
 

 

1. Наслов на нaставниот предмет Вештини на правилно пишување 
2. Код  
3. Студиска програма Македонски јазик - применета насока 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Филолошки факултет „Блаже Конески “ – Скопје 
Катедра: македонски јазик и јужнословенски јазици 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година/семестар 1 година 

1 семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
5 

8. Наставник проф. д-р Станислава-Сташа Тофоска/ проф. д-р Славица 
Велева 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 да се обучат студентите да напишат пократки текстови на определена тема за определена публика и за 
определена цел на академско рамниште 
да се обучат студентите правилно да ги употребуваат правописните и граматичките правила при 
пишувањето 
да се обучат студентите правилно да ги употребуваат соодветните конвенции за пишување определени 
типови текстови 

11. Содржина на предметната програма: 
Овој предмет треба да им помогне на студентите да ги усовршат своите вештини за писмено изразување 
на македонски на академско рамниште преку објаснување и усвојување на принципите и постапките на 
процесот на пишување.Пишувањето е процес кој се состои од планирање, подготовка, пишување, 
ревизија и корекција на реченици, пасуси и покомплексни форми на писмено изразување (есеи). Ќе се 
разгледуваат неколку типови на писмено изразување: раскажување, резиме, опис, известување, молба, 
барање, биографија (CV), мотивациско писмо и др. 
Ќе се работи на подобрување на структурата и јасноста на реченицата, со нагласување на важноста на 
правилната употреба на лексиката, граматиката и правописот . 

12. Методи на учење: предавања и вежби, консултации, проектна (домашна, семинарска) задача, домашно 
учење (подготовка на испит) 

13. Вкупен расположив фонд на време 110 часови 
14. Распределба на расположивото време  
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часови 

15.2 Вежби  (лабораториски, 
аудиториски),  семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи часови 
16.2 Самостојни  задачи 30 часови 
16.3 Домашно учење 20 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 50 бодови 
17.2. Успешно реализирани лаборато- 

риски/аудиториски  вежби 
 

бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 
17.4. Домашна задача и/или семинарска 

работа 
45 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
 



 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)  (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет)   (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет)   (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Предметот да е запишан во соодеветниот семестар 
20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација / самоевалуација 
22. Литература 

Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Конески Бл.: Граматика на Просветно дело 1995 
    македонскиот 

литературен јазик 
  

2. Минова- 
Ѓуркова Л. 

Синтакса на 
македонскиот јазик 

  

3. Видоески Б., 
Димитровски 
Т., Конески К., 
Угринова - 
Скаловска Р. 

Правопис на 
македонскиот 
литературен јазик. 

Просветно дело, 
Скопје 

2000; 

22.2 Дополнителна  литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1.     
2.     

  3.     
  4.     
  5.     

 


