
СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Табела 6.1.Распоред на предметите по семестри и студиски години  

 

Семестар 

Код 

или 

реден 

број 

Назив на 

предмет/активност 

Број на ЕКТС-кредити 
Припадност на 

предмет/активност 

согласно ЗВО 
Задолжителни 

предмети/активнсоти 

Изборни 

предмети 

Прв 

1.1 

Етика во 

научноистражувачката 

работа од областа на 

Фолклористиката 

3 
 

Академска обука 

1.2 

Методологија на 

научноистражувачката 

работа од областа на 

Фолклористиката 

3 
 

Академска обука 

1.3 

Предмет за 

стекнување генерички 

знаења и вештини за 

истражување од 

универзитетска листа 

на изборни предмети   

 6 Академска обука 

1.4 

Предмет од 

студиската програма 

за стекнување 

напредни знаења 

(Задолжителен од 

студиската програма- 

Фолклористика ) 

6  
 

Академска обука 

1.5 

Предмет од 

студиската програма 

за стекнување 

напредни знаења 

(Задолжителен од 

модулот 

Интерпретативна 

фолклористика/ 

Традиционално 

културно наследство и 

негова заштита) 

6  
 

Академска обука 

1.6 Предмет од 

студиската програма 
 6 Академска обука 



за стекнување 

напредни знаења  

(Изборен тредмет од 

листата изборни 

предмети) 

   Вкупно 18  12   

Втор 

2.1 

Предмет од 

студиската програма 

за стекнување 

напредни знаења  

(Изборен тредмет од 

листата изборни 

предмети) 

 6 

Академска обука 

2.2 

Предмет од 

студиската програма 

за стекнување 

напредни знаења  

(Изборен тредмет од 

листата изборни 

предмети) 

 6 

Академска обука 

2.3 

Истражувачка работа 

под менторство 

(подготовка на 

предлог-докторски 

проект) 

14 
 

Независен 

истражувачки 

проект под 

менторство 

(докторски 

проект) 

2.4 
Прва годишна 

конференција 
4 

 

Предавања и друг 

вид на 

комуникациски 

активности 

   Вкупно 18 12  

Трети 

3.1 
Предлог-докторски 

проект 
27 

 

Независен 

истражувачки 

проект под 

менторство 

(докторски 

проект) 

3.2 
Прв докторски 

семинар 
3  

Предавања и друг 

вид на 



комуникациски 

активности 

    Вкупно 30 
 

 

Четврти 

4.1 
Изработка на 

докторскиот труд 
20 

 

Изработка и јавна  

одбрана на 

докторскиот труд 

врз основа на 

докторскиот 

проект  

4.2 
Меѓународна 

мобилност 
6 

 

Меѓународна 

мобилност 

4.3 
Втора годишна 

конференција 
4 

 

Предавања и друг 

вид на 

комуникациски 

активности 

   Вкупно 30 
 

 

Петти 

5.1 

Активности за 

објавувањето на два 

труда во референтна 

научна публикација  

20 
 

Објавување во 

референтни 

научни 

публикации и 

активно учество 

на меѓународни 

собири во врска со 

докторскиот труд 

5.2 
Учество на 

меѓународен собир  
7 

 

Објавување во 

референтни 

научни 

публикации и 

активно учество 

на меѓународни 

собири во врска со 

докторскиот труд 

5.3 
Втор докторски 

семинар 
3 

 

Предавања и друг 

вид на 

комуникациски 

активности 

   Вкупно 30 
 

 

Шести 6.1 
Трета годишна 

конференција 
4 

 

Предавања и друг 

вид на 

комуникациски 



активности 

6.2 
Одбрана на 

докторскиот труд 
26 

 

Изработка и јавна  

одбрана на 

докторскиот труд 

врз основа на 

докторскиот 

проект 

    Вкупно 30 
 

 

 

Табела 6.2.Изборни наставни предмети на студиската програма 

 

Реден 

број 
Код Назив на предметот 

Семест

ар 
ЕКТС 

Научна област на која му 

припаѓа изборниот 

предмет 

1. 
U32S01P

03 

Академско пишување 

Предмет за стекнување 

генерички знаења и вештини 

за истражување од 

универзитетска листа на 

изборни предмети 

I 6 Фолклористика 

2. ФИФ-Р4 
Реторика на фолклорните 

симболи 

I 6 Фолклористика 

3. ФИФ-Р2 
Наративни светови                                                                                      I 6 фолклористика 

4. ФИФ-А3 
Обреден фолклор – теорија и 

емпирија                              

I 6 Фолклористика 

5. ФИФ-А2 

Аудио-визуелна 

фолклористика                                              

I 6 Фолклористика 

6. ФИФ-Р6 
Балканска  имагологија                                                                              II 6 Фолклористика 

7. ФИФ-Р5 
Етнографија на литературата                                                                   II 6 Фолклористика 

8. ФИФ-Р3 
Етнотеатрологија   II 6 Фолклористика 

9. ФИФ-А4 
Фолклор и туризам                                                                II 6 Фолклористика 

10. ФИФ-А6 

Семиотика на 

традиционалната култура                        

II 6 Фолклористика 

11. ФИФ-А6 

Традицијата и културата на 

живеењето  

во македонските градови во 

XIXи XX век   

II 6 Фолклористика 



12. ФИФ-А7 
Фолклорот и современите 

општествени процеси          

II 6 Фолклористика 

 

 

 

 

 


