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СТУДИСКА ПРОГРАМА
ЗА СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА ОД ПРВ ЦИКЛУС
(ЕКТС)
Назив на предлагачот: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ
Назив на студиската програма: Прв циклус на додипломски академски студии
по етнологија и антропологија
Научно поле и област: етнологија и антропологија, општествени и
хуманистички науки
Вид на студиската програма: Академски студии
Степен на образование: прв циклус студии
Цел и оправданост за воведување на студиската програма: Главната цел на
студиите по етнологија и антропологија е да им понуди знаења на студентите,
кои според меѓународните стандарди припаѓаат во темелните знаења од областа
на етнологијата и антропологијата.
Студиите по етнологија и антропологија им овозможуваат на студентите да се
стекнат со општи знаења од областа на етнологијата и антропологијата, но и да
ги профилираат своите знаења во специјалистички насоки зависно од нивните
лични желби и општествени потреби.
Години и семестри на траење на студиската програма: 4 години, 8 семестри
ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот: 240
Стекнато академско звање: Прв степен на академски студии по етнологија и
антропологија
На англиски јазик: Baccalaureus т.е. baccalaurea in ethnology and anthropology
Начин на финансирање: државна квота, кофинансирање, приватно студирање.
Услови за запишување на студиите: Запишувањето на студиите по етнологија
и антропологија е согласно законските решенија што важат во Република
Македонија и на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје.
Информација за продолжување на образованието: II и III циклус студии по
етнологија и антропологија
Сооднос помеѓу бројот на задолжителните и изборните предмети: со 60 % се
застапени задолжителните предмети (или 28 предмети), со 30% се застапени
изборните предмети од листа на единицата (или вкупно 14 предмети) и со 10 %
се застапени изборните предмети од листа на УКИМ (или 5 предмети).
Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма:
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Вкупен простор: 550 м2
Училници: 300 м2
Лаборатории: 100м2
Библиотека и архив: 50м2
Кабинети: 100м2
Институтот за етнологија и антропологија при ПМФ на УКИМ е сместен
во две бараки во рамките на студентскиот дом „Стив Наумов“ – Скопје. Располага
со простор од 550 м2, од кој 4 слушални, по една слушална за секоја студиска
година, 2 лаборатории: лабораторија за визуелна антропологија и лабораторија за
теренска етнологија, опремени со неопходната опрема за реализација на
наставата (компјутери, фотоапарати, дигитални аудио наснимувачи, видео
камери и сл.).
Библиотека
Институтот за етнологија и антропологија има библиотека со околу 3000
библиотечни единици со основна етнолошка и антрополошка литература за
потребите на студиите и за научноистражувачката работа на студентите на втор
и трет циклус, како и за вработените.
Во Библиотеката околу 2000 библиотечни единици се на странски јазици
и од странски автори, а околу 300 библиотечни единици се најнови учебници од
сферата на социјалната и културната антропологија од странство.
Во 2002 година е формирана Збирка на проф. д-р Џоел Мартин Халперн,
во која покрај останатите обемни архивски етнографски материјали, има повеќе
пд 1200 библиографски единици, главно на англиски јазик, кои се од посебно
значење за Институтот за етнологија и антропологија.
Збирката со музички плочи е формирана од проф. д-р Бранислав Русиќ
содржи седумдесет и осум музички (78) плочи со народна музика на различни
етнички заедници од светот.
Архив за етнолошки и антрополошки ресурси (АЕАР) и Дигитален архив за
етнолошки и антрополошки ресурси (ДАЕР)
Институтот за етнологија и антропологија има Архив за етнолошки и
антрополошки ресурси (АЕАР) и Дигитален архив за етнолошки и антрополошки
ресурси (ДАЕАР) кои претставуваат централен и единствен извор на релевантни
информации од областа на етнологијата и антропологијата за Македонија и
пошироко, за сите заинтересирани за културното наследство во Македонија. Овие
архиви како база ги опфаќаат сите досега собрани етнографски, фолклорни и
други антрополошки материјали, специјални колекции на предмети, архивски
материјали, аудио, фото и видео материјали што сега се чуваат во Институтот за
етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во нив, континуирано и
систематски се архивираат сите материјали што се собираат во текот на
реализирањето на научно-истражувачките проекти и теренската настава на ИЕА.
Значи, по својата природа, АЕАР, односно ДАЕАР се кумулативни бази.
Опрема за реализација на студиската програма
Списокот е даден во прилог.
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Општи дескриптори на квалификации:
Општи дескриптори на квалификации за студиската програма по етнологија и
антропологија:
знаења и разбирање

Покажува знаење и разбирање во полињата на
етнологијата и антропологијата, кое се надградува
врз претходното образование и обука, вклучувајќи и
познавање во доменот на теоретски, практични,
концептуални, компаративни и критички
перспективи во етнологијата и антропологијата
согласно соодветните методологии. Да се стекне
разбирање на суштинските карактеристики на
етнологијата и на антропологијата и познавање на
тековните прашања во врска со научните
истражувања и новите извори на знаење во сферата
на дисциплините. Покажува знаење и разбирање за
разни теории, методологии.

примена на знаењето и
разбирањето

Може да го примени знаењето и разбирањето на
начин што покажува професионален пристап во
работата или професијата. Покажува компетенции за
идентификација, анализа и решавање проблеми.
Способност за пронаоѓање и поткрепување
аргументи во рамките на полето на студирање на
етнологијата и на антропологијата.

способност за проценка

Способност за прибирање, анализирање, оценување
и презентирање информации, идеи, концепти од
сферата на етнологијата и на антропологијата.
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид
личните, општествените, научните и етичките
аспекти. Способност да оценува теоретски и
практични прашања, да дава објаснување за
причините и да избере соодветно решение.

комуникациски вештини

Способност да комуницира и дискутира, и со
стручната, и со нестручната јавност за информации,
идеи, проблеми и решенија кога критериумите за
одлучување и опсегот на задачата се јасно
дефинирани. Презема поделена одговорност за
колективни резултати. Способност за независно
учество, со професионален пристап, во специфични,
научни и интердисциплинарни дискусии.

вештини на учење

Презема иницијатива да ги идентификува потребите
за стекнување понатамошно знаење и учење со
висок степен на независност.

Специфични дескриптори:
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способност за проценка

знаења и разбирање
примена на знаењето и разбирањето

Може да го примени знаењето и разбирањето на различни аспекти
на човековото живеење, а кои се од делокругот на етнолошките и
антрополошките проучувања, и истите знае и е обучен да ги
примени во пракса, работејќи како професионалец во повеќе јавни
дејности кои го тангираат хуманистичкото, општественото,
културното живеење на човекот. Покажува компетенции за
идентификација, анализа и решавање проблеми од доменот на
етнолошките и антрополошките аспекти на јазикот, полот и
родовите студии, човековите права, здравствената култура,
религијата, животот во руралните и урбаните средини,
популарната култура, водењето и управувањето со културата во
владините и невладините институции. Способност за пронаоѓање
и поткрепување аргументи за да се дојде до одговор и да се даде
објаснување за причините и взаемната поврзаност на разни
општествени или културни настани и појави.
Способност за прибирање, анализирање, оценување и
презентирање информации, идеи, концепти од релевантни
податоци во сферата на општественото и културното живеење на
човекот. Способност за проценка и справување со различни
ситуации во историски или современ котекст. Донесување
соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените,
научните и етичките аспекти. Способност да оценува теоретски и
практични прашања, да дава објаснување за причините и да
избере соодветно решение.

комуникациски
вештини

Покажува знаење и разбирање на основите во сфератаз на
етнологијата и на антропологијата, посебно во полето на
социјалната и на културната антропологија. Усвоил знаења во
доменот на теоретските, практичните, концептуалните,
компаративните и критичките перспективи во етнологијата и
антропологијата, посебно од доменот на традиционалниот и
соремениот живот, на научноистражувачка работа, евидентирање,
чување, презентирање и управување со културното наследство. Ги
совладал основите на методологијата на научноистражувачката
работа во сферата на етнологијата и на антропологијата. Ги
познава и ги следи тековните прашања во врска со научните
истражувања и новите извори на знаење во сферата на
дисциплините.

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со
нестручната јавност, со посебен акцент за изградување на однос за
презентирање информации во јавност преку медиумите за
етнолошките и антрополошките дискурси во проучувањето на
општествените и културните појави. Способност за самостојно,
независно учество со професионален пристап, во специфични,
научни и интердисциплинарни дискусии.
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Вештинии на учење

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за
стекнување понатамошно знаење и учење со висок
степен на независност во доменот на етнологијата и
антропологијата. Иницијатива да запознава, разбира и насочува кон
активна, недискриминирачка работа.
Оформување на целокупна процена на потребите на поединците,
односно групите, нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги
факторите на опкружувањето (физички, општествени, културни),
со соодветни постапки.

Наставен кадар вклучен во реализацијата на студиската програма
Име и
презиме

Љупчо С.
Ристески,
вонр. проф.
Мирјана
Мирчевска,
вонр. проф.
Љупчо
Неделков,
доцент
Илина
Јакимовска,
доцент
Даворин
Трпески,
доцент
Ана
Ашталковска,
асистент
Елизабета
Павковиќ,
асистент
Зоранчо
Малинов,
насловен
вонр. проф.
Митко
Младенов,
доцент
Стојка
Бојковска,
ред. проф.

Година и
место на
раѓање

Степен на
образование

1970,
Прилеп

VIII

1962
Подгорица

VIII

1962,
Скопје

VIII

1970,
Скопје

VIII

1976,
Прилеп

VIII

1979,
Охрид

VII

1962,
Скопје

VII

1964,
Штип
1975,
Ново Село
Струмица
1949,
Скопје

VIII
VIII
VIII

Наслов на
научен
степен
Доктор на
етнолошки
науки
Доктор на
етнолошки
науки
Доктор на
етнолошки
науки
Доктор на
етнолошки
науки
Доктор на
етнолошки
науки
Магистер на
етнолошки
науки
Магистер на
етнолошки
науки
Доктор на
етнолошки
науки
Доктор на
биолошки
науки
Доктор на
филолошки
науки

Датум и
место на
стекнување
на научен
степен

Вработувач

Скопје, 2002

ИЕА, ПМФ,
УКИМ

Скопје, 2004

ИЕА, ПМФ,
УКИМ

Скопје, 2003

ИЕА, ПМФ,
УКИМ

Скопје, 2008

ИЕА, ПМФ,
УКИМ

Скопје, 2010

ИЕА, ПМФ,
УКИМ

Скопје, 2008

ИЕА, ПМФ,
УКИМ

Скопје, 2009

ИЕА, ПМФ,
УКИМ

Скопје, 2005

ИФ „Марко
Цепенков“,
УКИМ

Скопје, 2008

ИБ,
ПМФ, УКИМ

Скопје, 1993

Фил. Фак.
УКИМ
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Број на студенти за запишување во прва година
Редовни во државна квота
Редовни со кофинансирање
Вонредни
„Проект 45“
ВКУПНО:

35
30
30
15
110

Кратка историја на Студиите по етнологија и антропологија во Република
Македонија:
Заводот за етнологија на Институтот за географија на Природно-математичкиот
факултет на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј во Скопје, е наследник на
групата за етнологија која била основана 1946 година на Филозофскиот факултет.
Во 1953 година, со Одлука на Министерството за просвета на НР Македонија,
Етнолошката група на Филозофскиот факултет во Скопје е затворена. Задржан
бил само предметот етнологија којшто понатаму го предавал проф. д-р Бранислав
Русиќ, како помошен предмет вклучен во наставниот план и програма на групата
за географија. Етнологијата останала како предмет во рамките на студиите по
географија на ПМФ и по 1958 година. Во периодот 1969 -1980 година, постојано
имало иницијативи за обновување на студиите од етнологија, при што поединци
и групи етнолози се обраќале со дописи до соодветните републички институции
и ја објаснувале штетата што ја трпи македонската наука поради остсуството на
студиите по етнологија.
Во 1984 година, после упорно залагање на група етнолози, Собранието на СРМ и
одговорните републички институции донеле Одлука за обновување на студиите
по етнологија. Во тој период од пресудно значење за функционирањето на
групата била спремноста што ја покажал Институтот за географија да ја прифати
групата и формира Завод за етнологија со двогодишни студии со насока:
етнологија.
Во 1987/88 година биле оформени четиригодишни додипломски студии по
етнологија кои постојат се до денес. Во периодот 1988-98 студиската група
програмски и кадровски се стабилизира со што се создадоа услови за формирање
на последипломски студии - насока "Етнологија на Македонците".
Во 2005 г. формиран е Институт за етнологија и антропологија на ПМФ како
посебна организациона единица со што целосно се исполнети условите за
независно креирање на студиските програми за етнологија и антропологија. Од
2005 година на Институтот за етнологија и антропологија студентите студираат
по нова студиска програма според ЕКТС.
1. Елементи со кои се овозможува мобилност на студенти
а) Вертикална поврзаност
По завршувањето на првиот циклус студии, студентите може да продолжат на
студиите од втор степен (последипломски студии), на Институтот за етнологија
и антропологија. Поради фактот што првиот циклус студии на Институтот за
етнологија и антропологија се реализира според програма која е целосно
применлива со соодветни такви програми во странство, можен е упис и на втор
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циклус студии на Универзитети во странство со кои Универзитетот "Св. Кирил и
Методиј" има потпишано договори за меѓусебна соработка.
б) Хоризонтална поврзаност:
Можности за хоризонтално поврзување со другите програми и студии постојат
преку реализирањето на изборните предмети. Согласно на своите интереси и
според потребите за стручно профилирање на знаењата на студентите може да се
избираат изборни предмети и на други факултети и Универзитети со кои се
потпишани договори за таква соработка.
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СОДРЖИНА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС
ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА

СЕМЕСТАР I
КОД
1.
ЕA 001
2.
EA 002
3.
EA 003
4.
5.
6.
Вкупно:

Предмет
1.Вовед во етнологија и антропологија
2. Етнологија на свет I
3. Историска антропологија
4. Изборен предмет (од листа на единицата)
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

Предавања
2
2
2
2
2
2
12

Аудиториски
вежби
2
2
2
2
2
2
12

Лабораториски
вежби

Кредити
6
6
6
4
4
4
30

СЕМЕСТАР II
Предмет
7.
8.

EA 004
EA 005

9.
EA 006
10. EA 007
11.
12.
Вкупно:

1. Етнологија на свет II
2. Вовед во методологија на етнолошки и антрополошки
истражувања
3. Антропологија на фолклорот
4. Теренска етнологија I
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

Предавања
2
2
2
2
2
2
12

Аудиториски
вежби
2

Лабораториски
вежби

6

2
2
2
2
2
10

Кредити

2

6
6
4
4
4
30
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СЕМЕСТАР

13.
14.
15.
16.
17.
18.

КОД

Предмет

EA 008
EA 009
EA 010

1. Социокултурна антропологија
2. Етнолошки и антрополошки теории
3. Антропологија на миграции
4. Изборен предмет (од листа на единицата)
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)
Вкупно:

СЕМЕСТАР

19.
20.
21.
22.
23.
24.
Вкупно:

Предавања
2
2
2
2
2
2
12

Аудиториски
вежби
2
2
2
2
2
2
12

Лабораториски
вежби

Аудиториски
вежби
2
2
2

Лабораториски
вежби

Кредити
6
6
6
4
4
4
30

IV

КОД

Предмет

EA 011
EA 012
EA 013
EA 014

1. Визуелна антропологија
2. Етнологија и антропологија на Балканот
3. Етнолошка музеологија
4. Теренска етнологија II
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

СЕМЕСТАР

25.
26.
27.
28.
29.

III

Предавања
2
2
2
2
2
2
12

2
2
2
10

2

Кредити
6
6
6
4
4
4
30

V

КОД

Предмет

EA 015
EA 016
EA 017

1. Антропологија на пол и род
2. Етнологија на Македонците – етнички процеси
3. Етнологија на Македонците –материјална култура
4. Изборен предмет (од листа на единицата)
5. Изборен предмет (од листа на единицата)

Предавања
2
2
2
2
2

Аудиториски
вежби
2
2
2
2
2

Лабораториски
вежби

Кредити
6
6
6
4
4

10

30.
Вкупно:

6. Изборен предмет (од листа на УКИМ)

СЕМЕСТАР

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Предмет

EA 018
EA 019
ЕА 020
EA 021

1. Етнологија на Македонците – социјална култура
2. Економска антропологија
4. Антропологија на етничност
3. Теренска етнологија III
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
6. Изборен предмет / Волонтирање во институција во траење
од 1 месец

Вкупно:

Предмет

37. EA 022
38. EA 023
39. EA 024
40.
41.
42.
Вкупно:

43.

Предавања

Аудиториски
вежби
2
2
2

4
30

2
2
2
2
2

Лабораториски
вежби

Кредити

2

6
6
6
4
4

2
12

2
10

4
30

Предавања

Аудиториски
вежби
2
2
2
2
2
2
12

Лабораториски
вежби

Аудиториски
вежби
2

Лабораториски
вежби

2

2

VII

КОД

СЕМЕСТАР

2
12

VI

КОД

СЕМЕСТАР

2
12

1. Антропологија на религијата
2. Урбана етнологија и антропологија
3. Политичка антропологија
4. Изборен предмет (од листа на единицата)
5. Изборен предмет (од листа на единицата)
6. Изборен предмет / семинар (од листа на единицата)

2
2
2
2
2
2
12

Кредити
6
6
6
4
4
4
30

VIII

КОД

Предмет

EA 025

1. Етнологија на Македонците – духовна култура

Предавања
2

Кредити
6

11

44.

EA 026

2. Методологија на етнолошки и антрополошки
истражувања
3. Теренска етнологија IV
4. Изборен предмет / семинар (од листа на единицата)
5. Дипломска работа

2
2
2

45. EA 027
46.
47.
Вкупно:
Вкупно при завршување на студиите:

12

2
2
2
5
15

5
7

6
4
4
10
30
240

ЛИСТА НА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА УКИМ:*
Предмети со општообразовен карактер од доменот на етнологијата и антропологијата**
КОД

Предмет

ЕА 008
ЕА 029
ЕА 012
ЕА 022
ЕА 028
ЕА 006
ЕА 050
ЕА 051

1. Социокултурна антропологија
2. Народна религија и митологија на Македонците
3. Етнологија и антропологија на Балкан
4. Антропологија на религијата
5. Етнологија и антропологија на Македонија
6. Антропологија на фолклорот
7. Антропологија на туризмот
8. Етно-културен идентитет на македонската дијаспора

Семестар

Предавања

З
З
З
З
Л
Л
Л
Л

2
2
2
2
2
2
2
2

Аудиториски
вежби
2
2
2
2
2
2
2
2

Лабораториски
вежби

Кредити
4
4
4
4
4
4
4
4

*

Институтот за етнологија и антропологија има право секоја учебна година да изврши промени односно обновување на списокот изборни предмети, но не повеќе
од една третина од вкупниот број на листата. Промените ќе бидат објавени во Информативниот пакет што се печати за студентите секоја нова учебна година.
**
Оваа листа се препорачува за студентите од другите студиски групи.
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ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ НА ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА, ПМФ, УКИМ:
КОД

Предмет

ЕА 030
ЕА 031
ЕА 032
ЕА 033
ЕА 034
ЕА 035

1. Историја на етнологијата во Македонија
2. Физичка антропологија за етнолози
3. Етнологија на Азија
4. Етнологија на Африка
5. Етнологија на Кина
6. Духовна култура на балкански народи и етнички
заедници
7. Антропологија на популарна култура
8. Културен идентитет на Македонците со исламска
религија
9. Историја на македонскиот јазик со дијалектологија
10. Семиологија и симболички системи
11. Антропологија на културно наследство
12. Етнологија на Европа
13. Етнологија на Америка
14. Етнологија на Австралија и Океанија
15. Социјална култура на балкански народи и етнички
заедници
16. Материјална култура на балкански народи и етнички
заедници
17. Применета антропологија
18. Етнологија на Албанците во Македонија
19. Етнологија на Власите во Македонија
21. Антропологија на социјализам и постсоцијализам
22. Антропологија на туризмот
23. Етно-културен идентитет на македон. дијаспора

ЕА 036
ЕА 037
ЕА 038
ЕА 039
ЕА 040
ЕА 041
ЕА 042
ЕА 043
ЕА 044
ЕА 045
ЕА 046
ЕА 047
ЕА 048
ЕА 049
ЕА 050
ЕА 051

Семестар

Предавања

З
З
З
З
З

2
2
2
2
2

Аудиториски
вежби
2
2
2
2
2

Лабораториски
вежби

Кредити

З
З
З

2
2
2

2
2
2

4
4
4

З
З
З
Л
Л
Л

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4

Л

2

2

4

Л
Л
Л
Л
Л
Л
Л

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
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ЛИСТА НА ИЗБОРНИ СЕМИНАРИ НА ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА, ПМФ, УКИМ:
КОД

СЕМИНАР

EА 052

Семинар од Социјална култура на балканските народи и етнички
заедници
Семинар од Материјална култура на балканските народи и етнички
заедници
Семинар од Духовна култура на балканските народи и етнички заедници
Семинар од Материјална култура на Македонците
Семинар од Социјална култура на Македонците
Семинар од Духовна култура на Македонците
Семинар од Политичка антропологија
Семинар од Антропологија на популарна култура
Семинар од Антропологија на религија
Семинар од Антропологија на фолклор
Семинар од Методологија на етнолошки и антрополошки истражувања
Семинар од Семиологија и симболички системи
Семинар од Антропологија на пол и род

EА 053
EА 054
EА 055
EА 056
EА 057
EА 058
EА 059
EА 060
EА 062
EА 061
EА 063
EА 064

Неделен
фонд

Број на часови
во семестар

Реализација

Кредити

2

30

ИЕА

4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

ИЕА
ИЕА
ИЕА
ИЕА
ИЕА
ИЕА
ИЕА
ИЕА
ИЕА
ИЕА
ИЕА
ИЕА

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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ПРЕДМЕТНИ СОДРЖИНИ
1. Назив на единица/предмет

ВОВЕД ВО ЕТНОЛОГИЈА И
АНТРОПОЛОГИЈА
Наставник
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
6
2. Шифра на единица ЕА 001
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
зимски
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата како
дисциплини.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.

14. Опис на содржината
Име на науката од историски аспект; Предмет и задачи на етнологијата а антропологијата историска и современа перспектива.; Краток преглед на развојот на етнолошката и
антрополошката мисла: антика, среден век, време на големите географски откритија,
конституирање на етнологијата во 18 и 19 век; Етнологијата и антропологијата како
дисциплини што ја проучуваат другоста.
Културата и културните вредности како основен предмет во етнолошките истражувања.
Определување на поимот култура; Посебност на културите и нивните културни облици комуникација низ симболичко создавање; Културна средина; Културна определеност на
човекот; Културни облици; Создавање на културни обрасци: светоглед, вредности,
институции, статуси, правила; Културни типови и поткултури; Културни процеси;
Акултурација; Трајност на културите.
Општеството и општествените процеси како основен предмет во етнолошките и
антрополошките проучувања. Основни теории за опшптеството; Општествени обрасци:
вредности, институции, правила.
15. Основна литература
1. Антропологија : Зборник текстови, Уредиле, Слободанка Марковска и Сузана Симоновска,
ДОГЕР, Скопје 1999, стр. 3-63; 365-451.
2. Антропологија : Зборник текстови, Уредил Ѓорѓе Младеновски, Философски факултет,
Скопје 2000, стр. 3-45.
3. Другоста во етнологијата, Хрестоматија, Приредиле Љупчо С. Ристески, Илина
Јакимовска, Менора-Евро Балкан Пресс, Скопје 2007, 7-39.
4. Fabijeti Ugo, Maligeti Roberto, Matera Vinčenco, Uvod u antropologiju: Od lokalnog do
globalnog, CLIO, Beograd 2002.
5. Kiynije Žan, Etnologija Evrope, Biblioteka XX vek, Beograd 1996.
6. Poarije Žan, Istorija etnologije, Plato, Biblioteka XX vek, Beograd 1999.
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16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од вовед во етнологија и антропологија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Вовед во етнологија и антропологија, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
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-

користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.

17

1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 002
4. Наставни часови

ЕТНОЛОГИЈА НА СВЕТ 1
Д-р Љупчо Неделков, доцент
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл 6. Година 2012/`13 1. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, вежби и изработка есеи.
12. Карактеристики
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции:
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Познавање и разбирање на политичките системи;
- Познавање и разбирање на развојните законитости, разлики и потреби на поединецот.
- Подготовка за истражување во областа на политиката;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Дел од светската етнологија каде се стекнуваат основни познавања за културите и
цивилизациите на Азија и Африка; хронолошки се следи развојот на цивилизациите на овие
простори; времето на нивниот постанок, географската распространетост; најзначајните
цивилизациски дострели со кои го задолжиле човечанството: религија, писмо, архитектура,
астрономија, математика, медицина, закон и право, поезија, литература, земјоделие и сл.
Завршен час и студентска евалуација на наставниот процес.
15. Основна литература
- Вил Дјурант, Источне цивилизације, Београд, 1995.
- Милош Константинов, Етнологија на Азија, скрипта во ракопис.
- M.Mortimer, China, London, 1909
- J.Macdonalds, Religion and Myth of Africa, London, 1883
- R.C.Duut, Ethnology of Asia, Africa & Europe, Gyan Publishing House, 1985
- Милош Константинов, Народите на Африка, Народите на светот, кн.3, Скопје, 1994.
- E.E.Evans-Pritchard, The Nuer, A description of the models of livelihood and political
institutions of a Nilotic people, Oxford University press, New York and Oxford, 1969.
- Borut Brumen, Nikolaj Jeffs, Afrika, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo
antropologijo, 2001.
- Abner Cohen, Custom and Politics in Urban Africa: A Study of Hausa Migrants in Yoruba
Towns, London: Routladge and Kegan Paul, 1969.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на политиката;
- Ги познава теретските основи на разничните политички системи и има недискриминирачки
однос кон поединците и групите;
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- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан осми семестар од студиите, завршени и по зитивно оценети есеи, како и направени
вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Политичка антропологија, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часот
- 15% од оценката
Изработка на есеи
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I
- 30% од оценката
Колоквиум II
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите
студенти, асистенти и професори.
Изработка на есеи (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое
поле. Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (30%)
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Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид
работа. Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Збирна оценка
Предвидени %
Придонес на час
,90
15
Изработени есеи
,95
15
Презентации
,90
10
Колоквиум I
,95
30
Колоквиум II
,85
30
ВКУПНО
100
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Љупчо Неделков, доцент

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица EA 003
4. Наставни часови

ИСТОРИСКА АНТРОПОЛОГИЈА
Д-р Илина Јакимовска, доцент
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, вежби, изработка на есеи,
12. Карактеристики
презентации и и мини-истражувања.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции:
- Стекнување теориски знаења од областа на историската антропологија
- Подготвеност за тимска работа, односно самостојно истражување во оваа област
- Развивање на свест за интердисциплинарноста како неопходност во општествените науки,
односно за потребата од соработка помеѓу историјата, етнологијата и антропологијата
- Развивање на свест за значењето на “маргинализираните“ групи и “алтернативните извори“
за историјата
14. Опис на содржината
На студентите им се овозможува стекнување теориски знаења од областа на историската
антропологија. Целта е да се развие свесноста за потребата од интердисциплинарен пристап
во антропологијата, и критички однос кон тн. традиционална историја која не ги зема
предвид “обичните луѓе“ и нивното место во големите историски настани. Истовремено тие
се обучуваат за комбинирање на етнографски со историски податоци, и користење на тн.
“алтернативни историски извори“ како што се пописите на население, дневниците,
биографиите итн.
15. Основна литература
Dresel, Gert (1996) Historische Anthropologie. Eine Einführung. Wien.
Кар, Едвард Халет (2001) Што е историјата? Скопје : Слово.
Hareven, Tamara K.: "What Difference Does It Make", Social Science History, 20:3 (fall 1996).
Flandrin, Jean-Louis (1979) Families in Former Times: Kinship, Household and Sexuality.
Cambridge University Press.
Flandrin, Jean-Louis (1991) Sex in the Western World: the Development of Attitudes and Behavior.
Harwood Academic Publishers.
Sabean, David Warren (1990) Property, Production and Family in Neckerhausen, 1700-1870,
Cambridge University Press.
Gelis, Jacques (1991) History of Childbirth: Fertility, Pregnancy and Birth in Early Modern
Europe, Polity Press.
Ladiri, Emaniel Le Roa (1991) Montaju, oksitansko selo od 1294. do 1324., Sremski Karlovci/Novi
Sad:Izdavacka kjizarnica Zorana Stojanovica.
Митерауер, Михаил (2005) Европското семејство: историско-антрополошки огледи. Скопје
: Слово.
Delimo, Žan (1987) Strah na Zapadu (od XIV do XVIII veka), Dnevnik/Knji`evna zajednica Novog
Sada, 1987.
History of Private Life (Ed. Duby, Arries), Belknap Press, 1992 (vol. 1-6).
Braudel, Fernand (1995) The Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II
(vol. 1&2
Миноа, Жорж (1992) Историја старости: од антике до ренесансе. Сремски Карловци/Нови
Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановиќа.
Kazer, Karl (2002) Porodica i srodstvo na Balkanu: analiza jedne kulture koja nestaje. Beograd :
UDI.
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16. Предвидени студиски достигнувања:
- Познавање и разбирање на основните елементи на содржината на предметот
- Способност е за користење домашна и странска литература и други извори, за, собирање,
коректно цитирање и интерпретирање на податоците, како и за пребарување преку Интернет
- Демонстрација на критички однос кон посочената литература, аргументираност и
самокритичност
- Способност за комбинирање на методологии и извори од областа на историјата,
етнографијата и антропологијата
17. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини-истражувања.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувања,
како и направени вежби, се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
Прв колоквиум 30% од конечната оценка
Втор колоквиум (можат да дојдат само оние кои положиле прв) 30%
Есеј/презентација/мини-истражување (едно од прашањата на колоквиум/испит) 30%;
- есеј од минимум 4 а максимум 5 куцани страници со големина на фонт 12 и проред 1,5 (или
вкупно 7,200-9,000 знаци) на тема поврзана со наставната програма по избор на студентот
- усмено претставување на дело на автор(ка) значаен/значајна за историската антропологија,
по избор на студентот, во консултација со професорот и асистентот не подолго од 30 минути
- мини-истражување од областа на историската антропологија, на тема по избор на
студентот, со претходно наведување на планираната цел, методологија и користени извори
Присуство и придонес на часот 10%
Придонесот за секоја активност се оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое
ќе биде постојано следено на часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството
на часот ќе биде следена активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон
останатите студенти, асистенти и професори.
Вид на работа
Прв колоквиум
Втор колоквиум
Есеј/презентација/мини-истражување
Присуство и придонес на часот

Процент на учество во крајна оценка
30%
30%
30%
10%

За добивање потпис е потребно студентот да нема повеќе од три отсуства на предавања
и/или вежби.
За преодна конечна оценка потребно е да се постигнат преодни оценки 6 во следниве
категории: прв и втор колоквиум и изработка на есеј/презентација или мини-истражување.
Во конечната оценка улога игра и активното присуство на предавања и вежби. При
оценувањето на есеите/презентациите или мини-истражувањата ќе бидат земени предвид
следниве елементи: способност за писмено изразување, познавање на граматиката на
македонскиот јазик, убедливост и стил; способност за јасно и разговетно усно
претставување на одредена тема и/или идеја, способност за задржување на вниманието и
анимирање на публиката, разбирање на она што се зборува; поставување на проблем и
примена на соодветна методологија, иницијативност, аналитичко мислење и тимска работа
(онаму каде што е применлива).
Есеи/презентации или мини-истражувања кои ги покриваат, делумно компетентно,
основните елементи, без големи пропусти, се сметаат за “задоволителни“ (оценка 6-7).
Есеи/презентации или мини- истражувања кои имаат мал број пропусти и покажуваат
напредно разбирање на материјалот, способност за аналитичко мислење и писмено
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изразување се сметаат за “многу добри“ (оценка 8-9). Есеи/презентации или миниистражувања во чија изработка студентот покажал особена иницијативност, софистицирано
познавање и способност, се сметаат за “одлични“ (10).
Секој обид за директно препишување од литература, Интернет или од есеи на други колеги
ќе се смета за плагијаторство и таквиот труд нема да биде земен предвид.
Испит
Оние студенти кои положиле прв колоквиум на испитот одговараат само по материјали од
втор колоквиум. Оценката од изработка на есеј/презентација или мини-истражување и
активното присуство на час се зема предвид при формирањето на конечната оценка.
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Илина Јакимовска, доцент
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1. Назив на единица/предмет
2. Шифра на единица ЕА 004
4. Наставни часови

ЕТНОЛОГИЈА НА СВЕТ II
3. Број на ЕКТС
6
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/13
летен
5. Степен
7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата на
Европејците;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Етничка припадност на народите на Европа; Етнокултурен развој; Јазични семејства на тлото
на Европа; Индоевропско јазично семејство: Балтијци, Германи, Келти, Романи, Словени.
Други Индоевропејци кои не припаѓаат на никоја од индоевропските групи на народи.
Народи од алтајско јазично семејство; Народи од афразијско (семито-хамитско) јазично
семејство; Народи од уралско семејство; Народ кој не е вклучен во ниту една јазично
семејство (Баски).
За секој од посебните европски ентитети се изучуваат етногенетски процеси, материјална,
духовна и социјална култура, како и современи етнички процеси за некои европски народи.
Глобализација во Европа. Современ европски идентитет.
15. Основна литература
1. Roland Hsu, Ethnic Europe: Mobility, Identity, and Conflict in a Globalizet World, Stanfort
University Press, 2010.
2. Robert Gordon Latham, The Nationalities of Europe, Elibron Classics, 2005.
3. Wiliam Cronon; Changes in the Land, Indians, Colonists, and the Ecology of New England, New
York, 2003.
4. Brent Kennedy N., Vaughan Kennedy R.; The Melungeons: the resurrection of a proud people:
an untold story of ethnic cleansing in America, Mercer University Press, 1997.
5. Karen Isaksen Leonard; Muslims in the United States: the state of research, Russell Sage
Foundation, 2003.
6. Gordon Briscoe; Racial Folly: A Twentieth-Century Aboriginal Family, The Australian National
University, E Press, 2010.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од етнологијата на Европа;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура, општество и идентитет на
Европејците.
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- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети семинарски работи како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнологија на Европа, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на семинарската работа;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
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- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет

ВОВЕД ВО МЕТОДОЛОГИЈА НА
ЕТНОЛОШКИ И АНТРОПОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА
Наставник
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
6
2. Шифра на единица ЕА 005
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со социокултурната антропологија.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Што е етнографија? Објективност, Етнографска проникливост и етнографски извори.
Водечки прашања. Терен. Етика при етнографското истражување. Теренски белешки.
Интервју. Документи од местото на истражување. Анализа на податоците. Развивање теза и
аргументација. Теориски контекст.
15. Основна литература
1. Вовед во етнолошки и антрополошки истражувања, Зборник текстови за студенти.
Приредил Љ. Ристески (скрипта во ракопис).
2. Estergerg G. Kristin, Qualitative Methods in Social Research, Mc Graw Hill, Boston-Toronto,
2002
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми во општеството;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
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За секој да биде успешен по предметот Вовед вометодологија на етнолошки и антрополошки
истражувања, во текот на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на
поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, истражувачки проект, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕA 006
4. Наставни часови

АНТРОПОЛОГИЈА НА ФОЛКЛОРОТ
Д-р Илина Јакимовска, доцент
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен и
Изборен на листа на УКИМ
Наставата се реализира преку предавања, вежби, изработка на есеи,
12. Карактеристики
презентации и и мини-истражувања.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции:
- Стекнување теориски знаења од областа на фолклорот и фолклористиката
- Разбивање на стереотипот за фолклорот како архаична, рурална и “примитивна“ категорија
и препознавање на фолклорот во секојдневниот живот
- Подготвеност за тимска работа, односно самостојно истражување во оваа област
14. Опис на содржината
На студентите им се овозможува стекнување теориски знаења од областа на антропологијата
на фолклорот. Истовремено тие се подготвуваат за истражувачка и апликативна работа во
оваа област. Целта е да се подигне свесноста за важноста на фолклорот во контекст на
етнолошките и антрополошките истражувања, како и да се прикаже, низ соодветни примери,
дека фолклорот и традицијата се динамични категории, кои се создаваат и шират
секојдневно, низ комуникацијата во групи.
15. Основна литература
Sims, Martha C. and Stephens Martine (2005) Living Folklore: An
Introduction to the
Study of People and Their Traditions. Logan:Utah University Press.
Robert A. Georges, Michael Owen Jones (1995) Folkloristics: An
Introduction. Indiana University Press.
Lüthi, Max (1986) The European Folktale: Form and Nature. Indiana
University Press.
Mieder, Wolfgang&Dundes, Alan (Eds.) (1981) The Wisdom of Many:
Essays on the Proverb. New York&London:Garland Publishing Inc.
Арнолд Ван Генеп: Обреди прелаза, Српска књижевна задруга, Београд, 2005.
Erotsko u folklore Slovena: zbornik radova. Beograd: Stubovi Kulture, 2000.
Голиот на гости: антологија на македонскиот еротски фолклор (Ана Мартиновска), МИА
Скопје, 2007
Цепенков, Марко (1980) Македонски народни умотворби (во десет книги). Скопје :
Македонска книга и Институт за фолклор.
16. Предвидени студиски достигнувања:
- Познавање и разбирање на основните елементи на содржината на предметот
- Способност е за користење домашна и странска литература и други извори, за, собирање,
коректно цитирање и интерпретирање на податоците, како и за пребарување преку Интернет
- Демонстрација на критички однос кон посочената литература, аргументираност и
самокритичност
- Препознавање на релевантноста на фолклорот во контекст на етнологијата и
антропологијата
- Развиена сензитивност и авторефлексивност по однос на туѓата и сопствената припадност
на одредена фолклорна група
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- Способност за интегрирање на примарните фолклорни материјали во самостојната
истражувачка работа како етнолог/антрополог
17. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини-истражувања.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувања,
како и направени вежби, се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
Прв колоквиум 30% од конечната оценка
Втор колоквиум (можат да дојдат само оние кои положиле прв) 30%
Есеј/презентација/мини-истражување (едно од прашањата на колоквиум/испит) 30%;
- есеј од минимум 4 а максимум 5 куцани страници со големина на фонт 12 и проред 1,5 (или
вкупно 7,200-9,000 знаци) на тема поврзана со наставната програма по избор на студентот
- усмено претставување на дело на автор(ка) значаен/значајна за антропологијата на
фолклорот, по избор на студентот, во консултација со професорот и асистентот не подолго
од 30 минути
- мини-истражување од областа на антропологијата на фолклорот, на тема по избор на
студентот, со претходно наведување на планираната цел, методологија и користени извори
Присуство и придонес на часот 10%
Придонесот за секоја активност се оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое
ќе биде постојано следено на часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството
на часот ќе биде следена активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон
останатите студенти, асистенти и професори.
Вид на работа
Прв колоквиум
Втор колоквиум
Есеј/презентација/мини-истражување
Присуство и придонес на часот

Процент на учество во крајна оценка
30%
30%
30%
10%

За добивање потпис е потребно студентот да нема повеќе од три отсуства на предавања
и/или вежби.
За преодна конечна оценка потребно е да се постигнат преодни оценки 6 во следниве
категории: прв и втор колоквиум и изработка на есеј/презентација или мини-истражување.
Во конечната оценка улога игра и активното присуство на предавања и вежби. При
оценувањето на есеите/презентациите или мини-истражувањата ќе бидат земени предвид
следниве елементи: способност за писмено изразување, познавање на граматиката на
македонскиот јазик, убедливост и стил; способност за јасно и разговетно усно
претставување на одредена тема и/или идеја, способност за задржување на вниманието и
анимирање на публиката, разбирање на она што се зборува; поставување на проблем и
примена на соодветна методологија, иницијативност, аналитичко мислење и тимска работа
(онаму каде што е применлива).
Есеи/презентации или мини-истражувања кои ги покриваат, делумно компетентно,
основните елементи, без големи пропусти, се сметаат за “задоволителни“ (оценка 6-7).
Есеи/презентации или мини- истражувања кои имаат мал број пропусти и покажуваат
напредно разбирање на материјалот, способност за аналитичко мислење и писмено
изразување се сметаат за “многу добри“ (оценка 8-9). Есеи/презентации или миниистражувања во чија изработка студентот покажал особена иницијативност, софистицирано
познавање и способност, се сметаат за “одлични“ (10).

31

Секој обид за директно препишување од литература, интернет или од есеи на други колеги
ќе се смета за плагијаторство и таквиот труд нема да биде земен предвид.
Испит
Оние студенти кои положиле прв колоквиум на испитот одговараат само по материјали од
втор колоквиум. Оценката од изработка на есеј/презентација или мини-истражување и
активното присуство на час се зема предвид при формирањето на конечната оценка.
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Илина Јакимовска, доцент
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1. Назив на единица/предмет
2. Шифра на единица ЕА 007
4. Наставни часови

ТЕРЕНСКА ЕТНОЛОГИЈА I
3. Број на ЕКТС
4
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
Облици
додипл. 6. Година 2012/13
Летен
5. Степен
7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теренски истражувања и
12. Карактеристики
изработка на теренски семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со теренските истражувања, како и методите и
техниките на теренските истражувања
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Предмет и задачи на теренската етнологија; Методи и техники на лингвистичките
истражувања на терен; Психолошки техники: проективни тестови во истражувањата на терен;
Техники на водење на разговор (интервју) и односи на теренот; Проверување и
експериментирањево работата на терен; Култура, личност, општество; Технички помагала во
етнологија/антропологија.
Методологија на собирање на теренската граѓа; Значење на етнолошките стационарни и
повторени проучувања на едно населено место, Некои методолошки проблеми во
проучувањето на трансформацијата на традиционално семејство, Истражување на минатото
и прашање на извори во етнологијата – меморијална и патеписна граѓа.
Поширока литература и сепаратни изданија од Горновардарска етнографска целина.
15. Основна литература
1. Antropologija danas, Beograd, 1972.(одбрани поглавија)
2. Одбрани поглавја од сепаратни наслови и граѓа (околу 60) кои се однесуваат на
етнологијата на просторот и населението на Горновардарската етнографска целина.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од теренската етнологија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите теренско истражување и теренски техники.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изведување на теренско истражување во Горновардарска
етнографска целина, изработка на теренска семинарска работа.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
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Завршени и позитивно оценети семинарски работи како и направени теренски истражувања
и вежби се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Теренска етнологија I, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
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- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени
теренски
истражувања
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95

Предвидени %
15
15

,90
,95
,85

10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 008
4. Наставни часови

СОЦИОКУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен и
Изборен на листа на УКИМ
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со социокултурната антропологија.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Историја на појавата на социјалната и културната антропологија во светотот. Идеи за
културата. Јазик и комуникација. Учење на културата. Организирање на живеачката.
Економии. Брак, семејство и домашни групи. Сродство. Пол и род. Политичка организација.
Општествена стратификација во современите општества. Етничност. Религија. Уметничко
изразување на културните идентитети. Културни промени.
15. Основна литература
1. Hann Christopher, Social Anthropology, London & Chicago, 2000.
2. Nanda Serena – Richard L., Warms, Cultural Anthropology, Wadsworth 2002.
4. Другоста во етнологијата, Хрестоматија, Приредиле Љупчо С. Ристески, Илина
Јакимовска, Менора-Евро Балкан Пресс, Скопје 2007.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми во општеството;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Социокултурна антропологија, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
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10=94-100
9=86-93
Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
8=76-85
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
7=68-75
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
6=61-67
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
5=0-60
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
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- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНОЛОШКИ И АНТРОПОЛОШКИ
ТЕОРИИ
Наставник
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
6
2. Шифра на единица ЕА 009
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со историскиот развиток на различни
теориски правци и школи во етнологијата и антропологијата.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Преглед на најзначајните теориско-методолошки правци и нивните претставници низ кои
поминале етнологијата и антропологијата: еволуционизам, неоеволузионизам, историски
партикуларизам (дифузионизам), психолошки правец, функционализам, структурализам,
културен материјализам, когнитивна антропологија, интерпретативна антропологија;
15. Основна литература
1. Moore D. Jerrz, Uvod u antropologiju: Teorije i teoretičari kulture, Naklada Jesenski i Turk,
Zagreb 2002.
2. Антропологија : Зборник текстови, Уредиле, Слободанка Марковска и Сузана Симоновска,
ДОГЕР, Скопје 1999.
3. Антропологија : Зборник текстови, Уредил Ѓорѓе Младеновски, Философски факултет,
Скопје 2000.
4. Другоста во етнологијата, Хрестоматија, Приредиле Љупчо С. Ристески, Илина
Јакимовска, Менора-Евро Балкан Пресс, Скопје 2007.
5. Hač Elvin, Antropološke teorije, I i II, BIGZ, Beograd 1979.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми во општеството;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
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Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнолошки и антрополошки теории, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
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- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
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1. Назив на единица/предмет
2. Шифра на единица ЕА 010
4. Наставни часови

АНТРОПОЛОГИЈА НА МИГРАЦИИ
3. Број на ЕКТС
6
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/13
зимски
5. Степен
7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи/есеј.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со антропологија на миграциите;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Поим на терминот миграции; Предмет и задачи на антропологијата на миграции; Причини за
појавата на миграциите; Видови на миграции; Миграциите низ историјата; Влијанието на
миграциите врз културните промени и културниот идентитет; Паралели: човек – миграции;
Краток преглед на миграциите на Балканот; Процес на акултурација, Појава на мимикрија;
Миграциите на Македонците: XVII, XVIII, XIX век, Македонците во дијаспора. Современи
европски миграции во XX век. Прашање на глобализацијата во Европа; Миграциите и
идентитетот на Балканот.
15. Основна литература
1. Antropologija migracija, Jesenski i Turk, Zagreb,2006.
2. Migracijske teme, Zagreb. (одбрани поглавија)
3. Stephen Castles and Davidson Alastair, Citizenship and migration. Globalization and the Politics
of Belonging, London: Macmillan Press Ltd. 2000, London.
4. Марија Пандевска, Присилни миграции во Македонија (1875-1881), Скопје, 1993.
5. Иван Катарџиев, Македонија и Македонците во светот, Матица Македонска, Скопје, 1996.
6. Драгана Аврамов, Појединац породица и становништво у раскораку, Београд, 1993.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од антропологијата на миграции;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимот антропологија на миграции;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка семинарски работи/есеј.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети семинарски работи/есеј како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
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За секој да биде успешен по предметот Антропологија на миграции, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на семинарската работа/есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
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- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица EA 011
4. Наставни часови

ВИЗУЕЛНА АНТРОПОЛОГИЈА
Д-р Илина Јакимовска, доцент
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, вежби, изработка на есеи
12. Карактеристики
мини-проекти.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции:
- Познавање и разбирање на основните елементи на содржината на предметот
- Критички однос кон посочената литература, аргументираност и самокритичност
- Сензитивност кон веродостојноста и етичноста на визуелното претставување на туѓите
култури
- Авторефлексивност кон сопствената припадност на одреден културен контекст
- Подготвеност за теренска работа во областа на визуелната антропологија, самостојно или во
тим
14. Опис на содржината
Визуелната антропологија, една од гранките на антропологијата, се базира на верувањето
дека културата се манифестира преку видливи симболи, содржани во гестови, церемонии,
обреди и артефакти. Следствено, ако културата е нешто што може да се ’види’, тогаш
истражувачите употребувајќи аудиовизуелни технологии, можат да ја регистрираат како
податок, кој потоа може да биде основа за анализа и презентација. Иако корените на
визуелната антропологија историски можат да се лоцираат во позитивистичките
претпоставки дека објективната реалност е нешто што ’објективно’ постои и што може да се
набљудува, повеќето современи теоретичари на културата ја потенцираат социјално
конструираната природа на културната реалност и релативноста на нашето разбирање на
која било култура.
Визуелните антрополози се интересираат за културните значења на визуелните изрази, но и
за визуелно регистрираните културни практики внатре одреден етнографски контекст.
Значи, визуелната антропологија од една страна ја истражува рецепцијата на визуелното, но
од друга страна самата регистрира и создава визуелни претстави. Овој предмет ќе се
занимава пред се со историјата и современата употреба на фотографијата и филмот
употребени во контекст на антропологијата, потенцирајќи ги социјалните, комерцијалните и
политичките агенди кои влијаат врз креирањето на визуелните документи.
Подетално ќе бидат разработени следниве теми:
- Антропологијата како наука: зборови наспрема слики
- Запознавањето на сопствената и туѓите култури како мулти-сетилно искуство
- Што е тоа визуелна антропологија?
- Прашањето на веродостојноста, правичноста и објективноста на визуелното претставување
на одредена култура (позитивизам наспроти социјален конструктивизам)
- Историја на фотографијата како етнографски документ и нејзината поврзаност со раната
антропологија
- Врската помеѓу колонијализмот, воајеризмот и егзибиционизмот
- Што е тоа етнографски филм? (кои документарни филмови се ’етнографски’ или
’антрополошки’?)
- Историја на етнографскиот филм (институционален развој; значајни автори и анализа на
нивни дела Jean Rouch, John Marshall, Robert Gardner, Timoty Ash; современи трендови)
- Зачетоци, историја и основи на документарниот, етнографскиот и антрополошкиот филм
во Македонија (претставници: браќата Манаки, Бранислав Русиќ, Вера Кличкова, Владимир
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Боцев, Елизабета Коневска и др.): институции: Кинотека на Македонија, Музеј на
Македонија, ИЕА
- Визуелното како алатка при изучување и предавање антропологија
- Теориска, теренска и техничка подготовка за правење на етнолошки/антрополошки филм
15. Основна литература
Principles of Visual Anthropology edited by Paul Hockings, Мouton de Gruyter, Berlin: New York
(1995)
Ruby, Jay (1996) Visual Anthropology. In: Encyclopedia of Cultural Anthropology, Dаvid
Levinson and Melvin Ember (Eds.). New York: Henry Holt and Company, vol 4:1345-1351.
Anthropology and Photography 1860-1920 (Elizabeth Ewards, Ed.), Yale University Press&Royal
Anthropological Institute, 1992.
Heider, Karl G.: "Ethnographic Film", University of Texas Press, 2006 (revised edition)
16. Предвидени студиски достигнувања:
- Ја разбира суштината на визуелната антропологија како гранка на антропологијата
- Ги знае основните информации, теории и автори релевантни за предметот
- Способен е за користење домашна и странска литература и други извори за соодветната
тема, за собирање, коректно цитирање и интерпретирање на податоците, како и за
пребарување преку Интернет
- Може, самостојно или како дел од тим, да учествува во етнолошки и антрополошки
истражувања кои вклучуваат техники и методи од областа на визуелната антропологија
17. Методи на предавање и учење
Предавања, вежби, изработка на есеи, презентаци и/или мини-проекти.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан петти семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи/презентации/минипроекти, како и направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
Прв колоквиум 30% од конечната оценка
Втор колоквиум (можат да дојдат само оние кои положиле прв) 30%
Есеј/презентација/мини-истражување (едно од прашањата на колоквиум/испит) 30%;
- есеј од минимум 4 а максимум 5 куцани страници со големина на фонт 12 и проред 1,5 (или
вкупно 7,200-9,000 знаци) на тема поврзана со наставната програма по избор на студентот
- усмено претставување на дело на автор(ка) значаен/значајна за визуелната антропологија,
по избор на студентот, во консултација со професорот и асистентот не подолго од 30 минути
- мини-проект од областа на визуелната антропологија, на тема по избор на студентот, со
претходно наведување на планираната цел, методологија и користени извори
Присуство и придонес на часот 10%
Придонесот за секоја активност се оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое
ќе биде постојано следено на часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството
на часот ќе биде следена активноста, исполнителноста, колегијалноста и односот кон
останатите студенти, асистенти и професори.
Вид на работа
Прв колоквиум
Втор колоквиум
Есеј/презентација/мини-проект
Присуство и придонес на часот

Процент на учество во крајна оценка
30%
30%
30%
10%

За добивање потпис е потребно студентот да нема повеќе од три отсуства на предавања
и/или вежби.
За преодна конечна оценка потребно е да се постигнат преодни оценки 6 во следниве
категории: прв и втор колоквиум и изработка на есеј/презентација или мини-истражување.
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Во конечната оценка улога игра и активното присуство на предавања и вежби. При
оценувањето на есеите/презентациите или мини-проектите ќе бидат земени предвид
следниве елементи: способност за писмено изразување, познавање на граматиката на
македонскиот јазик, убедливост и стил; способност за јасно и разговетно усно и/или
визуелно претставување на одредена тема и/или идеја, способност за задржување на
вниманието и анимирање на публиката, разбирање на она што се зборува; поставување на
проблем и примена на соодветна методологија, иницијативност, аналитичко мислење и
тимска работа (онаму каде што е применлива).
Есеи/презентации или мини-проекти кои ги покриваат, делумно компетентно, основните
елементи, без големи пропусти, се сметаат за “задоволителни“ (оценка 6-7).
Есеи/презентации или мини-проекти кои имаат мал број пропусти и покажуваат напредно
разбирање на материјалот, способност за аналитичко мислење и писмено/визуелно
изразување се сметаат за “многу добри“ (оценка 8-9). Есеи/презентации или мини-проекти
во чија изработка студентот покажал особена иницијативност, софистицирано познавање и
способност, се сметаат за “одлични“ (10).
Секој обид за директно препишување од литература, Интернет или од есеи на други колеги
ќе се смета за плагијаторство и таквиот труд нема да биде земен предвид.
Испит
Оние студенти кои положиле прв колоквиум на испитот одговараат само по материјали од
втор колоквиум. Оценката од изработка на есеј/презентација или мини-проект и активното
присуство на час се зема предвид при формирањето на конечната оценка.
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Илина Јакимовска, доцент
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА НА
БАЛКАНОТ
Наставник
Д-р Љупчо Неделков, доцент
6
2. Шифра на единица ЕА 012
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 1. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен и
Изборен на листа на УКИМ
Наставата се реализира преку предавања, вежби и изработка на есеи
12. Карактеристики
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции:
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Познавање и разбирање на политичките системи;
- Познавање и разбирање на развојните законитости, разлики и потреби на поединецот.
- Подготовка за истражување во областа на политиката;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Теориската настава подразбира изучување на кулурните диврзитети на Балканот во разни
области: географија, културни ареали, културно наследство, историскио минато,
цивилизациски дострели, врз база на кои ќе се утврди еден сроден балкански менталитет и
културен ареал кој би ја претпоставил другоста на Балканот во однос на Европа. Ќе се
анализира како различните европски дискурси влијаеел и влијаат врз локалните балкански
варииетти и како со помош на баланскиот дискурс се воспоставува внатрешна симболична
хиерархија помеѓу балканските држави и нации.
15. Основна литература
- S. Novаković: Selo, Beogrаd, 1943.
- M. Mazower, The Balkans, Phoenix Press, London, 2001.
- K. Kazer: “Balkanski patrijarhat – istorijat i rasprostranjenost jednog kulturnog obrasca”, u: isti,
Porodica i srodstvo na Balkanu, Beograd, 2002, 65-172.
- L. Wolff: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilisation on the Mind of the Enlightenment,
Stanford, 1994, 1-194, 284-374.
- Dž. M. Halpern, Srpsko selo - Društvene i kulturne promene u seoskoj zajednici (1952 -1987),
Beograd, 2004.
- M. Todorova, “Uvod. Balkanizam i orijentalizam: različite kategorije?”, Imaginarni Balkan,
Beograd: Biblioteka XX vek, 1999, 15-44.
- D.Tziovas, Greece and the Balkans – Identities, Perceptions and Cultural Encounters since the
Enlightenment, 2003
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
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- Знае да истражува во областа на политиката;
- Ги познава теретските основи на разничните политички системи и има недискриминирачки
однос кон поединците и групите;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан осми семестар од студиите, завршени и по зитивно оценети есеи, како и направени
вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Политичка антропологија, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часот
- 15% од оценката
Изработка на есеи
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I
- 30% од оценката
Колоквиум II
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите
студенти, асистенти и професори.
Изработка на есеи (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
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- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид
работа. Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Збирна оценка
Предвидени %
Придонес на час
,90
15
Изработени есеи
,95
15
Презентации
,90
10
Колоквиум I
,95
30
Колоквиум II
,85
30
ВКУПНО
100
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Љупчо Неделков, доцент

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 013
4. Наставни часови

ЕТНОЛОШКА МУЗЕОЛОГИЈА
Д-р Даворин Трпески, доцент
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со музеологијата во етнологијата.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
1. Културната и историската база на музејот: Колекционирањето на антрополошки феномен;
Историја на колекционирањето; Развој на музејската архитектура.
2. Музеологија, музејски предмет, музеалност: Музелогијата како наука; Музејски предмет;
Музеалност; Споменик на културата.
3. Музејот како установа: Функционални одделенија и служби во музеите; Музејска
домументација; Музејска заштита; Музејска комуникација; Поделба на музеите.
4. Музејска изложба: Изложбата како облик на музејска комуникација; Принципи на
музејската поставка; Музеографски помагала; Завршен час и студентска евалуација на
наставниот процес.
15. Основна литература
- Чаусидис, Никос, Музеологија, Скопје, 2012.
- Трпески, Даворин, Виртуелни модели наживеалишта од македонското народно
градителство, ИЕА, Скопје, 2006.
- Maroević, Ivo, Uvod u muzeologiju, Zagreb, 1993.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од етнолошката музеологија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите музеј, музејски предмет/предмет на
наследството, музеолошки функции.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
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19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнолошка музеологија, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Даворин Трпески, доцент
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 014
4. Наставни часови

ТЕРЕНСКА ЕТНОЛОГИЈА II
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
4
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со историскиот развиток на различни
теориски правци и школи во етнологијата и антропологијата.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Основни етнички и културни параметри за дефинирање на Дебарско - реканската етнографска
целина според етнолошки материјали од 19 и почеток на 20 век. Граници и етнички предели
во ДР етнографска целина. Етнички карактеристики, идентитет и етнички процеси во ДР
етнографска целина; Процеси на религиски движења и промени. Карактеристики на
материјалната, социјалната и духовната култура на локалните заедници во ДР етнографска
целина. Современи процеси на идентитетот во ДР етнографска целина.
Практични и теориски знаења во врска со реализација на теренски истражувања и процесот
на систематизација, обработка и соодветно чување и презентирање на изворните теренски
материјали.
15. Основна литература
1. Светиева Анета, Дебарско-реканска етнографска целина, (ракописи)
2.Анета Светиева, Политизација на етничкиот идентитет на Торбешите(„Нашинците“).
Во. Огледало за „потчинетите“ и „понижените“ на Балканот. Концепт и редакција проф.
д-р Анета Светиева, во. ЕтноАнтропоЗум бр. 4, Скопје 2004, 50-74.
3. Лиманоски Нијази, Исламизацијата и етничките промени во Македонија, Македонска
книга 1993, 128.
2. Филиповић М. С., Дебарски Дримкол, Скопље 1939.
двадесетпетгодишњице ослобоѓења Јужне Србије 1912-1937", Скопље 1939.
3. Филиповић М. С., Етничке прилике у Македонији, во. "Споменица
4. Константинов Милош, Етничка територија на Македонците, Етнолошки Преглед
5. Филиповић М. С., Голо Брдо, Скопље 1940.
6. Мирчевска Мирјана, Вербални и невербални етнички симболи во Горна Река, ИЕА,
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје 2007.
7. Русић Бранислав, Жупа Дебарска, ГЗФФ, 1957.
8. Русић Бранислав, Поље Дебарско, (ГЗФФ), VII/10, Скопје 1954.
9. Смиљанић Тома, Из области Реке, "Јужна Србија", I, Скопље 1921.
10. Смиљанић Тома, Мијаци, Горна Река и Мавровском Поље, СЕЗб, књ. 35, Насеља и
порекло становништва, књ. 20, Београд 1925.
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16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми во општеството;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Теренска етнологија II, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;

55

-

користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 015
4. Наставни часови

АНТРОПОЛОГИЈА НА ПОЛ И РОД
Д-р Илина Јакимовска, доцент
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, вежби, изработка на есеи,
12. Карактеристики
презентации и и мини-истражувања.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции:
- Стекнување теориски знаења од областа на родовите прашања
- Подготвеност за тимска работа, односно самостојно истражување во оваа област
- Подигнување на свесноста за важноста на родовоста во контекст на етнолошките и
антрополошки истражувања
- Развивање сензитивност кон родовите прашања
- Поттикнување авторефлексивност во однос на влијанието на сопствената родова
припадност врз толкувањето на родовите прашања
14. Опис на содржината
На студентите им се овозможува стекнување теориски знаења од областа на родовите
прашања. Истовремено тие се подготвуваат за истражувачка и апликативна работа во оваа
област. Предвидените содржини не нудат сеопфатен преглед на родовите теории, ниту пак
на академскиот феминизам. Целта е да се подигне свесноста за важноста на родовоста во
контекст на етнолошките и антрополошките истражувања, како и да се прикаже, низ
соодветни примери, кои се механизмите преку кои културата врши социјална конструкција
на родовите улоги и идентитети, притоа релативизирајќи ја нивната фиксираност во време и
простор. При запознавањето со интердисциплинарното поле на родовите студии акцентот се
става на оние теории кои се релевантни за занимавањето со етнологија и антропологија, а
тие истовремено се разгледуваат како критика упатена кон постоечките парадигми,
институции и идеологии, кои не се исклучиво поврзани со родот, туку и со расата, класната
припадност и етничноста.
15. Основна литература
Feminist Perspective on Social Research (Sharlene Nagy Hesse-Biber&Michelle L. Yaiser, Eds.),
Oxford University Press, 2004. (библиотека на ИЕА)
Taking Sides: Clashing Views in Gender (Jacquelyn W. White, Ed.), Contemporary Learning Series,
McGraw-Hill, 2007. (библиотека на ИЕА)
Mansfield, Harvey C.: "Manliness", Yale University Press, 2006
Mead, Margaret: "Male and female, a study of the sexes in а changing world" (K-218), New York,
W. Morrow, 1949.
Papic, Zarana: "Polnost i kultura: telo i znanje u socijalnoj antropologiji", Biblioteka XX vek,
Beograd, 1997.
Papic, Zarana: "Antropologija žene", Zbornik, Prosveta, Beograd 1983.
Bojaxievska, Maja: "Androgin: utopija na sovr{eniot pol", Sigmapres, 1999.
Svetieva, Aneta: "Manifestni i latentni aspekti na statusot na `enata во селската zaednica i
semejstvoto", Etno-AntropoZum br. 1, 2000.
Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија (уредник: Катерина
Колозова), Евро-Балкан Прес, Скопје, 2003.
Cvetanovska, Jelena: "Narodni kazni za `enskite grevovi", Makedonski folklor, 58-59, Institut za
folklor Marko Cepenkov, Skopje, 2001, str. 547-558.
16. Предвидени студиски достигнувања:
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- Познавање и разбирање на основните елементи на содржината на предметот
- Способност е за користење домашна и странска литература и други извори, за, собирање,
коректно цитирање и интерпретирање на податоците, како и за пребарување преку Интернет
- Демонстрација на критички однос кон посочената литература, аргументираност и
самокритичност
- Препознавање на релевантноста на родовите прашања во контекст на етнологијата и
антропологијата
- Развиена сензитивност и авторефлексивност по однос на туѓата и сопствената родова
припадност
- Способност за интегрирање на родовите прашања во самостојната истражувачка работа како
етнолог/антрополог
17. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини-истражувања.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувања,
како и направени вежби, се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
Прв колоквиум 30% од конечната оценка
Втор колоквиум (можат да дојдат само оние кои положиле прв) 30%
Есеј/презентација/мини-истражување (едно од прашањата на колоквиум/испит) 30%;
- есеј од минимум 4 а максимум 5 куцани страници со големина на фонт 12 и проред 1,5 (или
вкупно 7,200-9,000 знаци) на тема поврзана со наставната програма по избор на студентот
- усмено претставување на дело на автор(ка) значаен/значајна за родовите студии, по избор
на студентот, во консултација со професорот и асистентот не подолго од 30 минути
- мини-истражување од областа на родовите студии, на тема по избор на студентот, со
претходно наведување на планираната цел, методологија и користени извори
Присуство и придонес на часот 10%
Придонесот за секоја активност се оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое
ќе биде постојано следено на часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството
на часот ќе биде следена активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон
останатите студенти, асистенти и професори.
Вид на работа
Прв колоквиум
Втор колоквиум
Есеј/презентација/мини-истражување
Присуство и придонес на часот

Процент на учество во крајна оценка
30%
30%
30%
10%

За добивање потпис е потребно студентот да нема повеќе од три отсуства на предавања
и/или вежби.
За преодна конечна оценка потребно е да се постигнат преодни оценки 6 во следниве
категории: прв и втор колоквиум и изработка на есеј/презентација или мини-истражување.
Во конечната оценка улога игра и активното присуство на предавања и вежби. При
оценувањето на есеите/презентациите или мини-истражувањата ќе бидат земени предвид
следниве елементи: способност за писмено изразување, познавање на граматиката на
македонскиот јазик, убедливост и стил; способност за јасно и разговетно усно
претставување на одредена тема и/или идеја, способност за задржување на вниманието и
анимирање на публиката, разбирање на она што се зборува; поставување на проблем и
примена на соодветна методологија, иницијативност, аналитичко мислење и тимска работа
(онаму каде што е применлива).
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Есеи/презентации или мини-истражувања кои ги покриваат, делумно компетентно,
основните елементи, без големи пропусти, се сметаат за “задоволителни“ (оценка 6-7).
Есеи/презентации или мини- истражувања кои имаат мал број пропусти и покажуваат
напредно разбирање на материјалот, способност за аналитичко мислење и писмено
изразување се сметаат за “многу добри“ (оценка 8-9). Есеи/презентации или миниистражувања во чија изработка студентот покажал особена иницијативност, софистицирано
познавање и способност, се сметаат за “одлични“ (10).
Секој обид за директно препишување од литература, Интернет или од есеи на други колеги
ќе се смета за плагијаторство и таквиот труд нема да биде земен предвид.
Испит
Оние студенти кои положиле прв колоквиум на испитот одговараат само по материјали од
втор колоквиум. Оценката од изработка на есеј/презентација или мини-истражување и
активното присуство на час се зема предвид при формирањето на конечната оценка.
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Илина Јакимовска, доцент
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНОЛОГИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ –
ЕТНИЧКИ ПРОЦЕСИ
Наставник
Д-р Даворин Трпески, доцент
6
2. Шифра на единица ЕА 016
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етничноста, етничкиот идентитет и
етничките процеси;
- Подготовка за истражување во областа на етничките процеси, идентитети;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
1. Етнички, политички, општествени и економските процеси во Македонија во XIX и во XX
век; Етнички групи и локални културни идентитети; Динамика на интегративни и
дезинтегративни етнички процеси. Пасивен и активен отпор кон туѓата световна и црковна
власт. Национални движења. Борба на странски пропаганди за превласт на Македонија.
2. Процеси за основање на современа македонска држава; Македонија во социјалистичкиот
период; Македонија како постсоцијалистичка држава.
15. Основна литература
- Мазовер, Марк, Балканот – кратка историја, Скопје, 2003.
- Рудометоф, Виктор, Македонското прашање: култура, историографија, политика, Скопје,
2003.
- Браун, Кит, Минатотот под прашање: модерна Македонија и неизвесностите на нацијата,
Скопје, 2010.
- Цвијић, Јован, „Из проматрања о етнографии Македоније“, Говори и чланци, Сабрана дела,
књига 3 (том I), Београд, 1991.
- Цвијић, Јован, „Неколико проматрања о етнографији македонских Словена“,
Антропогеографски списи, Сабрана дела, књига 4 (том I), Београд, 1991.
- Кьнчов, Васил, Македония. Етнография и статистика, София, 1996.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;

60

- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и може
да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан четврт семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи, како и
направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнологија на Македониците- етнички процеси, во
текот на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и
задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
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- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Даворин Трпески, доцент
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНОЛОГИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА
ЕА
017
6
3. Број на ЕКТС
2. Шифра на единица
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/13
зимски
5. Степен
7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата на
материјалната култура на Македонците;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Материјална култура на Македонци: генерални аспекти и сознанија; Основни предуслови за
развојот на материјалната култура; Материјална култура на исламизираните МакедонциТорбеши; Стопанство. Занаетчиство. Живеалишта и стопански објекти: култура на живеење;
Покуќнина; Етнологија на просторот. Прашање на храна и исхрана, Обредна храна; Народни
традиционални ткаенини. Облека и облекување: традиционална и современа облека. Народна
носија; Типологизација и класификација на македонските народни носии; Начин на обработка
на материјалот за носијата; Поделба на носијата; Функционални карактеристики на носијата.
Социјални карактеристики на носијата. Типови на носии во различни етнографски предели во
Македонија.
15. Основна литература
1. Етнологија на Македонци, МАНУ, 1996. (само делот кој се однесува на материјалната
култура на Македонците).
2. Пирински крај, БАН, 1990.(само делот за материјална култура)
3. Ѓорѓи Здравев, Македонски народни носии I, Матица Македонска, Скопје, 1996.
4. Анета Светиева, Резбарени тавани долапи и врати во Македонија, ИФ, Скопје, 1992.
5. Нијази Лиманоски, Исламизацијата и етничките промени во Македонија, Скопје, 1993.
5. Милка Здравева, Глигор Тодоровски, Номадското сточарство во Македонија во XIX век
до 1918, МАНУ, Скопје, 1997.
6. Традициите во исхраната на балканските народи, поодделни реферати објавени во
списанието Етнолог, 7-8, Скопје, 1997.
7.Сепаратни изданија на објавени трудови од областа на материјалната култура на
Македонците
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени прашања од материјалната култура на Македонците;
- Ги знае и ја разбира динамиката на промените во материјалната култура на Македонците;
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- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка семинарски работи/есеи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети семинарски работи како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Материјална култура на Македонците, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
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- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНОЛОГИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ СОЦИЈАЛНА КУЛТУРА
Наставник
Д-р Илина Јакимовска, доцент
6
2. Шифра на единица ЕА 018
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етничноста, етничкиот идентитет и
етничките процеси;
- Подготовка за истражување во областа на етничките процеси, идентитети;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Традиционално селско општество и пратечките институции кај Македонците (село, систем на
селска самоуправа, хиерархија, село како суд, колективни задолженија и права, однос:
поединец - група, селска и пределска ендогамија, однос кон територија: свое - туѓо, однос кон
соседните локални идентитети: свое - туѓо. Семејство (старосен и полов критериум, начин на
домување: вирилокален, уксорилокален, неолокален. Сроднички системи.
Влијанија на формалните религии и туѓите правни системи. Современи процеси на
декомпозиција на традиционалното селско општество и семејство.
15. Основна литература
Предметна библиографија
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и може
да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан четврт семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи, како и
направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
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19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Социјална култура на Македониците, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Илина Јакимовска, доцент
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 019
4. Наставни часови

ЕКОНОМСКА АНТРОПОЛОГИЈА
Д-р Даворин Трпески, доцент
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етничноста, етничкиот идентитет и
етничките процеси;
- Подготовка за истражување во областа на етничките процеси, идентитети;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Курсот ги воведува студентите во проблемите, методите и концептите на економската
антропологија. Целта е да се проучуваат економските карактеристики како што се пазарите,
производството, потрошувачката и парите во поширок вкрстено културен контекст
истражувајќи ги моќта, сродството, родот, разментата и општествената трансформација. Што
претставува економската антропологија; Производството во преткапиталистичките
општества; Размена во предкапиталистичките општества; Започнување на глобализацијата и
распространување на капитализмот; Култура на класите; Пазарна култура; Работа,
потрошувачка и идентитет во глобалните економии
15. Основна литература
Plattner, S. (1989). Economic Anthropology
Wilk, R. (1996). Economies and Cultures: Foundations of Economic Anthropology. Westview Press
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
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Запишан четврт семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи, како и
направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Економска антропологија, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
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- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 020
4. Наставни часови

АНТРОПОЛОГИЈА НА ЕТНИЧНОСТ
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етничноста, етничкиот идентитет и
етничките процеси;
- Подготовка за истражување во областа на етничките процеси, идентитети;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Етничност: нов поим за нов феномен. Раса, етнија, нација. Етничка група. Граници на етничка
група. Дефиниции и сфаќања за етничноста. Денешната состојба за расправите околу
етничноста. Подрачје за проучување на етничноста: клучни прашања. Поим за нација. Теории
за национализмот. Меѓуетнички контакти и конфликти. Теоријата за консензус на Арент
Липхарт. Моделот за редуцирање на меѓуетничкиот конфликт на Доналд Хоровиц.
Македонски модел за меѓуетничките односи.
15. Основна литература
- Eriksen, H. Tomas, Etnicitet i nacionalizam, XX vek, Beograd, 200.
- Putinja, Filip, Stref-Fenar, Žoslin, Teorije o etnicitetu, XX vek, Beograd, 1997.
- Smit, D. Antoni, Nacionalni identitet, XX vek, Beograd, 1998.
- Фрчковски, Д. Љубомир, Моделот на меѓуетничките односи во Македонија, Круг, Скопје,
1998.
- Малеска, Мирјана, Етничкиот конфликт и прилагодувањето, Култура, Скопје, 1997.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
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18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан четврт семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи, како и
направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Антропологија на етничност, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
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- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 021
4. Наставни часови

ТЕРЕНСКА ЕТНОЛОГИЈА III
Д-р Љупчо Неделков, доцент
4
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со теренската етнологијата како дисциплина.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Територија и граници на Брсјачката етнографска област; Историски податоци за Брсјачката
етнографска целина; Етнографски податоци за Брсјачката етнографска целина. Пределски
целини: Струшки Дримкол,Струшко Поле, Струшка Малесија; Дебарца и
Охридско Поле; Преспа; Железник; Кичевија; Порече; Битолско; Прилепско; Мариово;
Велешко; Тиквеш.
Употреба на техники и научни методи поврзани со теренската работа.
15. Основна литература
1. Весна Петреска, Свадбата како обред на премин кај Македонците од Брсјачката
етнографска целина, Докторска дисертациј, Скопје 2000 год.7-24.
2. Mirjana Mir~evska, Etnolo{ke odlike Stru{kog Drimkola, magisterska teza
(rakopis), Beograd 1995.
3. Влогимјеж Пјанка, Топономастика на Охридско-преспанскиот базен, Скопје, 1970.
4. Branislav Rusi}, Malesija,GZbFF, Istorisko Filolo{ki oddel, 6, Skopje, 1953.
5. \or|i Zdravev, Makedonski narodni nosii I, Matica Makedonska, Skopje, 1996.
6. Toma SmiqaniÊ, Ki~evija, SEZ, kw. LI, Prvo odeqewe Naseqa i poreklо
stanovni{tva, kw. 28, Beograd 1953,
7. Petar S. JovanoviÊ, Pore~e, SEZ, LI, 28, Beograd, 1935.
8. J.Haxi-Vasiqevi¢, Prilep i wegova okolina: Istorijsko-geografska izlagawa,
Beograd, 1902.
9. Qup~o Risteski, Posmrtniot obreden kompleks vo tradicionalnata kultura na
Mariovo, Prilep, 1999.
10. Vojislav Radovanovi¢, Tikve{ i Rajec, kn.17, Beograd 1924.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од Теренската етнологија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимот теренско истражување.
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- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Теренска етнологија III, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо Неделков, доцент
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 022
4. Наставни часови

АНТРОПОЛОГИЈА НА РЕЛИГИЈАТА
Д-р Љупчо Неделков, доцент
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен и
Изборен на листа на УКИМ
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата како
дисциплини.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Дефиниција за антропологија на религија; Компоненти на религијата; Функција на религијата,
Историски развој на религијата: Првобитна религија, Анимизам, Политеизам, Монотеизам.
Главни претставници на религиозната мисла: Маркс и Енгелс, Макс Вебер, Емил Диркем.
Индикатори на религиозноста и фактори на религоозноста. Општи крактеристики на народнат
и универзалните религии; Монотеистички религии: Будизам. Христијанство, Ислам и др.
Процеси на секуларизација во современото општество; Појава на секти и помали верски
заедници.
Влијанието на религијата во градењето на современото општество: религијата во политиката,
државната администрација, образованието, државната администрација и управа, војската,
полицијата, религиски девирзитети и нивна предност или мана во мултикултурно општество.
15. Основна литература
1. André Leroi-Gourhan, Religije prethistorije, Zagreb, 1968.
2. Emil Dirkem, Elementarni oblici religijskog života, Beograd, 1982.
3. Brain Morris, Anthropological studies of religion, Cambridge, 1987.
2. Oleg Mandić, Od kulta lubanje do kršćanstva, Zagreb, 1954.
1. Vuko Pavićević, Sociologija religije, Beograd, 1988.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од Антропологија на Религија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимот антропологија на религија.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
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18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Антропологија на религии, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
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- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо Неделков, доцент
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1. Назив на единица/предмет

УРБАНА ЕТНОЛОГИЈА И
АНТРОПОЛОГИЈА
ЕА
023
6
3. Број на ЕКТС
2. Шифра на единица
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/13
зимски
5. Степен
7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи/есеј.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со урбаната етнологија и антропологија;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Предмет и задачи на урбаната етнологија и антропологија-историска и современа
перспектива. Развој на урбаните средини во светски размери, Краток преглед на историскиот
развој на европските градови.
Урбана средина: Простор, Време, Ритуали, Симболи, Политика, Метаморфоза на
социјалистичките празници; Менталитети: Промена во поимањето на терминот ,,Балкан,,.
Симболи на идентитетот на градовите; Поткултури во градска средина. Урбани културни
форми. Културни процеси. Етнолошки и антрополошки проучувања на градот: институции,
кодови.
Урбана култура во Скопје некогаш и сега.
15. Основна литература
1. George Gmelch,Walter P. Zenner, Urban life, Readimg of the Anthropology of the City,
2. Setha M. Low, Promišljanje grada, studije iz nove urbane antropologije, Jesenski i Turk,
Zagreb,2006.
3. Dunja Rihtman-Auguštin, Etnologija naše svakodnevnice, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
4. Dunja Rihtman-Auguštin, Ulice moga grada, Biblioteka XX vek, Beograd, 2000.
5. Ivan Čolović, Divlja kniževnost, Biblioteka XX vek, Beograd, 2000.
4. Vintila Mihailesku, Svakodnevnica nije ono sto je bila, Beleške jednog balkanskog antropologa u
doba tranzicije, Biblioteka XX vek, Beograd, 2002.
5. Иван Ковачевић, Семиологија мита и ритуала II, Савремено друштво, Етнологија и
фолклор савременог друштва, Београд, 2001.
6. Миряана Мирчевска, Между вярата, традицията и забавлението (антроположки поглед),
Заврщтане на религиозността, Academica Balkanica, 3, София, 2007.
7. Ала Качева, Славица Христова, Петровска Татјана, Животот во Скопје 1918-1945, Музеј
на град Скопје, Скопје, 2003.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од урбаната етнологија и антропологија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на релацијата: урбан простор - урбана култура.
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- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка семинарски работи/есеј.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети семинарски работи/есеј како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Урбана етнологија и антропологија, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 024
4. Наставни часови

ПОЛИТИЧКА АНТРОПОЛОГИЈА
Д-р Даворин Трпески, доцент
6
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, вежби и изработка на есеи
12. Карактеристики
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции:
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Познавање и разбирање на политичките системи;
- Познавање и разбирање на развојните законитости, разлики и потреби на поединецот.
- Подготовка за истражување во областа на политиката;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Кратка историја на политичката антропологија; Видови прединдустриски политички системи
и развој на државите; Општествена стратификација, сродство, род и политика; Религија во
политиката; Промена на политичката власт; Политиката во индустриските општества;
Современата политика под лупата на антропологијата; Влади, системи и режими; Политички
идеологии; Политички култури и политички традиции; Борба за културите; Современи
политички митови; Политичка симболика и политички ритуали; Проблемите на
демократската транзиција по примерот на постсоцијалистичките земји во Европа; Што после
транзицијата? Завршен час и студентска евалуација на наставниот процес.
15. Основна литература
- Левелен, Тед, Политичка антропологија: Вовед, Табернакул, Скопје, 2009.
- Abeles, Mark, Antropologija države, XX vek, Beograd, 2001.
- Balandije, Žorž, Politička antropologija, XX vek, Beograd, 1997.
- Hejvud, Endru, Politika, Clio, Beograd, 2004.
- Hejvud, Endru, Političke ideologije, Beograd 2005.
- Čupić, Čedomir, Politička antropologija, hrestomatija, Beograd, 2002.
- Шкариќ, Светомир, Македонија на сите континети, Скопје, 2000.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на политиката;
- Ги познава теретските основи на разничните политички системи и има недискриминирачки
однос кон поединците и групите;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи.
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18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан осми семестар од студиите, завршени и по зитивно оценети есеи, како и направени
вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Политичка антропологија, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часот
- 15% од оценката
Изработка на есеи
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I
- 30% од оценката
Колоквиум II
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите
студенти, асистенти и професори.
Изработка на есеи (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое
поле. Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
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- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид
работа. Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Збирна оценка
Предвидени %
Придонес на час
,90
15
Изработени есеи
,95
15
Презентации
,90
10
Колоквиум I
,95
30
Колоквиум II
,85
30
ВКУПНО
100
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Даворин Трпески, доцент

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНОЛОГИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ДУХОВНА КУЛТУРА
Наставник
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
6
2. Шифра на единица ЕА 025
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етничноста, етничкиот идентитет и
етничките процеси;
- Подготовка за истражување во областа на етничките процеси, идентитети;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Народната религија како религиски ситем; Преданимистички, анимистички, аниматистички
и манистички траги; Влијание на формалните религии (христијанство - ислам). Народен
календар (стопански, астрален, фолклорен, демонолошки, свадбен, итн.); Митолошки
содржини; Современи религиски феномени.
15. Основна литература
Предметна библиографија
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан четврт семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи, како и
направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Духовна култура на Македониците, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
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Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
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- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа

Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка

Предвидени %

Освоени %

,90
,95
,90
,95
,85

15
15
10
30
30
100

,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
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1. Назив на единица/предмет

МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕТНОЛОШКИ И
АНТРОПОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА
Наставник
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
6
2. Шифра на единица ЕА 026
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со социокултурната антропологија.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Науката и истражувањето. Димензии на истражувањата. Теоријата и истражувањето.
Значења на методологијата. Преглед на литература и етички прашања. Изготвување студија
за квантитативно и квалитативно истражување. Мерење во квантитативните и
квалитативните истражувања. Примерок. Прибирање податоци и анализа во квантитативно
истражување. Собирање податоци и анализа во квалитативно истражување. Теренска работа.
Исторско-компаративна истражување. Анализа на податоци. Пишување истражувачки
извештај и политики на истражување во општествените науки.
15. Основна литература
1. Neuman W. Lawrence, Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches, 5th
Ed., Boston-Sydney, 2003.
2. Bernard Russell H., Research Methods in Anthropology, Sec. ed., Altamira Press, 1995.
3. Grills Scott, Doinig Ethnographic Research: Fieldwork Settings, SAGE Publications, London
1998.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми во општеството;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
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За секој да биде успешен по предметот Методологија на етнолошки и антрополошки
истражувања, во текот на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на
поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, истражувачки проект, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 027
4. Наставни часови

ТЕРЕНСКА ЕТНОЛОГИЈА IV
Д-р Даворин Трпески, доцент
4
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Обврзен
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби, теренска работа и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса/на терен;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со практичните аспекти на теренската
етнологија и музеологија.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
14. Опис на содржината
Технички помагала во антропологијата; Методологија на собирање на теренската граѓа;
Значење на етнолошките стационарни и повторени проучувања во едно населено место;
Етнографски целини: Шопско-брегалничка, Струмско- Местанска и Јужно-македонска.
Завршен час и студентска евалуација на наставниот процес.
15. Основна литература
Одбрани поглавја на сепаратни наслови и граѓа од македонски автори (околу 60) кои се
однесуваат на етнологијата/антропологијата на просторот и населението на наведените
етнографски целини.
16. Предвидени студиски достигнувања:
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса/на терен;
- Критички размислува за одредени проблеми од теренската етнологија и музеологија;
- Соодветно ги користи техниките на теренска работа и техниките на транскрипција
17. Методи на предавање и учење
Предавања, вежби, теренска работа и транскрибирање теренски материјал, користење
литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи, направени вежби (со додатни извештаи) и
квалитетно извршена теренска работа се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Теренска етнологија IV, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:
Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 10% од оценката
Теренска работа
- 15% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60
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Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот/на терен, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите
студенти, асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа, презентации и демонстрации (10%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој
есеј/семинарска ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување.
Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј/семинарска. Правилата
за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Теренска работа (15%)
Учество на годишните теренски престои, собирање теренски материјал на одбрана тема,
користејќи соодветни техники за теренска работа. По враќањето од терен дешифрирање на
материјалот.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
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Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есеите/семинарските/транскрибираните материјали може да се
достават со еден ден задоцнување, без да се добијат казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи/
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготвил:
д-р Даворин Трпески, доцент
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
НА МАКЕДОНИЈА
Наставник
ИЕА
4
2. Шифра на единица ЕА 028
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на УКИМ
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етничноста, етничкиот идентитет и
етничките процеси;
- Подготовка за истражување во областа на етничките процеси, идентитети;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Материјална култура на Македонци: генерални аспекти и сознанија; Основни предуслови за
развојот на материјалната култура кај Македонците; Стопанство. Занаетчиство. Живеалишта
и стопански објекти: култура на живеење; Покуќнина; Етнологија на просторот. Прашање на
храна и исхрана; Народни традиционални ткаенини. Облека и облекување: традиционална и
современа облека. Народна носија; Типологизација и класификација на македонските
народни носии; Начин на обработка на материјалот за носијата; Поделба на носијата;
Функционални карактеристики на носијата. Социјални карактеристики на носијата. Типови
на носии во различни етнографски предели во Македонија. Традиционално селско општество
и пратечките институции кај Македонците (село, систем на селска самоуправа, хиерархија,
село како суд, колективни задолженија и права, однос: поединец - група, селска и пределска
ендогамија, однос кон територија: свое - туѓо, однос кон соседните локални идентитети: свое
- туѓо. Семејство (старосен и полов критериум, начин на домување: вирилокален,
уксорилокален, неолокален. Сроднички системи.
Влијанија на формалните религии и туѓите правни системи. Современи процеси на
декомпозиција на традиционалното селско општество и семејство.
Народната религија како религиски ситем; Преданимистички, анимистички, аниматистички и
манистички траги; Влијание на формалните религии (христијанство - ислам).
15. Основна литература
1. Етнологија на Македонци, МАНУ, 1996. (само делот кој се однесува на материјалната
култура на Македонците).
2. Пирински крај, БАН, 1990.(само делот за материјална култура)
3. Милка Здравева, Глигор Тодоровски, Номадското сточарство во Македонија во XIX век
до 1918, МАНУ, Скопје, 1997.
4. Рефератите од списанието Етнолог, 7-8, Скопје, 1997.
5. Предметна библиографија

96

16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан четврт семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи, како и
направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Социјална култура на Македониците, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
97

-

својот став го поддржува со докази и примери;
идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет

НАРОДНА РЕЛИГИЈА И МИТОЛОГИЈА
НА МАКЕДОНЦИТЕ
Наставник
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
4
2. Шифра на единица ЕА 029
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на УКИМ
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етничноста, етничкиот идентитет и
етничките процеси;
- Подготовка за истражување во областа на етничките процеси, идентитети;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Народната религија како религиски ситем; Преданимистички, анимистички, аниматистички
и манистички траги; Влијание на формалните религии (христијанство - ислам). Народен
календар (стопански, астрален, фолклорен, демонолошки, свадбен, итн.); Митолошки
содржини; Современи религиски феномени.
15. Основна литература
Предметна библиографија
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан четврт семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи, како и
направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Духовна култура на Македониците, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
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Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
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Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет

ИСТОРИЈА НА ЕТНОЛОГИЈАТА ВО
МАКЕДОНИЈА
Наставник
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
4
2. Шифра на единица ЕА 030
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со социокултурната антропологија.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Историја на етнологијата во Македонија: просветителство, романтизам; Македонската
етнологија во рамки на конституираната национална етнологија на соседните балкански
држави; Конституирање на македонската етнологија; Извори за проучување на македонската
етнологија (критички пристап); Истакната дејци и етнолози и нивниот придонес за развојот
на македонската етнологија; Етнолошки установи: музеи, заводи, институти, здруженија;
Етнолошки публикации во Македонија.
15. Основна литература
1. Пенушлиски Кирил, Одбрани фолклористички трудови, Кн. 1 и 4, Македонска книга,
Скопје 1988.
2. Ристески Љупчо С., Ракописната заоставштина на Бранислав Русиќ - Прилог кон
развојот на етнолошката мисла во Македонија, Битола 1998.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми во општеството;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
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За секој да биде успешен по предметот Историја на етнологијата во Македонија во текот
на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и
задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, истражувачки проект, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
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1. Назив на единица/предмет

ФИЗИЧКА АНТРОПОЛОГИЈА ЗА
ЕТНОЛОЗИ
Наставник
Д-р Митко Младенов,
доцент на Институт за биологија (ПМФ)
4
2. Шифра на единица ЕА 031
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со социокултурната антропологија.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Вовед во предметот; 1. Антропологијата низ времето и просторот; 2. Потеклото на животот:
Фосилни записи за почетокот на животот; Овозможување на животот - (пребиотички свет);
3. Еволуција на човекот: Адаптација на приматите; Групи примати; Карактеристики на
луѓето; Рана еволуција на безопашестите мајмуни и хоминидите; Австралопитекус; Ран
човек; Хомо сапиенс; 4. Раси на човечкиот вид: Класификација на расите; Денешни раси и
народи на човечкиот вид; 5. Разлики во конституцијата; 6. Анатомија на човекот: Скелетен
систем; 7. Кожа; 8. Карактеристики ба кожниот рељеф на дланките и прстите дерматоглифика; 9. Антропометрија; 10. Дентална антропологија; 11. Антрополошка
постапка со фосилен материјал; 12. Рекапитулација за човекот, времето и просторот.
15. Основна литература
1. Ѓоргоски Ицко, Даштевски Бранислав, Основи на физичката антропологија - за
етнолози, Скопје 2004.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми во општеството;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
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За секој да биде успешен по предметот Физичка антропологија за етнолози во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, истражувачки проект, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
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Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Ицко Ѓоргоски, ред. проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 032
4. Наставни часови

ЕТНОЛОГИЈА НА АЗИЈА
Д-р Љупчо Неделков, доцент
4
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата на Азија.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Антропологија на просторот; Краток осфрт за географските откритија на Азија; Азииа во
антиката: Еламити, Сумери, Акади, Вавилонци, Хетити, Асирци, Феничани, Перси, народите
и цивилизациите во стара Кина, културата Мохенџо – Даро и сл. Современата политичка карта
на Азија; Лингвистичка карта на Азија, Антроплолшки девирзитети; Религијска карта на
Азија; Современи етнички заедници во Азија според регионална поставеност на континентот.
Поедини теми карактеристични за проблемот на проучување се обработуваат по избрани
поглавја.
15. Основна литература
1. Милош Константинов, Етнологија на Азија, скрипта во ракопис.
2. Вил Дјурант, Источне цивилизације, Београд, 1995.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од етнологијата на Азија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимот етнологија на Азија.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнологија на Азија, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
109

Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
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Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо Неделков, доцент
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1. Назив на единица/предмет
Наставник

ЕТНОЛОГИЈА НА АФРИКА
Д-р Мирјана Мирчевска, вонр.проф.

2. Шифра на единица ЕА 033
4. Наставни часови

4
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата на народите
на Африка;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Африкански региони на населување: Северозападен, Североисточен, Западноафрикански,
Нискоекваторијален, Источноафрикански, Јужноафрикански. Автохтоно население на
Африка. Антрополошки карактеристики и етнички состав. Африкански верувања и религии.
Семито-хамитско семејство: Семити (Арапи), Кушити (Сомали), Бербери (Кабили, Туарези),
Тигре. Банту Црнци (Зулу, Нгуни). Семејство Манде (Бамбара). Судански Црнци. Нилотско
семејство (Нуери, Динка, Хотентоти, Бушмани). Масаи. Пигмеи. Амхара. Копти.
Индоевропејци во Африка. Бури.
За секој од посебните африкански ентитети се изучуваат етногенетски процеси,
традиционалните материјална, духовна и социјална култура, како и современи етнички и
културни процеси за некои африкански народи и етнички заедници.
15. Основна литература
1. Милош Константинов, Народите на Африка, Народите на светот, кн.3, Скопје, 1994.
2. E.E.Evans-Pritchard, The Nuer, A description of the models of livelihood and political institutions
of a Nilotic people, Oxford University press, New York and Oxford, 1969.
3. Borut Brumen, Nikolaj Jeffs, Afrika, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo,
2001.
4. Abner Cohen, Custom and Politics in Urban Africa: A Study of Hausa Migrants in Yoruba Towns,
London: Routladge and Kegan Paul, 1969.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени прашања од етнологијата на народите на Африка;
- Ги знае и ја разбира динамиката на културата на африканското општество.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
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Предавања, читање литература, изработка семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети семинарски работи како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнологија на Африка, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
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колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр. проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 034
4. Наставни часови

ЕТНОЛОГИЈА НА КИНА
Д-р Љупчо Неделков, доцент
4
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата на Кина
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Антропологија на просторот; Етногенеза на кинескиот народ и етничка структура на
современа Кина; Краток преглед на историското минато на Кина: династии, паѓање на
царството и последниот Кинески Цар, културната револуција во Кина.
Религијата во стара Кина; Филозофите пред Конфучие; Таоизам; Конфучие; Техники на јога.
Краток преглед на матерјалната, социјалната и духовната култура на кинескиот народ со
посебен осврт кон поедини поглавја. Современа Кина; политички систем, образование, наука
и технологија, индустрија, туризам, транспорт и комуникациски врски, поврзанос на Кина со
остатокот од светот.
15. Основна литература
1. Živko D. Petković, Kina, Beograd, 1937.
2. D. Šolajić, Kineska kulturna revolucija, Beograd, 1966.
3. Petar Vlahović, Život i običaji naroda Kine, Beograd, 1973.
4. Mirča Elijade, Istorija vaeovanja i religijsih ideja II, Beograd, 1991, 9 – 40.
5. Вил Дјурант, Источне цивилизације, Београд, 1995, 636 – 826
6. China 2002, Beijing, 2002.

16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од етнологија на кинескиот народ;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество на Кина.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
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19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнологија на Кина, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо Неделков, доцент
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1. Назив на единица/предмет

ДУХОВНА КУЛТУРА НА БАЛКАНСКИ
НАРОДИ И ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ
Наставник
Д-р Љупчо Ристески, вонр.проф.
4
2. Шифра на единица ЕА 035
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етничноста, етничкиот идентитет и
етничките процеси;
- Подготовка за истражување во областа на етничките процеси, идентитети;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Преданимистички, анимистички, аниматистички и манистички траги во духовната култура;
Влијание на формалните религии и пратечките религијски насоки (1. христијанство:
католицизам, православие, унијатство, протестантизам, итн.; 2. ислам: суни, суфизам,
дервишки редови). Народен календар (стопански, астрален, фолклорен, демонолошки,
свадбен, итн.); Митолошки содржини; Современи религиски феномени.
15. Основна литература
Предметна библиографија
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан четврт семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи, како и
направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
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За секој да биде успешен по предметот Духовна култура на балкански народи и етнички
заедници, во текот на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на
поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Проф. д-р Анета Светиева
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1. Назив на единица/предмет

АНТРОПОЛОГИЈА НА ПОПУЛАРНА
КУЛТУРА
Наставник
Д-р Даворин Трпески, доцент
4
3. Број на ЕКТС
2. Шифра на единица ЕА 036
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, вежби и изработка на есеи
12. Карактеристики
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Познавање и разбирање на развојните законитости, разлики и потреби на поединецот.
- Подготовка за истражување во областа на популарната култура;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Вовед: антропологија и популарна култура; Поимот популарна култура; Критички пристапи
кон проучувањето на популарната култура (франкфуртска школа; бирмингемска школа;
постструктуралистички пристапи; постмодернизмот и перспективите на популарната
култура); Идеологија, инкултурација и медиуми; Глобализацијата наспроти локалните,
регионалните и националните популарни култури; Поткултурите и сцената; Фолклорот и
популарната култура; Популарната музика и односот со традиционалните и постмодерните
појави; Анимизмот и тотемизмот во популарната култура; Новите медиуми и новите култури
прилики; Завршен час и студентска евалуација на наставниот процес.
15. Основна литература
- Torg, Arni, Pop i rok muzika, Clio, Beograd, 2001.
- Džon Fisk, Popularna kultura, Clio, Beograd, 2001.
- Antonjina Kloskovska, Masovna kultura, Novi Sad, 1985.
- A. Appadurai, Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. Public Culture 2
(2)/1990, 1-24.
- S. Hall, T. Jefferson /ed./, Resistance Throught Rituals: Youth Subciltures in post-War Britain,
London, 1975 (1996).
- W. Benjamin, Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije, Estetički ogledi, Zagreb, 1986
(1936), 121-151.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од модерното живеење;
- Знае да истражува во областа на популарната култура;
- Ги познава теретските основи на разничните политички системи и има недискриминирачки
однос кон поединците и групите;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
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Предавања, изработка на есеи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи, како и направени вежби (со додатни извештаи), се услов
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Антропологија на популарна култура, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часот
- 15% од оценката
Изработка на есеи
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I
- 30% од оценката
Колоквиум II
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
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- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Даворин Трпески, доцент
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1. Назив на единица/предмет

КУЛТУРЕН ИДЕНТИТЕТ НА
МАКЕДОНЦИТЕ СО ИСЛАМСКА
РЕЛИГИЈА
4
3. Број на ЕКТС
2. Шифра на единица ЕА 037
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/13
зимски
5. Степен
7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи/есеј.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етно=културниот идентитет на
Македонците;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Поим на терминот етнички и културен идентитет; Причини за појавата на иселувањето на
Македонците; Видови на иселувања; Иселувањето низ историјата; Влијанието на иселените
групи врз културните промени и културниот идентитет; Македонска дијаспора; Стари и нови
ареали на македонската популација во границите на соседните земји; Образовно ниво, јазик и
народна традиција; Етнички симболи; Публикации, весници, идеи, програми, здруженија на
Македонците во дијаспората; Граѓански, политички, културни и верски здруженија; Процес
на асимилација; Фактори за асимилација, интеграција и акултурација; Појава на мимикрија;
Современа состојба.
15. Основна литература
1. Лиманоски Нијази, Исламизацијата и етничките промени во Македонија, Македонска
книга, Скопје, 1993.
2. Турски документи за историјата на македонскиот народ, Опширни пописни дефтери за
разни периоди од Османлиската Империја, Архив на Македонија.
3. Одбрана и заштита на мајчиниот македонски јазик и етнос кај исламизираните
Македонци, (одбрани статии), Републичка заедница на културно-научните манифестации на
Македонците муслимани, Скопје, 1995.
4. Олга Зиројевић, Исламизација на јужнословенском простору, Београд, 2003
5. Muslims of Macedonia, Center for Documentation and Information on Minorities in EuropeSoutheast Europe (CEDIME-SE).
6. Мирјана П. Мирчевска, Етнолошке одлике Струшког Дримкола, (одбрани поглавија),
магистерска работа одбранета на Одделението за етнологија и антропологија на Филозофски
факултет на Универзитетот во Белград, 1995.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
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- Критички размислува за одредени проблеми од етно-културниот идентитет на Македонците
во дијаспора;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимот етно-културен идентитет;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка семинарски работи/есеј.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети семинарски работи/есеј како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етно-културен идентитет на македонската
дијаспора, во текот на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на
поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на семинарската работа/есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
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Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет

ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ
ЈАЗИК СО ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈА
Наставник
Филолошки факултет
4
2. Шифра на единица ЕА 038
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата како
дисциплини.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Кон историјата на македонскиот јазик Македонскиот јазик во балканската јазична средина и
наспрема соседните словенски јазици - Македонските дијалекти - Литературниот јазик народниот јазик Фонологија Граматика Лексика Предмет и задачи на дијалектологијата;
Значење на дијалектологијата ; Јазик и дијалект; Дијалект, говор наречје; Видови дијалектии
( територијални и социјални); Дијалектите во историјата на лингвистиката; Дали дијалектот
претставува затворена географска целина; Лингвистичка географија; Границите на
македоснакта јазична територија: Западно македонско наречје; Централна група на говори;
Источно наречје; Лериснки - костурски говори
15. Основна литература
1. Блаже Конески: Историја на македонскиот јазик, Кочо Рацин, Скопје, 1965
2. Видоески Б.: Северните македонски говори. Македонски јазик В, 1, 1954.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми историјата на македонскиот јазик и
дијалектологијата;
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
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За секој да биде успешен по предметот Историја и дијалектологија на македонскиот јазик,
во текот на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели
и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Проф.д-р Стојка Бојковска
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1. Назив на единица/предмет

СЕМИОЛОГИЈА И СИМБОЛИЧКИ
СИСТЕМИ
Наставник
Д-р Илина Јакимовска, доцент
4
2. Шифра на единица ЕА 039
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
Зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи.
6.13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со семиологија и симболички системи;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Историски аспект на семиологијата; Предмет и задачи на семиологијата и симболичките
системи; Семиологијата како дисциплина за проучување на знаците, јазиците, кодовите,
сигнализациите. Семиологија на обредите.
Определување на поимите "функции" и "медиуми". Облик и состав на знакот; Форми на
знакот; Форми на општење; Кодови: логистички кодови, естетски кодови, општествени
кодови. Симболички системи: Вербални симболички системи. Невербални симболички
системи. Совреми промени во симболите: во светот, во Европа, во Македонија. Нови симболи.
Семиолошка анализа на одредени појави во современата култура и секојдневното живеење.
15. Основна литература
1. Pjer Giro, Semiologija, XX vek, Beograd, 1975.
2. Ivan Kovačević, Semiologija rituala, XX vek, Beograd, 1985.
3. Жилбер Диран, Симболичка имагинација, Сигмапрес, Скопје, 2005.
4. grupa avtori, Religiozni obredi običaji i simboli, Beograd, 1980.
5. Мирјана П. Мирчевска, Вербални и невербални етнички симболи во Горна Река, ИЕА,
Скопје,2007.
6. Rolan Bart, Književnost Mitologija Semiologija, Beograd, 1971.(одбрани поглавија)
6. Семиолошки анализи како примери од литература |
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од семиологијата и симболичките системи;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите семиологија и симболи.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и може
да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка семинарски работи.
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18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети семинарски работи како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Семиологија и симболички системи, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на семинарската работа;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
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- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вон. проф.
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1. Назив на единица/предмет

АНТРОПОЛОГИЈА НА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
Наставник
Д-р Даворин Трпески, доцент
4
2. Шифра на единица ЕА 040
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
зимски
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со заштитата на етнолошкото културно
наследство, имајќи ги предвид стручната, правната и ефективната заштита.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Општо за културното наследство; Категоризација на културното наследство; Антропологија
на општествените промени и интерпретација на културното наследство; Културното
наследство во Македонија; Креирање културна политика за заштита на културното
наследство; Стручна заштита на културното наследство; Правна заштита на културното
наследство; Завршен час и студентска евалуација на наставниот процес.
15. Основна литература
- Трпески, Даворин, Кој го поседува минатото? Културната политика и заштитата на
култуното наследство во постсоцијалистичка Македонија, ИЕА - ПМФ, Скопје, 2012.
- Norra, Pierre (ed.), Realms of memory. The construction of the French past, Columbia University
Press, New York, 1996, 1-20.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од заштитата на културното наследство;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите културно наследство и заштита.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Антропологија на културно наследство, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
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Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
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Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Даворин Трпески, доцент
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1. Назив на единица/предмет
2. Шифра на единица ЕА 041
4. Наставни часови

ЕТНОЛОГИЈА НА ЕВРОПА
3. Број на ЕКТС
4
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/13
летен
5. Степен
7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата на
Европејците;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Етничка припадност на народите на Европа; Етнокултурен развој; Јазични семејства на тлото
на Европа; Индоевропско јазично семејство: Балтијци, Германи, Келти, Романи, Словени.
Други Индоевропејци кои не припаѓаат на никоја од индоевропските групи на народи.
Народи од алтајско јазично семејство; Народи од афразијско (семито-хамитско) јазично
семејство; Народи од уралско семејство; Народ кој не е вклучен во ниту една јазично
семејство (Баски).
За секој од посебните европски ентитети се изучуваат етногенетски процеси, материјална,
духовна и социјална култура, како и современи етнички процеси за некои европски народи.
Глобализација во Европа. Современ европски идентитет.
15. Основна литература
1. Ake Daun; Soeren Jansson, Europljani: kultura i identitet, Jesenji i Turk, Zagreb,2004.
2. Милош Константинов, Европејци, Народите на светот, кн.3, Скопје, 1994.
3. Žan Kiznije, Etnologija Evrope, Biblioteka XX vek, Beograd 1996.
4. Gerard Delanty, Inventing Europe: idea, identity, reality, MasMillan Pres, 1995.
5. Mikel /ur/ Asurmendi, Identitet i nasilje, Biblioteka XX vek, Beograd, 2002.
6. Zan-Mari Domenak, Evropa-Kulturni izazov, Biblioteka XX vek, Beograd, 1995.
7. Jezernik Bozidar, Divlja Evropa, Biblioteka XX vek, 2007.
8. The ritual year, 2005,2006,2007,2008.(одбрани поглавија)
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од етнологијата на Европа;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура, општество и идентитет на
Европејците.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка семинарски работи.
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18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети семинарски работи како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнологија на Европа, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на семинарската работа;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
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- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет
2. Шифра на единица ЕА 042
4. Наставни часови

ЕТНОЛОГИЈА НА АМЕРИКА
3. Број на ЕКТС
4
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2008/09
летен
5. Степен
7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата на
Американците;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Народите на Америка; Автохтоно население; Ескимо-алеутско семејство: Ескими, Алеути;
Индијанско семејство; Североамерикански Индијанци: Ангонкини, Апачи, Атабаски, Дакота,
Ирокези, Команчи, Навахо, Пуебло, Сиукси, Шошони.
Централноамерикански Индијанци: Ацтеки, Затопеки, Маи, Толтеци.
Јужоамерикански Индијанци: Ајмара, Аче-Гуајаки, Инки, Кариби, Кечуа, Маниокори,
Мапучи, Огноземци, Патагонци.
Индоевропејци во Америка. Народи од германска група: Англоамериканци (народи на САД),
Англоканаѓани, Бахамци, Фолкландци. Народи од романска група: Аргентинци, Боливијци,
Бразилци, Венецуелци, Гватамалци, Еквадорци, Колумбијци, Кубанци, Мексиканци,
Никарагванци, Панамци, Перуанци, Уругвајци, Чилеанци. Народи од индоариска група:
Гвајанци, Суринамци. Афроамериканци-Негроиди.
За секој од посебните американски ентитети се изучуваат етногенетски процеси, материјална,
духовна и социјална култура, како и современи етнички и културни процеси за некои
американски заедници.
Денешно, современо американско општество.
15. Основна литература
1. Милош Константинов, Американци, Австралијанци и Океанци, Народите на светот, кн.3,
Скопје, 1994.(само делот за Американците)
2. Darcy Ribeiro, The Americas and Civilization, E.P. Dutton&Co., Inc., New Jork, 1971.
3. Grupa avtori, Social Change in Latin America Today: its implications for united states policy,
Vintage books, New York, 1990.
4. Srebrica Kneževi}, Etnologija novog sveta, knjiga prva, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1996.
5. Klod Levi-Stros, Tužni tropi, Beograd, 1999.
6. Robert D. Patnam, Kuglati sam - slom i obnova americke zajednice, Meditteran Publishing, Novi
Sad, 2008.
7. Dejvid Risman, Nejtan Glejzer, Deni Ruel, Usamljena gomila, studija o promeni americkog
karaktera, Meditteran Pubishing, Novi Sad, 2007.
8. Osmanagic Semir, Civilizacija Maja, Fakultet politickih nauka, Sarajevo, 2005. (докторска
дисертација во ракопис)
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16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени прашања од културното живеење на Американците;
- Ги знае и ја разбира поимите култура и општество на Американците;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети семинарски работи како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнологија на Америка, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на семинарската работа;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
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-

користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНОЛОГИЈА НА АВСТРАЛИЈА И
ОКЕАНИЈА
ЕА
043
4
3. Број на ЕКТС
2. Шифра на единица
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/13
летен
5. Степен
7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата на Австралијанци и Океанци;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Просторно-популациски одлики на населението на Австралија; Население и просторна
разместеност, Староседелско население на Австралија.Тасманци. Антрополошки
карактеристики на Абориџините, Материјална култура на Абориџините, Уметност, Духовна
култура,
Верувања,
Магија,
Религија.
Современи
Австралијци.
Англоавстралијци.Англоновозеландци.
Океанци, Културна средина на Океанците, Форми на културно живеење на Океанците.
Меланезијци: Австронезијци, Папуанци. Микронезијци. Полинезијци: Австронезијци,
Самоанци.
15. Основна литература
1. Милош Константинов, Американци, Австралијанци и Океанци, Народите на светот, кн.3,
Скопје, 1994. (само делот за Австралијанци и Океанци)
2. Домородци Аустралије, Етнографски Институт САНУ, Етнографски музеј, Београд, 1982.
3. Геза Рохајм, Чурунга, Матица Српска, Нови Сад, 1994.
4. Margaret Mid, Sazrevanje na Samoi, Prosveta, Beograd, 1978.
5. Antony van Kampen, ADAT lovci na ljudske glave, Zora, Zagreb, 1958.
6. Denoon D, Mein-Schmidt P. In Marivie Wyndham; A History of Australija, New Zeland and the
Pacific, Malden, Oxford in Melburn: Blackwell, 2000.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени прашања од етнологијата на Австралијанци и Океанци;
- Ги знае и ја разбира динамиката на културата на Австралијците и Океанците;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
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Завршени и позитивно оценети семинарски работи како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнологија на Австралија и Океанија, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
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- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет

СОЦИЈАЛНА КУЛТУРА НА БАЛКАНСКИ
НАРОДИ И ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ
Наставник
Д-р Љупчо Неделков, доцент
4
2. Шифра на единица ЕА 044
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етничноста, етничкиот идентитет и
етничките процеси;
- Подготовка за истражување во областа на етничките процеси, идентитети;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Традиционално селско општество и пратечките институции (село, систем на селска
самоуправа, хиерархија, село како суд, колективни задолженија и права, однос: поединец група, селска и пределска ендогамија, однос кон територија: свое - туѓо, однос кон соседните
локални идентитети: свое - туѓо. Егзогамија (племенска). Семејство (старосен и полов
критериум, начин на домување: вирилокален, уксорилокален, неолокален. Сроднички
системи.
Влијанија на формалните религии и туѓите правни системи. Современи процеси на
декомпозиција на традиционалното селско општество и семејство.
15. Основна литература
Предметна библиографија
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
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Запишан четврт семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи, како и
направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Социјална култура на балкански народи и етнички
заедници, во текот на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на
поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
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- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Љупчо Неделков, доцент
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1. Назив на единица/предмет

МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА НА
БАЛКАНСКИ НАРОДИ И ЕТНИЧКИ
ЗАЕДНИЦИ
4
3. Број на ЕКТС
2. Шифра на единица ЕА 045
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2008/`09 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етничноста, етничкиот идентитет и
етничките процеси;
- Подготовка за истражување во областа на етничките процеси, идентитети;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Историјата на невербалните етнички симболи од доменот на материјалната култура
претставуваат културни обележја на балканските народи и етнички заедници. Тие
истовремено даваат податоци за етногенезата, взаемните влијанија и културни разлики
поврзни со народното стопанство, куќата и покуќнината, населбите и народната носија и
украсување, како и исхраната. Истовремено преку овие елементи се исцртуваат границите на
културните ареали и лимитрофните културни подрачја.
15. Основна литература
1. ^olovi} Ivan, Balkan – teror culture, biblioteka XX vek, 2008.
2. Jezernik Bo`idar, Imaginarni Tur~in, biblioteka XX vek, 2010.
3. Koci} Marija, Orijentalizacija materijalne kulture na Balkanu, Osmanski period XV-XIX ve
NESPERA i Filozofski fakultet u Beogradu, 2011.
4. Proši}-Dvorni} Mirjana, Odevanje u Beogradu u XIX i po~cetkom XX veka, Stubovi kulture,
Beograd, 2006.
5. @agar Janja, Pokrivala, Knjiznica Slovenskega Etnografskga muzeja, 9, Ljubljana, 2004.
6. Фридрик Ранко, Динарска брвнара, Сирогојно, 1998.
7. Ганева Радослава, Знаците на блгарското традиционно облекло, Унивеситетско Издателств
Св. Климент Охридски, Софиа, 2003.
8. Gary Paul Nabhan, Neki to vole ljuce, Hrana, geni i kulturna raznolikost, Jesenski i Turk, Zagreb,
2007.
9. Mediterranean Food. Concept and Trends. Procesings of the 15th International Ethnological Fo
Research Conference, Dubrovnik, 2004, Institut za etnologiju I folkloristiku, Zagreb, 2006.
10.Muraj Aleksandra, @ivim zna~i stanujem, Etnološka studija o kulturi stanovanja u `umbera~k
Sošicama, HED, Zageb, 1989.
11. Hagni Antun, @ivot i obi~aji Muslimana, Sarajevo, 1990.
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16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан четврт семестар од студиите, завршени и позитивно оценети есеи, како и
направени вежби (со додатни извештаи), се услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Материјална култура на балкански народи и етнички
заедници, во текот на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на
поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
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-

зазема јасен став во однос на секое прашање;
својот став го поддржува со докази и примери;
идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица. При
излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 046
4. Наставни часови

ПРИМЕНЕТА АНТРОПОЛОГИЈА
Д-р Илина Јакимовска, доцент
4
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата како
дисциплини.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Местото и улогата на антропологијата во општеството со посебен осврт кон поедини поглавја
за применетата антропологија: Применета антропологија во политиката, Применета
антропогијата во државната управа; Улогата на антропологијата во индустријата,
економијата, земјоделството, медицината, културата, туризмот, образованието и сл.
Улогата на антропологот во разрешавање на разни проблеми од етнички и мултиетнички
карактер на државно и глобално ниво: учество во проекти на УНЕСКО; консултант при воени
дејствија, администратор на окупирани територии, релитивизација на предели зафатени од
војни, поплави, земјотреси и други природни и општествени влијанија и сл.
15. Основна литература
1. M.Bogdanović, Metodološke studije, Beograd, 1994.
2. Eliot D.Ćepl, Primeneta antropologija u industriji, Antroplogija danas, Beograd, 1972, 659-705.
3. Edvard A.Kenard, Gordon Makgregor, Primenjena antropologija u državnoj upravi – sjedinjene
Države, Antroplogija danas, Beograd, 1972, 7006-711.
4. Deril Ford, Primenjena antropologija u državnoj upravi – Britanske Afrike, Antroplogija danas,
Beograd, 1972, 711-726.
5. G.Jang Held, Primenjena antropologija u državnoj upravi – Holandija, Antroplogija danas,
Beograd, 1972, 727-735.
6. Alfred Metro, Primenjena antropologija u državnoj upravi – Ujedinjene nacije, Antroplogija dana
Beograd, 1972, 736-7744.
7. Vilijam Kodil, Primenjena antropologija u medicini, Antroplogija danas, Beograd, 1972, 657-683
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од Применета Антропологија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимот применеата антропологија.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
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17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Применета антропологија, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
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Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Илина Јакимовска, доцент
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНОЛОГИЈА НА АЛБАНЦИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА
Наставник
Д-р Љупчо Неделков, доцент
4
2. Шифра на единица ЕА 047
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата на
Албанците.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Врската помеѓу Илирите и Албанците; Илирите на Балканот, Теории за постанокот и
потеклото на Албанците на Балканот; Етимологијата повразана со албанската етничка
заедница на Балканот; Областа која ја населуваат Албанците; Историскиот развој на
Албанците од антиката до денес.
Албанското население во Македонија; Потекло; Време на доселување; Причини за нивно
доселување во Македонија, Начини и методи на доселување; Внатрешни миграции;
Асимилациси процеси. Територјална разместеност на Албанците во Македонија и современа
состојба.
Стереотипи поврзани на Албанците поврзани со Македонците и другите етнички заедници во
Македонија; Образование; Религија; Морал; Традиционални економски дејности; Албанско
семејство; Одредени поглавја од матерјалната, социјалната и духовната култура на Албанците
во Македонија.
15. Основна литература
1. Илири и Албанци, САНУ, Научни скупови књ. XXXIX, Одељење историјских наука, књ. 10
Београд, 1988.
2. Петар Бартел, Албанци, CLIO, Београд, 2001.
3. Jovan Trifunoski, Albansko stanovništvo u Makedoniji, Beograd, 1988.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од етнологија на Албанците во Македонија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество на Албанците;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
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18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнологија на Албанците во Македонија, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
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- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо Неделков, доцент
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНОЛОГИЈА НА ВЛАСИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА
Наставник
Д-р Љупчо Неделков, доцент
4
2. Шифра на единица ЕА 048
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата на Власите
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Етимологија на поимот Влав; Етнонимите и егзонимите поврзани со влашката етничка
заедница; Краток преглед за историското минато; Теории за етничката и политичката
историја: романската школа, грчката школа, Власите за своето етничко минато, современи
теории за влашкото прашање на Балканот. Краток преглед за територјалната разместенос на
Власите на Балканот: Грција, Албанија, Србија, Хрватска и сл.
Власите во Македонија: доселување, распространетост, етноними и егзоними за нивна
идентификација: Карагуни, Фаршериоти, А’мбелоти, Мегленскии Власи; Краток преглед за
нивната матерјална, социјална и духовна култура; Современа состојба на влашката заедница
во Македонија.
15. Основна литература
1. Г.Вајганд, Аромуни, Београд, 1995.
2. Д.Ј.Поповиħ, О Цинцарима, Београд, 1937.
3. Т.Капидан, Македо-Романците, Историска и описна скица на романските населенија на
Балканскиот Полуостров, Скопје, 2004, 29.
4. Н. Вучичевиħ, Етимологија појма „Влах“ и његова разна значења, Предмет изучивања
пастирских заједница у Југославији, Црногорске АНУ, научни скупови, књ. 7., Одељење
друштвених наука, књ. 3., Титоград, 1981, 318.
5. Д.Антониевиħ, Обреди и обичаји балканских сточара, кн. 16., Београд, 1982, 21.
6. В.Ј.Трпкоски, Власите на Балканот, Скопје, 1986, 13.
7. A.J.Wace, M.S.Thompson, The nomads of the Balkan, London, 1971.
8. Zef Mirdita, Vlasi u historiografiji, Hrvatski Institut za povjest, Zagreb, 2004, 294.

16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од етнологија на Власите во Македонија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите култура и општество на Власите.
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- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Етнологија на Власи во Македонија, во текот на
семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
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Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо Неделков, доцент
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1. Назив на единица/предмет

АНТРОПОЛОГИЈА НА СОЦИЈАЛИЗАМ
И ПОСТСОЦИЈАЛИЗАМ
Наставник
Д-р Даворин Трпески, доцент
4
2. Шифра на единица EA 049
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
облици
Додипл 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Наставата се реализира преку предавања и вежби.
12. Карактеристики
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции:
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Познавање и разбирање на политичките и економските прилики во социјалистичките и
постсоцијалистичките општества;
- Познавање и разбирање на развојните законитости, разлики и потреби на поединецот.
- Подготовка за истражување во областа на денешните постсоцијалистички општества;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Вовед: антропологија на општествените промени; Источна Европа низ историска
перспектива; Политичката идеологија на социјализмот; Економската и политичката
трансформација на социјалистичките општества; Постсоцијализмот како простор за
антрополошки истражувања; Нови содржини и нови идентитети на капитализмот;
Производство и приход: постсоцијалистички капиталисти; Национализмот во Источна
Европа; Источна Европа како економска, општествена и политичка лабораторија; Терминот
„постсоцијализам“: одредница или стигматизација на земјите од Источна Европа?;
Југославија и постјугословенските држави; Проблемите на демократската транзиција по
примерот на Македонија; Што после транзицијата? Завршен час и студентска евалуација на
наставниот процес.
15. Основна литература
- Biro, Mikloš, Homo postcommunisticus, Biblioteka XX vek, Beograd, 2006.
- Criss Hann (ed), Postsocialism, ideals, ideologies and practices in Euroasia, Routledge, London
and New York, 2002.
- Hejvud, Endru, Politika, Clio, Beograd, 2004.
- Ketrin Verderi, Šta je bio socijalizam i šta dolazi posle njega, Fabrika knjiga, Beograd, 2005.
- Ковачевић, Иван, Антропологија транзиције, Етнолошка библиотека, књ. 28, Београд,
2007.
- Soto, Hermine (ed) and Dudwick, Nora (ed), Fieldwork dilemmas: Anthropologists in post
socialist states, Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
- Richard Crampton, Eastern Europe in the Twentieth Century and After, Routledge, 1997 (179367).
- Ribić, Vladimir (ur), Antropologija postsocijalizma, Etnološka biblioteka, knj. 34, Beograd, 2007.
- Трпески, Даворин, Спомениците од постсоцијалистичкиот период: по примерите на
градот - херој на Македонија, ЕтноАнтропоЗум, бр. 6, Скопје, 2006.
- Шкариќ, Светомир, Македонија на сите континети, Скопје, 2000.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
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- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување;
- Ги знае и ги разбира социјалистичките и постсоцијалистичките општества;
- Знае да истражува во областа на општествените уредувања;
- Ги познава теоретските основи на различните општествени уредувања и има
недискриминирачки однос кон поединците и групите;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети есеи, како и направени вежби (со додатни извештаи), се услов
за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Антропологија на социјализам и постсоцијализам, во
текот на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и
задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часот
- 15% од оценката
Изработка на семинарски работи/есеи - 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I
- 30% од оценката
Колоквиум II
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите. Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена активноста на часот,
исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти, асистенти и
професори.
Изработка на семинарски работи (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја изработена семинарска работај.
Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши семинарски работи ќе ги доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое
поле. Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
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-

користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во првата половина од семестарот за време на првата колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (30%)
Колоквиумот претставува усно излагање на темите кои веќе се поминати на предавањата кај
професорот во втората половина од семестарот за време на втората колоквиумска седмица.
При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на семинарските работи може да се достават со еден ден задоцнување,
без да се добијат казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид
работа. Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Збирна оценка
Предвидени %
Придонес на час
,90
15
Изработени есеи
,95
15
Презентации
,90
10
Колоквиум I
,95
30
Колоквиум II
,85
30
ВКУПНО
100
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Даворин Трпески, доцент

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9
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1. Назив на единица/предмет
Наставник
2. Шифра на единица ЕА 050
4. Наставни часови

АНТРОПОЛОГИЈА НА ТУРИЗМОТ
Д-р Љупчо Неделков, доцент
4
3. Број на ЕКТС
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА и
Изборен на листа на УКИМ
Наставата се реализира преку предавања, теоретски и практични
12. Карактеристики
вежби и изработка на есеи, семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етнологијата и антропологијата како
дисциплини.
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Улогата на антропологијата во развојот на туризмот: Менаџирање, анимација и маркетинг на
културните вредности за туристичките потреби; Манифестационен туризам : културни
манифестации, спортски манифестации, стопански манифестации, комбинирани манифестаци
Презентација, менаџирање и маркетинг на поедини културни вредности и нивната улога во
развојот на туризмот на национално и глобално ниво: Национално ниво: Кокино, Камени Мос
Св Наум, Стоби, Галичка свадба и сл. На глобално ниво: Египетски пирамиди, Ангора, Таџ Ма
Хал, Кинески ѕид, Ајфилова кула, Колосеум, Храмот на Ѕевс и др.
15. Основна литература
1. Јовичиќ Ж., Туристичка кретања, Научна Кнјига, Београд, 1966.
2. Kobasic A., Marketing u turizmu, Dubrovnik, 1977.
3. Јачоски Б., Миладиноски С., Маркетинг во туризмот, Охрид, 1990.
4. Тодоровиќ А., Теорије туризма и културно-умјетничке вриједности, Београд, 1990.
5. Cohen Eric, Uticaj turizma na fizićku okolinu, Turizam, br. 11, Zagreb, 1984.
6. Никола Панов, Туристичка енциклопедија на Република Македонија, Скопје, 1998.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од Антропологија на Туризмот;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимот антропологија на туризмот.
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка есеи, семинарски работи.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
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Завршени и позитивно оценети есеи како и направени вежби (со додатни извештаи), се
услов за положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Антропологија на туризмот, во текот на семестарот,
оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на есеи, семин. работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавањата и вежбите). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на есеи, семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секој есеј
ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за пишување. Очекувањата
во поглед на содржината ќе бидат различни за секој есеј. Правилата за давање оценка за
вештините за пишување ќе се базираат врз следниве критериуми:
- логична/последователна организација на есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ги предадете за крајна оценка, сите ваши есеи ќе ги доработите врз основа на
повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
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- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработките на есите може да се достават со еден ден задоцнување, без да се добијат
казнени поени;
- доколку со работата доцните повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо Неделков, доцент
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1. Назив на единица/предмет

ЕТНО-КУЛТУРЕН ИДЕНТИТЕТ НА
МАКЕДОНСКАТА ДИЈАСПОРА
ЕА
051
5
3. Број на ЕКТС
2. Шифра на единица
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/13
Летен
5. Степен
7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА и
Изборен на листа на УКИМ
Наставата се реализира преку предавања, теоретски вежби и
12. Карактеристики
изработка на семинарски работи/есеј.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со етно=културниот идентитет на
Македонците;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите, нивните
јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички, општествени,
културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Поим на терминот етнички и културен идентитет; Етнички, национален и конфесионален
идентитет; Причини за појавата на исламизација на Балканот; Видови на исламизација;
Системи на заштита од новата религија; Двоверство; Влијанието на османскиот културен
елемент врз културните промени и културниот идентитет на Македонците; Стари и нови
елементи во традиционалното живеење; Етноними/Егзоними за Македонците со исламска
религија; Егзонимот "Торбеш"; Етнички и културни стереотипи; Активности и Здруженија на
Македонците со исламска религија; Процеси на асимилација; Фактори за асимилација,
интеграција и акултурација; Појава на мимикрија; Политизација на Торбешите; Современа
состојба.
15. Основна литература
1. Иселеништвото во Македонија од појавата до денес, (одбрани прилози), Прв меѓународен
научен собир, Крушево 3-5 август, 2000, Агенција за иселеништво на Република Македонија,
Скопје, 2001
2. Иван Катарџиев, Македонија и Македонците во светот, Матица Македонска, Скопје, 1996.
3. Вражиновски Танас, Македонското иселеништво во Соединетите Аметикански Држави,
Матица Македонска, Скопје, 2000.
4. Вражиновски Танас, Иселенички студии, Агенција за иселеништво на Република
Македонија, Скопје, 2005.
5.Велјановски Новица, Македонското прашање во бугарскиот парламент (1941-1944),
политички и законодавни аспекти, Институт за национална историја, Матица македонска,
Скопје, 1966.
6. Николовски Славе, Македонските православни црковни општини во Австралија, Канада и
САД, Библиотека Сведоштва, Скопје, 1991.
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
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- Критички размислува за одредени проблеми од културниот идентитет на Македонците со
исламска религија;
- Ги знае и ја разбира динамиката на поимите етнички-културен-религиски идентитет;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Предавања, читање литература, изработка семинарски работи/есеј.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Завршени и позитивно оценети семинарски работи/есеј како и направени вежби се услов за
положување на испитот.
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен по предметот Културен идентитет на македонците со исламска
религија, во текот на семестарот, оценувањето ќе биде поврзано со остварувањето на
поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

Придонес на часовите (пред. и вежби) - 15% од оценката
Изработка на семинарска работа
- 15% од оценката
Презентации и демонстрации
- 10% од оценката
Колоквиум I (тест)
- 30% од оценката
Колоквиум II (тест)
- 30% од оценката
Придонес на часот (15%)
Споделување идеи и соработување се другите во групата. Придонесот за секоја активност се
оценува врз основа и на индивидуалното однесување, кое ќе биде перманентно следено на
часовите (предавања и вежби). Имено, покрај присуството на часот ќе биде следена
активноста на часот, исполнителноста, колегијалноста и односот кон останатите студенти,
асистенти и професори.
Изработка на семинарска работа (15%)
Вештините за добро пишување може да ви помогнат во текот на целиот живот. За секоја
семинарска работа ќе се даваат две оценки: една за содржината и една за вештината за
пишување. Очекувањата во поглед на содржината ќе бидат различни за секоја семинарска
работа. Правилата за давање оценка за вештините за пишување ќе се базираат врз следниве
критериуми:
- логична/последователна организација на семинарската работа/есејот;
- ефективна примена на јазикот, структурите на речениците и изборот на зборовите;
- ефективна примена на граматиката и на другите јазични конвенции;
- владеење на темата.
Пред да ја предадете за крајна оценка, семинарската работа ќе треба да ја доработите врз
основа на повратните информации што ќе ги добиете од вашиот професор и асистент.
Презентации и демонстрации (10%)
Јасната вербална комуникација е суштински дел од ефективната работа на речиси секое поле.
Може да се прават презентации во групи или индивидуални презентации, но сепак
оценувањето на вештините за презентирање ќе се базира врз индивидуалните резултати.
Очекувањата се:
Критериуми за содржината:
- зазема јасен став во однос на секое прашање;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература и/или со истражувања;
- користи визуелна или друга поддршка за да ги потенцира презентираните
идеи.
Критериуми за презентацијата:
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- кога презентира и се обраќа на публиката и гледа во неа;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- висината на тонот е соодветна за публиката и за контекстот;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум I (тест 1) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во првата половина од семестарот за време на првата
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот во предвид се земаат следниве
критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Колоквиум II (тест 2) (30%)
Колоквиумот претставува усно или писмено излагање на темите кои веќе се поминати на
предавањата кај професорот во втората половина од семестарот за време на втората
колоквиумска седмица. При излагањето на студентот предвид се земаат следниве критериуми:
- јасниот став во однос на секое прашање и владеењето на темата;
- својот став го поддржува со докази и примери;
- идеите ги поврзува со литература;
- зборува јасно и со разумно темпо;
- користи организациска стратегија.
Доцнење во работата и отсуства
- изработените семинарски работи може да се достават со еден ден задоцнување, без да
се добијат казнени поени;
- доколку со работата се доцни повеќе од еден ден, ќе биде дефиниран распоред за
завршување на работата;
- за изработките што се доставени со доцнење поголемо од еден ден се добива оценка
што е за 10% пониска од заслужената.
Целата работа мора да се заврши најдоцна до крајот на семестарот за да може да се земе
предвид во формирањето на оценката.
Збирна оценка
Откако ќе се оценат сите поставени задачи ќе биде утврдена збирна оценка за секој вид работа.
Следнава табела дава пример за резиме на една оценка.
Вид на работа
Придонес на час
Изработени есеи
Презентации
Колоквиум I
Колоквиум II
ВКУПНО

Збирна оценка
,90
,95
,90
,95
,85

Предвидени %
15
15
10
30
30
100

Освоени %
,90х15/100=13,50%
,95х15/100=14,25%
,90х10/100=9,00%
,95х30/100=28,50%
,85х30/100=25,50%
90,75%=9

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.
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1. Назив на единица/предмет

ВОЛОНТИРАЊЕ ВО ИНСТИТУЦИЈА ВО
ТРАЕЊЕ ОД 1 МЕСЕЦ
ЕА
052
4
3. Број на ЕКТС
2. Шифра на единица
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
додипл. 6. Година 2012/`13 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
11. Јазик
10. Столб на програмата Изборен на листа на ИЕА
Волонтирањето се реализира преку практично учество и извршувањ
12. Карактеристики
работи и работни задачи во институција
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции: 1, 3, 4, 11, 13, 16, 20, 32, 35.
- Способност за комуникација, соработка / тимска работа;
- Флексибилна употреба на знаењето во пракса;
- Самостојност, (само)критичност, (само)проценка, (само)евалуација и залагање за квалитет;
- Познавање и разбирање на прашања поврзани со основниот предмет на проучување во
етнологијата и антропологијата – општеството и културата, етничките заедници;
- Подготовка за истражување во областа на етнологијата и антропологијата;
- Познавање, разбирање, насочување кон активна, недискриминирачка работа.
- Оформување на целокупната процена на потребите на поединците, односно групите,
нивните јаки и слаби страни, почитувајќи ги факторите на опкружувањето (физички,
општествени, културни), со соодветни постапки.
14. Опис на содржината
Волонтирањето во институција се реализира во институција од листата институции со кои
ИЕА, односно ПМФ и УКИМ имаат потпишано договор за взаемна соработка.
Волонтирањето трае 1 месец. Пред започнувањето на волонтирањето студентот избира
ментор (наставник на ИЕА) и коментор (од институцијата домаќин) кои треба да бидат
потврдени од Стручниот Совет на ИЕА. Менторот, коменторот и студентот ги определуваат
специфичностите на содржините, активностите и видот на резултатите од реализираната
волонтерска работа.
1. Пред почетокот на волонтирањето студентот треба да изработи предлог проект за
практична работа во институцијата кој ќе биде одобрен од менторот и коменторот;
2. Во текот на волонтирањето студентот ќе води дневник за реализирани активности кој е
составен дел на завршната работа;
3. Во текот на волонтирањето студентот ќе реализира најмалку три практични активности кои
се одраз на специфичностите на работата во институцијата (пр. водење музејска
документација; библиотечно-библиографско работење; работа во депо; работа со фото или
аудио документација; изработка на предлог-проект за музејска изложба; предлог проект за
практична активност во НВО; истражувачка активност)
4. На крајот студентот изработува завршна работа (семинар, предлог проект, проект) кој треба
да биде практично остварлив и применлив во институцијата во која волонтирал. Проектот
треба да биде оценет од коменторот и менторот. Оценка и потпис во индексот става менторот.
15. Основна литература
16. Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, повратен ефект,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Знае тимски да планира, тимски да настапува пред група и да се вклучи во тимска работа;
- Знае да го применува знаењето во пракса;
- Критички размислува за одредени проблеми од општествено уредување и етничките односи;
- Ги знае и ги разбира политичките системи;
- Знае да истражува во областа на етничноста, доменот на етничките процеси и идентитетот;
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- Ги познава теоретските основи на различните етнички процеси, основните на создавањето,
трансформирањето и појавите на нови етнички прашања;
- Може да прави оформување и проценка на потребите на поединците, односно групите и
може да ги распознава нивните јаки и слаби страни, а притоа да ги почитува факторите на
опкружувањето (физички, општествени, културни) и да користи соодветни постапки.
17. Методи на предавање и учење
Практична работа
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
19. Методи на оценување и скала за оценување
За секој да биде успешен во текот на волонтерската работа, оценувањето ќе биде поврзано со
остварувањето на поставените цели и задачи.
Оценките ќе се темелат на неколку видови работа:
Редовност
Водење дневник
Реализирање практична работа
Завршна работа

- 15% од оценката
- 15% од оценката
- 40% од оценката
- 30% од оценката

Скала на оценки:
10=94-100
9=86-93
8=76-85
7=68-75
6=61-67
5=0-60

20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
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