат критички на различни теми, како и да стекнат способност за напредна
комуникација и на македонски јазик во една мултијазична и мултикултурна средина.

Критичко мислење и мултикултурно образование
Цели на предметот: Комуникациски вештини: - Студентите се очекува да ги претстават своите ставови во врска
со културата, глобализацијата и како сето тоа се одразува врз процесот на едукација. Се очекува да се
дискутираат теми поврзани со почитта и разбирањето на другиот или другата култура. Исто така и ќе
подготвуваат есеи во кои се третираат прашањата на културниот релативизам, стереотипите и предрасудите, и
развивањето на концептите на интеркултурна соработка и мултикултурно образование. Примена на знаењето
и разбирањето: - Солидно разбирање на централните теми, концепти и контроверзи поврзани со
мултикултурните теории; - Поседување академски вештини неопходни за задоволување на академските
критериуми; - Запознавање со разновидните перспективи и теми од сферата на мултикултурализмот како
теорија, политика и пракса; Способност за проценка: - Способност за евалуација на аргументите поставени од
авторите кои ќе се дискутираат; - Способност за анализа, проценка и почитување на разновидните
перспективи по прашање на мултикултурните политики; Знаење и разбирање: - Способност да постават и да
одговорат 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 политики.
Вештини за учење - Распознавање ефикасни модели за промоција на мултикултурализмот 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.

Преведување од областа на мас медиумите



Цели на предметот: Комуникациски вештини: да развиваат преведувачки и толкувачки вештини со зборување,
слушање, читање и пишување со цел 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 коригираат. Знаења и разбирања: да го совладаат процесот на
произведување текстови, напишани и зборувани, според варијацијата на различните говори и агенди, да
развиваат сложена комуникација во контекст на преведување. Вештини на учење: Да аплицираат принципи и
практика на преведување, како и истовремено, непрекинато толкување.

Обезбедување на квалитет 
Предметот ќе им овозможи на студентите да се запознаат со историјата на обезбедувањето квалитет како
концепт кој потекнува од бизнис секторот, како и со потребата основните принципи на овој процес да се
применат во сите области и организации, вклучувајќи ги и образовните. Од студентите се очекува да ги
разберат различните сегменти и фактори кои придонесуваат кон вкупното обезбедување на квалитет во
организациите, како што се на пример тимската работа, важноста на клиентите и нивната сатисфакција при
обезбедувањето квалитет, но исто така и да креираат различни модели и рамки за обезбедување квалитет,
мерење на истиот, негово подобрување и мониторирање. Посебен акцент ќе се стави на импликациите за
практична примена на овие модели.

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 практики за предавање на вокабулар. Специфични прашања вклучени во овој предмет
се: што значи да се знае збор, колку зборови има, кои зборови треба да бидат научени, експлицитно наспроти
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.

Модерни трендови во образованието: CEFR 
Целта на овој предмет студентите, идните наставници по англиски јазик да се запознаат со главните принципи
на CEFR (Заедничка европска референтна рамка за јазици). Исто така, предметот има за цел да се
дискутираат можностите за вклучување на оваа рамка во дизајнот на наставната програма во согласност со
принципите за развој на јазични вештини. Развојот на четири јазични вештини е многу важен затоа што им
помага на студентите да бидат способни да комуницираат, за учење и за предавање англиски како странски
јазик вклучително во реални животни ситуации.

Симултано преведување
Предметот е дизајниран на тој начин што голем акцент се става на меморирањето на подолги реченици и
истовремено воведување во техниката на бележењето. Компетенцијата и перформансата на албанскиот и на
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 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 континуум на карактеристики, на пр. социоекономски статус, етничка
припадност, род, способности и сл. и да ги дискутираат овие карактеристики и нивната импликација; да ги
истражуваат мотивацијата како фактор и нејзиното влијание и да се самооценуваат со цел да размислуваат за
својот понатамошен професионален развој.

Предавање на англиски јазик на младите
Предавање 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.
Преку овој предмет се дава основата на учењето: Принципи и предизвици. Истражување на локалниот
контекст-Учењето во РС Македонија. Исто така, во фокусот на овој предмет е и подготовка на час: креирање
планови за час за младите, раководење со училница и оценување на младите (оценки, повратна



информација). Со овој предмет се истражуваат активностите за време на часот од еден комуникативен аспект.
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