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СТУДИСКА ПРОГРАМА
ЗА СТУДИИ ОД ТРЕТ СТЕПЕН
ДОКТОРСКИ СТУДИИ
ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
ВОВЕД
На студиите по етнологија, а од 2008/09 студии по етнологија и антропологија
се изработени и одбранети повеќе докторски дисертации од областа на етнологијата.
Институтот за етнологија и антропологија е единствената единица на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“, како и на ниво на високото образование во Република
Македонија којашто нуди студиска програма за студии од трет степен.
Со оглед на фактот што студиите по етнологија биле укинати во далечната 1952
година, а биле обновени кон крајот на 1980-те години, во Република Македонија се
чувствува исклучително голема празнина и потреба за стручни кадри од областа на
етнологијата и антропологијата. Поради тоа, сметаме дека основањето на студиите од
трет степен ќе овозможат етапно оваа празнина да се пополни, а македонската
етнологија и антропологија да го заземат општествениот статус кој го заслужуваат во
македонското современо општество.
Главната цел на докторските студии по етнологија и антропологија е да им се
понудат продлабочени знаења на студентите во одделни и специфични области и
полиња на етнологијата и антропологијата од традициските и современите култури во
Македонија, Балканот и Југоисточна Европа; потоа проучување на традициските и
современите процеси на културите во Европа и ви сите останати делови на светот и да
ги следи низ компаративна перспектива процесите на културите и општествата во
светот. Студентите на докторските студии треба да се стекнат со знаења и способности
да дефинираат истражувачки проблеми во етнологијата и антропологијата како и низ
интердисциплинарен пристап на другите хуманистички и општествени дисциплини да
пристапат кон проучување на општествените и културните проблеми. Докторот на
етнолошки и антрополошки науки треба да може да ги препознае, да ги документира,
класифицира, да ги интерпретира и да ги оценува елементите на културното и
општественото наследство и да може своите знаења и резултати да ги примени во
областите на социјалната и културнатра политика како и во применетата
антропологија.
Студиската програма по етнологија и антропологија од трет степен е
конципирана согласно увидот во најновите студиски програми на повеќе европски
Универзитети и може да се каже дека е компатибилна и комарабилна со повеќе
европски, како и Универзитрети во регионот.
Институтот за етнологија и антропологија подолго од 10 години учествува во
повеќе академски формални (ERASMUS, CEEPUS, BASILEUS, JoinEU-SEE) и
неформални мрежи (Border Crossing) кои им овозможуваат на реализаторите на
студиската програма и на студентите да се стекнат со искуства на повеќе европски
Универзитети, како и да ги споделат сопствените искуства со колегите кои учествуваат
во овие мрежи на мобилност.

ОПШТ ДЕЛ
Назив на прелагачот: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ
Наслов на студиска програма: докторски студии по етнологија и антропологија
Времетраење на студиите: 3 години
Услови за запишување на докторските студии по етнологија и антропологија
- Завршен магистер по етнологија и антропологија и други сродни области од
општествените и хуманистистичките дисциплини со освоени вкупно 300 бода и среден
успех од најмлаку 8.00 на студиите од прв и втор степен;
- Завршен магистер по етнологија и антропологија и други сродни области од
општествените и хуманистистичките дисциплини со освоени вкупно 300 бода и
објавени најмалку 5 стручни и научни трудови, од кои најмалку 2 да бидат објавени во
меѓународни, релевантни списанија;
- Со стекнат академски степен магистер по етнологија и/или антропологија и други
сродни области од општествените и хуманистистичките дисциплини со среден успех од
најмлаку 8.00 на студиите и објавени најмалку 5 стручни и научни трудови, од кои
најмалку 2 да бидат објавени во меѓународни, релевантни списанија ;
Општи кометенции кои се добиваат со реализација на програмата:
1. Аналитичност (способност за самостојно справување со аналитички работи кои
имаат високо ниво на побарувања, анализа на општествени феномени,
разновидни трендови во општествените случувања, развојот, управувањето,
синтеза на одредени знаења и нивна употреба при решавање на конкретен
проблем, способност за синтеза и контекстуализација);
2. Употреба на методолошки алатки (самостојно реализирање, координирање,
водење и организирање истражувања, употреба и натамошен развој на разни
истражувачки методи и техники, автономност и самоиницијативност во
истражувачката работа);
3. Познавање на околината на избраниот подрачје на дисциплината (широко,
критичко и рефлексивно разбирање на избраното подрачје на проучување,
познавање на неговата структура, (правни) норми, институции, динамика и
развој);
4. Стратешка насоченост кон избраното подрачје (висок степен на способност
за планирање, оценување и поглед кон иднината, антиципирање на развојот на
случувањата, раздвојување на суштинското од несуштинското на проблемите);
5. Комуникативност (способност за комуникација при реализирање на
истражувачка работа, одлична способност при писмено изразување, јавно
претставување и аргументација, говорно изразување, јасно, активно и
аргументирано настапување);
6. Работа во тим и група (да води тим и/или групна истражувачка работа,
подготвеност за соработка, кооперативност, почитување на мислењата на
другите и исполнителност на договорените задачи во рамките на тимската
работа;
7. Стручност (аналитичност, редоследност, ускладување на работните налози и
избор на методи и начини на работата во согласност со стандардите во
струката);
8. Решавање конфликти (совладување, управување и посредување при
конфликти, способност за преговарање, аргументација и обликување на
резултатите од преговорите);
9. Вмрежување (способност за поврзување внатре во организацијата, како и
совладување на формалните форми за поврзување со надворешни институции);

10. Развивање научно-истражувачка етика и хумани вредности во работата во
сите сегменти на окружувањето.
11. Широк хуманистичко-општествен хоризонт и способност за квалитетно
интердисциплинарна научноистражувачка работа.
Специфични компетенции:
1. Меѓучовечки односи што подразбира компетентност во накрсно културно
меѓусебно разбирање и почитување, како и разбирање на различните начини на
живот. Разбирање на индивидуалните реаакции на одредени општествени
појави во рамките на културите. Проценка на потребите на поединците и
заедниците. Компетенција за интервјуирање и откривање нови податоци.
Компетенцијата да се разберат етничките потекла и историјата на заедниците
кои се истражуваат.
2. Културни што подразбира компетентност во собирање податоци во вркса со
културите. Реализација на теренски истражувања и анализа и споредување на
културите и општествата. Собирање податоци и нивна споредбена анализа.
3. Истражувачки што подразбира компетентност за истражувачка работа,
набљудување на луѓето, податоците и околината. Организирање на идеите,
материјалите, предметите и луѓето. Способност за анализа на врските помеѓу
идеите, материјалите, предметите и луѓето.
4. Развојни што подразбира компетенции за планирање и дизајнирање на проекти.
Зачувување на детални записи и подредување на податоците. Создавање
сумарни резултати и нивно презентирање, како устно така и писмено.
Развивање и претставување на истражувачки идеи.
5. Научни што подразбира поседување способности за истражувачка работа во
кабинет и користење специфични истражувачки софтвери за квантитативна и
квалитативна анализа. Истражување на потеклото на појавите и употреба на
артефакти во истражувачки цели. Истражување на развојот на појавите низ
времето. Истражување на минатото и сегашноста и создавање основа за
планирање или предвидување на некои општествени или културни појави во
иднина.
Полиња на стручно-научно дејствување
Лицето кое се стекнало со диплома за трет степен на докторски студии по етнологија и
антропологија е стручно лице подготвено за работа во научно-истражувачка и
применета дејност, поврзана со општите интереси на човекот, опшштеството и
културата. Поради тоа, докторите по етнологија и антропологија може да се
вработуваат во сите институции, владини и невладини, чиешто поле на дејствување е
поврзано општествени и културни проблеми од доменот на традиционалниот и
соремениот живот, институции кои се занимаваат со научноистражувачка работа, со
евидентирање, чување, презентирање и управување со културното наследство. Како
познавачи на специфичностите на човечкото дејствување, етничките, културните и
другите карактеристики на заедниците, може успешно да работат во доменот на
проучувањето 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.
Како познавачи на карактеристиките на специфичностите на културните вредности на
различни етнички и религиски заедници може успешно да работат во институциите на
државната управа, во стопански организации, медиуми, трговски и други
информативни дејности.

Лицето кое се стекнало со трет степен на докторски студии по етнологија и
антропологија може успешно да работи во образование, во Заводите и управата за
заштита на културното богатство, во музеите, во сите сегменти на туристичкото
работење, во новинарство, во општественото планирање, урбанизмот, уредувањето на
предели и региони, во подрачјето на домашното и уметничкото производство,
соработка со македонската дијаспора, во протоколарните служби, амбасади и културни
програми на амбасадите на Р. Македонија, во медиумски пропаганди и промоции, во
сферата на визуелната комуникација. Лицето кое се стекнало со трет степен на
докторски студии по етнологија и антропологија успешно може да разрешува проблеми
поврзани со културата и начинот на живеење, како и во делокругот на соодветно
поврзување и искористување на природните ресурси согласно традиционалните
вредности.

Стручен академски назив: доктор по етнологија и антропологија

СТУДИСКА ПРОГРАМА:
Научно подрачје и поле: општествено и хуманистичко, етнологија и антропологија
Обем и организација на студиската програма: шест семестри
Вкупен број кредити: 180
Јазик на реализација на студиската програма:
Предавањата како и изработката на писмените работи се изведуваат на
македонски јазик. Во случаи кога студентот е од странство дел од наставата, како и
изработката и на докторската дисертација може да биде напишана на некој од светските
јазици (англиски, германски, француски, руски). Кандидатот кој ја изработил својата
докторска дисертација на некој од светските јазици е должен да обезбеди превод на
својата докторска дисертација, а реализаторот на докторските студии се обврзува да
обезбеди соодветен превод на јавната одбрана.
ДОКТОРСКИ СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА *

I Година
Семестар I
Ред.бр.

Активност
Предмет за стекнување генерички знаења 1
Предмет за стекнување генерички знаења 2
Предмет за стекнување генерички знаења 3
Предмет од листата основни предмети –
Методи на научно-истражувачка работа во
етнологија и антропологија
Предмет од листата изборни предмети на
студиите од трет степен на ИЕА
Предмет од листата изборни предмети на
студиите од трет степен на ИЕА или од
листите на докторски студии на УКИМ/
Докторски семинар
ВКУПНО:

Кредит
и
4
4
4
6
6
6

30

I Година
Семестар II
Ред.бр.

Активност
Предмет од листата основни предмети –
етнолошки и антрополошки теории и
антрополошка интерпретација
Предмет од листата изборни предмети на

*

Кредит
и
6
6

Реализаторот на студиската програма, Институтот за етнологија и антропологија го задржува
правото и обврска да може да изврши промени во програмата и предметните содржини не
повеќе од една третина.

студиите од трет степен на ИЕА
Докторски семинар со презентација
Самостојно научно истражување за
подготовка на тема за докторска дисертација
Годишна конференција со презентација на
извештај студиите од трет степен на ИЕА
ВКУПНО:

2
14
2
30

II Година
Семестар III
Ред.бр.

Активност

Кредит
и
Подготвување и поднесување пријава за тема
28
за докторска дисертација, самостојно
истражување
Докторски семинар со презентација на
2
извештај
ВКУПНО:
30
II Година
Семестар IV

Ред.бр.

Активност
Работилница за истражувачка практика
Самостојно научно истражување и
објавување резултати
Годишна конференција со презентација на
извештај
ВКУПНО:

Кредит
и
3
25
2
30

III Година
Семестар V
Ред.бр.

Активност
Кредити
Самостојно научно истражување и
28
објавување резултати
Докторски семинар со презентација на
2
извештај
ВКУПНО:
30
III Година
Семестар VI

Ред.бр.

Активност

Работилница за истражувачка практика
Самостојно научно истражување,
објавување резултати и пишување на
тезата
Годишна конференција со презентација на
извештај
ВКУПНО:
ВКУПНО ЗА СИТЕ ТРИ СТУДИСКИ ГОДИНИ
Напомена:

Кредит
и
3
25
2
30
180

1.
2.

Првиот изборен предмет студентот го бира од листата изборни предмети на ИЕА со
писмена согласност на менторот
Вториот изборен предмет студентот го бира од листата на изборни предмети на ИЕА
како и на други сродни студиски програми на УКИМ или на други Универзитети со
писмена согласност на менторот.

ЛИСТА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ МЕТОДИ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ВО ЕТНОЛОГИЈА И
АНТРОПОЛОГИЈА
Код
Изборен предмет
Реализатор
Д-р Љупчо С. Ристески,вонр. проф.
ЕА III 001 ДИЗАЈНИРАЊЕ НА
АНТРОПОЛОШКО
ИСТРАЖУВАЊЕ
Д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
ЕА III 002 КВАЛИТАТИВНИ
ИСТРАЖУВАЊА ВО
ЕТНОЛОГИЈА И
АНТРОПОЛОГИЈА
ЕА III 003 УПОТРЕБА НА ИЗВОРИ ВО Д-р Анета Светиева, ред. проф.
Д-р Мирјана Мирчевска, вонр.проф.
ЕТНОЛОГИЈАТА И
АНТРОПОЛОГИЈАТА
ЛИСТА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ ЕТНОЛОШКИ И АНТРОПОЛОШКИ ТЕОРИИ И АНТРОПОЛОШКА
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
Код
Изборен предмет
Реализатор
Д-р Љупчо С. Ристески,вонр. проф.
ЕА III 004 ТЕОРИСКИ ПАРАДИГМИ
НА ЕВРОПСКАТА
ЕТНОЛОГИЈА И
АНТРОПОЛОГИЈА
Д-р Анета Светиева, ред. проф.
ЕА III 005 СТРУКТУРАЛИЗАМ
Д-р Илина Јакимовска, доцент.
ЕА III 006 ТЕОРИИ И МЕТОДИ НА
ИСТОРИСКАТА
АНТРОПОЛОГИЈА
Д-р Љупчо Неделков, доцент
ЕА III 007 ФУНКЦИОНАЛНА
АНАЛИЗА
Д-р Мирјана Мирчевска, вонр.проф.
ЕА III 008 СЕМИОЛОШКА
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

Кредити
6

6

6

Кредити
6

6
6

6
6

ЛИСТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Код
ЕА III 009

ЕА III 010
ЕА III 011
ЕА III 012
ЕА III 013

Изборен предмет
АНТРОПОЛОГИЈА НА МИТ
И ОБРЕДОТ
АНТРОПОЛОГИЈА НА
ИДЕНТИТЕТИ
АНТРОПОЛОГИЈА НА
ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
АНТРОПОЛОГИЈА НА
ТЕЛОТО
АНТРОПОЛОГИЈА НА
ТУРИЗМОТ

Реализатор
Д-р Анета Светиева, ред. проф.

Кредити
6

Д-р Мирјана Мирчевска, вонр.проф.

6

Д-р Илина Јакимовска,доцент
Д-р Љупчо Неделков, доцент
Д-р Илина Јакимовска, доцент

6

Д-р Љупчо Неделков, доцент

6

6

ПРЕДМЕТНИ СОДРЖИНИ
ЛИСТА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ –
МЕТОДИ НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ВО
ЕТНОЛОГИЈАТА И АНТРОПОЛОГИЈАТА
1. Назив на единица/предмет

ДИЗАЈНИРАЊЕ НА АНТРОПОЛОШКО
ИСТРАЖУВАЊЕ
6
2. Шифра на единица ЕА III 001
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
30
30
0
0
облици
5. Реализатор
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
трет
зимски
6. Степен
7. Година 2009/`10 8. Семестар
Етнологија и антропологија
9. Студиска програма
10. Студиска насок /
Македонски,
11. Столб на програмата Обврзен
12. Јазик
англиски
Наставата се реализира преку предавања, изработка на есеи,
13. Карактеристики
презентации и и мини-истражувања.

14. Опис на содржината
Продлабочен увид во специфичностите и фазите на антрополошкото истражување.
Критички и триангулирачки осврт кон сите аспекти и фази на истражувањето, почнувајќи од
избор на тема, преглед на литература со осврт кон релевантноста, потое тек на истражување,
создавање етнографија и анализа на податоците. Посебен критички осврт ќе се прави на
различните можности за интерпретација на податоците.
15. Основна литература
1. Delbert Charles Miller, Neil J. Salkind, Handbook of research design & social measurement,
Edition: 6, revised, Published by SAGE, 2002, 786 pages
2. John A Brim, Research design in anthropology: paradigms and pragmatics in the testing of
hypotheses (Studies in anthropological method), 1974
3. Bernard, Russel H. 1995 Research Methods in Anthropology. Newbury Park, CA: Sage;
4. Atkinson, Paul 1990 The Ethnographic Imagination: Textual Constructions of Reality. London:
Routledge;
5. Raymond M. Lee, Doing research on sensitive topics, reprint, Published by SAGE, 1993, 248
pages
6. Amanda Coffey, The ethnographic self: fieldwork and the representation of identity, Published
by SAGE, 1999, 180 pages
7. Billie R. DeWalt, Participant observation: a guide for fieldworkers, Published by Rowman
Altamira, 2002, 285 pages
16. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини истражувања и преводи.
17. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувања, с
услов за положување на испитот.
18. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.

1. Назив на единица/предмет

КВАЛИТАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО
ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
6
2. Шифра на единица ЕА III 002
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
30
30
0
0
облици
5. Реализатор
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
трет
зимски
6. Степен
7. Година 2009/`10 8. Семестар
Етнологија и антропологија
9. Студиска програма
10. Студиска насок /
Македонски,
11. Столб на програмата Обврзен
12. Јазик
англиски
Наставата се реализира преку предавања, изработка на есеи,
13. Карактеристики
презентации и и мини-истражувања.

14. Опис на содржината
Основни и специфични карактеристики на методологијата и примената на научни истражувања.
Подготовки за организирање на истражувањето. Применливост на истражувањето. Оригиналност на
изворите и независна критичка размисла. Употреба на теориите. Избор на методологија. Избор на
истражувачка локација. Анализа на податоци.

15. Основна литература

1. David Silverman, Interpreting qualitative data: methods for analyzing talk, text, and
interaction, Edition: 3, illustrated, Published by SAGE, 2006, 428 pages
2. David Silverman, Doing qualitative research: a practical handbook, Edition: 2,
illustrated, Published by SAGE, 2005, 395 pages
3. Thomas R. Lindlof, Bryan C. Taylor, Qualitative communication research methods,
Edition: 2, illustrated, Published by SAGE, 2002, 357 pages
4. Sharlene Nagy Hesse-Biber and Patricia Leavy, Approaches to Qualitative Research: A
reader on theory and practice, Oxford University Press, 2004, 543.
5. Esterberg Kristin G., Qualitative Methods in Social Research, McGraw Hill, 2002, 256
16. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини истражувања и преводи.
17. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувања
се услов за положување на испитот.
18. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.

1. Назив на единица/предмет

УПОТРЕБА НА ИЗВОРИ ВО
ЕТНОЛОГИЈАТА И АНТРОПОЛОГИЈАТА
6
2. Шифра на единица ЕА III 003
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
30
30
0
0
облици
5. Реализатор
д-р Анета Светиева, ред. проф.
д-р Мирјана Мирчевска, вонр.проф.
трет
зимски
6. Степен
7. Година 2009/`10 8. Семестар
Етнологија и антропологија
9. Студиска програма
10. Студиска насок /
Македонски,
11. Столб на програмата Обврзен
12. Јазик
англиски
Наставата се реализира преку предавања, изработка на есеи,
13. Карактеристики
презентации и и мини-истражувања.

14. Опис на содржината
Упознавање студената са могућностима употребе различитог архивског материјала у фолклористици,
етнологији и антропологији. Упознавање са врстом података до којих се може доћи употребом
архивских извора и са начином коришћења архива. Оспособљаваље студената за примену архивског
материјала у проучавању етнолошких, антрополошких и фолклористичких тема.

15. Основна литература
1. Lee S. Dutton, Anthropological resources: a guide to archival, library and museum collections,
Library-Anthropology Resource Group (Chicago, Ill.) Published by Taylor & Francis, 1999, 517
2. Malcolm Collier, Visual anthropology: photography as a research method, Published by UNM
Press, 1986, 248
3.David C Pitt, Using Historiacal Sources in Anthropology and Sociology, Published by George
and Lousie Spindler, 1972, 88
4.Resources in Ethnographic Studies a Collection of Resources in Anthropology, Ethnomusicology,
Folklore, and Folklife. By American Folklife Center
Published by Library of Congress, American Folklife Center
5.Resources for Anthropology, By Libraries, University of Connecticut, Academic Liaison
Program Published by University of Connecticut Libraries, Academic Liaison Program
6. Allen H Lutins, Bernard Clist, Anthropology Resources on the Internet.
Published by Allen H. Lutins., 1999
7. Barrie Reynolds, Margaret A. Stott, Material anthropology: contemporary approaches to
material culture, University Press of America, 1987, 232
8. Sydel Silverman, Nancy J. Parezo, Preserving the anthropological record Wenner-Gren
Foundation for Anthropological Research, Edition: 2 Published by Wenner-Gren Foundation for
Anthropological Research, 1992 Original from Indiana University, 254
9. Тихомир Ђорђевић, Архивска грађа за насеља у Србији у време прве владе кнеза Милоша,
СЕЗб XXXVII, Насеља и порекло становништва 22, Београд 1926;
10. Драгана Радојичић, Архивски извори у реконструкцији живота, Зборник Етнографског
института САНУ 21, Бгд. 2005, 115-123; Драгана Радојичић, Модернизација у приказивању
архивске грађе, Историјски записи 1-2, Подгорица 1995, 171-175; Mirjana Gros, Historijska
znanost: razvoj, oblik, smjerovi, Zagreb, Centar za povijesne znanosti, 1976;
11. Đurđica Petrović, Dubrovački arhiv kao izvor za etnologiju, Vijesti muzealaca i konzervatora
Hrvatske, Zagreb, god. 27, br. 3-4, 1978;
12. Ђурђица Петровић, Дубровачке архивске вести о друштвеном положају жена код
средњевековних Влаха, Историјски часопис, књ. 32, 1985;
13. Ђурђица Петровић, Свакодневни живот у српским градовима у првој половини XVI века,
Зборник Матице српске за ликовне уметности, Нови Сад, бр. 29-30, 1993-1994;
14. Десанка Николић, Арховска грађа и производња војне униформе у Србији средином 19.
века, Весник Војног музеја 19-20, Београд, 1974;
16. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини истражувања и преводи.
17. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувања, с
услов за положување на испитот.
20. Наставниот план го изготви:

д-р Анета Светиева, ред. проф.

ЛИСТА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОСНОВНИ ПРЕДМЕТИ –
ЕТНОЛОШКИ И АНТРОПОЛОШКИ ТЕОРИИ И АНТРОПОЛОШКА
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
1. Назив на единица/предмет

ТЕОРИСКИ ПАРАДИГМИ НА
ЕВРОПСКАТА ЕТНОЛОГИЈА И
АНТРОПОЛОГИЈА
6
2. Шифра на единица ЕА III 004
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
30
30
0
0
облици
5. Реализатор
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.
трет
летен
6. Степен
7. Година 2009/`10 8. Семестар
Етнологија и антропологија
9. Студиска програма
10. Студиска насок /
Македонски
11. Столб на програмата Обврзен
12. Јазик
англиски
Наставата се реализира преку предавања, изработка на есеи,
13. Карактеристики
презентации и и мини-истражувања.

14. Опис на содржината
Разгледување на специфичностите на теориските парадигми во развојот на етонологијата и
антропологијата како дисциплини во Европа. Теориите за општествениот договор и за добриот
дивјак. Етнологијата и европското просветителство. Романтизмот и содавањето на етрнологијата и
антропологијата како дисциплини за народот. За потеклото и институционализацијата на етнологијата
и антропологијата како дисциплини во Европа. За историските корени на антропологијата во 19 век
во Европа. Науката наспроти уметноста во процесот на концептуализација на културата. Малиновски
и почетоците на употребата на етнографскиот метод. Студии на случај за развојот и карактеристиките
на етнологијата и антропологијата во различни европски земји.

15. Основна литература
1. Fieldwork and Footnotes: Studies in the History of European Anthropology, Ed. Han
Vermeulen and Arturo Alvarez Roldan, Routlegde press, London and New York, 1995, 261.
2. Barret Stanley R. Anthropology : A Student's Guide to Theory and Method, University of
Toronto Press, Toronto - London, 1997.
3. Alan Bryman, Social Research Methods, Sec. ed., Oxford University Press, 2004.
4. Marvin Harris, The rise of anthropological theory: a history of theories of culture
Rowman Altamira, 2001, 806
5. Harvey Russell Bernard, Research methods in anthropology: qualitative and quantitative
approaches, Еdition: 4, illustrated, Published by Rowman Altamira, 2005, 803 pages
6. Jerry D. Moore, Visions of culture: an introduction to anthropological theories and theorists,
Rowman Altamira, 2004, 379
16. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини истражувања и преводи.
17. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувања
се услов за положување на испитот.
18. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр. проф.

СТРУКТУРАЛИЗАМ
1. Назив на единица/предмет
6
2. Шифра на единица ЕА III 005
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
30
30
30
0
5. Реализатор
д-р Анета Светиева, ред. проф.
трет
6. Степен
7. Година 2009/`10 8. Семестар
Етнологија и антропологија
9. Студиска програма
10. Студиска насок
11. Столб на програмата Обврзен
12. Јазик

13. Карактеристики

Останати
облици

зимски
/
Македонски,
англиски
Наставата се реализира преку предавања, изработка на есеи,
презентации и и мини-истражувања.

14. Опис на содржината
Воведување на студентите во специфичностите на структурализмот како теориски правец во
хуманистичките и општествените науки. Специфични карактеристики на теориите и истражувачката
работа на најпознатите структуралисти во антропологијата во светот и во регионот. Неколку примери
на структурални анализи на различни феномени во антропологијата. Позтивини и негативни страни
на структуралната анализа.

15. Основна литература
1. Hawkes Terence, Structuralism and Semiotics, Routlegde, 2002
2. Edith Kurzweil, The age of structuralism: from Lévi-Strauss to Foucault, Published by
Transaction Publishers, 1996, 256
3. Marcel Hénaff, Mary Baker, Claude Lévi-Strauss and the making of structural anthropology,
Published by U of Minnesota Press, 1998, 292
4. Robert Deliège, Lévi-Strauss today: an introduction to structural anthropologist, Published by
Berg Publishers, 2004, 150 pages
5.Klod Levi-Stros, Strukturalna antropologija, Zagreb, 1978;
6. Klod Levi-Stros, Kulinarski trougao“, u Strukturalizam – posebno izdanje Kritike, Zagreb, 1970,
7. Klod Levi-Stros, Strukturalna antropologija II, Četiri Winebago mita, Zagreb, 1988
8. Gerard Genette, Strukturalizam i književna kritika, Strukturalizam – posebno izdanje Kritike, Zagreb,
1970, 119-133
9. Nikola Milošević, Klod Levi-Stros između spekulacije i empirije, Filozofija strukturalizma, Bgd. 1980, 91147;
10. J. Patrick Gray, Structural Analysis of Folktales: Technique and Methodology, Asian Folklore Studies,
vol. 37, no. 1, 1978, 77-95
11. Edmund Leach i D.A. Aycock, Strukturalističke interpretacije biblijskog mita, Zagreb, 1988

16. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини истражувања и преводи.
17. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувања, с
услов за положување на испитот.
20. Наставниот план го изготви:
д-р Анета Светиева, ред. проф.

1. Назив на единица/предмет

ТЕОРИИ И МЕТОДИ НА ИСТОРИСКАТА
АНТРОПОЛОГИЈА
6
2. Шифра на единица EA III 006
3. Број на ЕКТС
4. Реализатор
Вкупно
П
В
С
Останати
Доц. Д-р Илина Јакимовска
30
30
0
0
облици
5. Степен
6. Година Од 2010 7. Семестар
Трет- докторски студии
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски,
10. Столб на програмата Задолжителен основен предмет 11. Јазик
англиски
Наставата се реализира преку предавања, изработка на есеи и
12. Карактеристики
презентации и мини-истражувања.
13. Цели на единицата/предметот:
- Стекнување продлабочени и специфични знаења за теориите и методите на историската
антропологија;
- Подготвеност за самостојно истражување во оваа област преку интердисциплинарен
пристап, односно комбинирање на теории и методи кои се карактеристични за различни, но
сепак сродни општествени науки, како историја, етнологија и антропологија;
- Развивање на свест за значењето на “маргинализираните“ групи и “алтернативните извори“
за историјата
14. Опис на содржината
На студентите на докторските студии им се овозможува стекнување продлабочени и детални
теориски и методолошки знаења од областа на историската антропологија. Целта е
докторантите во нивни сопствени истражувања да вградат интердисциплинарен пристап и
критички однос кон тн. традиционална историја која не ги зема предвид “обичните луѓе“ и
нивното место во големите историски настани. Притоа се поттикнува комбинирањето на
етнографски со историски податоци, како и комбинирањето на теории и методи од повеќе
општествени дисциплини.
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, Zan (1987) Strah na Zapadu (od XIV do XVIII veka), Dnevnik/Knjizevna 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.
16. Методи на предавање и учење
Предавања и изработка на мини-истражување.

17. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишани докторски студии, на време завршено и позитивно оценето мини-истражување, и
позитивно оценети колоквиуми/испит се услов за завршување на студиските обврски по овој
предмет.
18. Наставниот план го изготви:
Доц. д-р Илина Јакимовска

ФУНКЦИОНАЛНА АНАЛИЗА
1. Назив на единица/предмет
6
2. Шифра на единица ЕА III 007
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
5. Реализатор
д-р Љупчо Неделков, доцент
трет
зимски
6. Степен
7. Година 2009/`10 8. Семестар
Етнологија и антропологија
9. Студиска програма
10. Студиска насок /
Македонски
11. Столб на програмата Обврзен
12. Јазик
англиски
Наставата се реализира преку предавања, изработка на есеи,
13. Карактеристики
презентации и и мини-истражувања.

14. Опис на содржината
Продлабочени и специфични аспекти на функционалната анализа во антропологијата низ делата
класиците (Малиновски и Редклиф-Браун) со споредбена анализа на влијанијата врз развојот
британската социјална антропологија и др. национални дисциплини во Европа. Преосмислување
функционалната анализа во современи услови и нејзина употреба во општествените
хуманистичките дисциплини.

на
на
на
и

15. Основна литература
1. George W. Stocking, Functionalism historicized: essays on British social anthropology ,
Published by Univ of Wisconsin Press, 1984, 244
2. Adam Kuper, Anthropology and anthropologists: the modern British school, Edition: 2, revised,
Published by Routledge, 1983, 228
3. Jarvie C. I., Functionalism, Basic Concepts in Anthropology, Burgess Publ. Company, 1973,
39.
4. Димитрова Вера, Социалната антропология в съвремената английска социология, БАН,
София 1988, 157.
5 Б.Малиновски, Магија наука религија, Беогрда, 1970
6. A.R.Redklif-Braun, Struktura i funkcija u primitivnom društvu, Beograd.1982
7. P. M. Laughlin, What Functions Explain, Cambridge Univ. Press. 2001
8. R.Merton, O teorijskoj sociologiji, Zagreb, 1979

16. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини истражувања и преводи.
17. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувања,
се услов за положување на испитот.
20. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо Неделков, доцент

1. Назив на единица/предмет

СЕМИОЛОШКА
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
6
2. Шифра на единица AE III 008
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
30
30
0
0
трет
5. Степен
6. Година 2009/`10 7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока
10. Столб на програмата Обврзен
11. Јазик
12. Карактеристики

Останати
облици

/
Македонски
англиски
Наставата се реализира преку предавања, вежби, изработка на есеи,
презентации 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 семиологијата и семантиката
- Подготвеност за тимска работа, односно самостојно истражување во областа
- Развивање на свест за интердисциплинарноста како неопходност во општествените науки,
односно за потребата од соработка помеѓу социологијата, лингвистиката, етнологијата и
антропологијата
14. Опис на содржината
На студентите им се овозможува стекнување пред се теориско-методолошки, но и практични
знаења од областа на семиологијата и семантиката. Целта е да се развие свесноста за
потребата од користење на ваков пристап кон објаснувањата на појавите и проблемите
анализирани преку знаците, симболите, кодовите во разните сегменти на етнолошкоантрополошката наука, како и нивната применливост.
15. Основна литература
- Bart R., Književnost Mitologija Semiologija, Beograd, 1971.(одбрани поглавија)
- Eko U., A Theory of Semiotics, London: Macmillian, 1976.
- Guiraud P., Semiology, Routledge & Kegan Paul, London and Boston, 1975.
- Firth R., Symbols: Publich and Private, Cornell University Press, Ithaca, New York.
- Cobley P., Jansz L., Semiotika za po~etnike, Jesenski i Turk, Zagreb, 2006.
- Umiker-Sebeok J., Marketing and Semiotics: New Directions in the Study of Signs for Sale. Berlin
De Gruyter, 1987.
- Rolan Bart po Rolanu Bartu, (prev. Radovic M.), Svetovi: Novi Sad, Oktoih: Podgorica, 1992.
- Cohen A., The symbolic construction of community, London-New York: Routledge, 1985.
- Barthes R., Elements of Semiology, Atlantic Books, Reissue edition,1997.
- Hawkes T., Structuralism and semiotics, Routledge, 2001.
- Nora P., Realms of Memory: Symbols v.3: Construction of the French Past (European
Perspectives: A Series in Social Throught and Cultural Criticism, Columbia University Press,
1998.
- Одбрани сепаратни изданија од повеќе автори
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 етнографијата,
антропологијата, лингвистиката и социологијата
17. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации, мини-истражувања и изработка на семинарс
работа.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски

Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувањ
како и изработена и позитивно оценета семинарска работа, се услов за положување на испитот
19. Методи на оценување и скала за оценување
- Устен одговор (испит) според предвидената литература за антропологија на популарна
култура 50% од конечната оценка;
Есеј/презентација/мини-истражување/семинарска работа 50% од конечната оценка;
- аналитичко-интерпретативен есеј од минимум 5 а максимум 7 отчукани 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 15%
- усмено претставување (анализа) на дело на автор значаен за предвидената докторска тема,
по избор на студентот, во консултација со професорот не подолго од 40 минути 15%
- мини-истражување оформено како теориско-аналитичка семинарска работа од областа на
конкретна област од популарната култура, на тема по избор на докторантот, со претходно
наведување на планираната цел, методологија и користени извори 20%.
Вид на работа
Процент на учество во крајна оценка
50%
Испит
Есеј/презентација/мини-истражување
и
50%
изработка на семинарска работа
При оценувањето на есеите/презентациите или мини-истражувањата/семинарските работи
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).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.
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на кандидатите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр. проф.

ЛИСТА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1. Назив на единица/предмет

АНТРОПОЛОГИЈА НА МИТОТ И
ОБРЕДОТ
6
2. Шифра на единица ЕА III 009
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
30
30
0
0
облици
5. Реализатор
д-р Анета Светиева, ред. проф.
трет
летен
6. Степен
7. Година 2009/`10 8. Семестар
Етнологија и антропологија
9. Студиска програма
10. Студиска насок /
Македонски
11. Столб на програмата Обврзен
12. Јазик
англиски
Наставата се реализира преку предавања, изработка на есеи,
13. Карактеристики
презентации и и мини-истражувања.

14. Опис на содржината
Етнолошко и антрополошко проучување на митот и религијата. Мит, религија, симболи како
експресивна култура. Митови. Ритуали/Обреди. Јазик, верувања и верувања. Шамани и други
специјалисти на религијата. Магија и магепсништво. Религијата и општествениот ред: економија,
политика и род. Разбирање на фундаментализмот. Религијата и глобалната култура.
15. Основна литература
1. Religion and Culture : An Anthropological Focus,Sac. Ed. Raymond Scupin Ed., 2008.
2. Claude Lévi-Strauss, Anthropology and Myth: Lectures, 1951-1982, Published by Blackwell,
1986, 232 pages
3. Claude Lévi-Strauss, Myth and Meaning, Routledge, 2001, 64 pages
4. Bullfinch, Jessie Weston, Ignatius Donnelly, Richard Burton, E. A. Wallis Budge
Anthropology and Myth, B & R Samizdat Express, 2005
5. Harvey Whitehouse, James Laidlaw, Ritual and Memory: Toward a Comparative Anthropology
of Religion, Edition: illustrated, Published by Rowman Altamira, 2004
219
6. Peter Metcalf, Richard Huntington, Celebrations of death: the anthropology of mortuary ritual,
Published by Cambridge University Press, 1991, 236 pages
7. Daniel de Coppet, Understanding rituals, European Association of Social Anthropologists,
reprint, Published by Routledge, 1992, 120 pages
8. Lehmann, Arthur, James Myers, Pamela Moro, eds. 2005. Magic, Witchcraft, and Religion: An
Anthropological Study of the Supernatural. 6th edition. Mountainview, CA: Mayfield Publishing.
9. Antoun, Richard. 2001. Understanding Fundamentalism: Christian, Islamic and Jewish
Movements. Walnut Creek, CA: Altamira Press.
11. Crapo, Richley H. 2002, Anthropology of Religion. McGraw-Hill.
12. Bowie Fiona, The Anthropology of religion, Wiley-Blackwell
13. Елијаде Мирча, Историја на верувањата и на религиските идеи, I-III, Табернакул, Скопје
2005.
14. Леви-Строс Клод, Митологики I-IV, Табернакул, Скопје 2005.
15. Warms Richard, Garber James, McGee Jon, Sacred Realms: Essays in Religion, Belief and Society,
Oxford University Press, 2004.

16. Harvinder Singh Bhatti, Folk Religion: Change and Continuity, Rawat Publications,
2000, 224
16. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини истражувања и преводи.
17. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувања,
се услов за положување на испитот.
18. Наставниот план го изготви:
д-р Анета Светиева, ред. проф.

1. Назив на единица/предмет
АНТРОПОЛОГИЈА НА ИДЕНТИТЕТИ
6
2. Шифра на единица AE III 010
3. Број на ЕКТС
3. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
30
0
0
облици
4. realizator: Mirjana P.
Mir;evska
трет
зимски
5. Степен
6. Година 2009/`10 7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
10. Столб на програмата Обврзен
11. Јазик
Наставата се реализира преку предавања, вежби, изработка на есеи,
12. Карактеристики
презентации и мини-истражувања/семинарски работи.
13. Цели / Компетенции
Наставната единица придонесува пред сè кон развојот на следните општи и специфични
компетенции:
- Стекнување теориски знаења од областа на антропологија на идентитети
- Подготвеност за тимска работа, односно самостојно истражување во областа
- Развивање на свест за интердисциплинарноста како неопходност во општествените науки,
односно за потребата од соработка помеѓу историја, социологија, психологија, етнологија и
антропологија
- Развивање на свест за значењето на антропологија на идентитетите во современото
живеење на човекот
14. Опис на содржината
На докторантите им се овозможува стекнување теориски и практични знаења од областа на
антропологијата на идентитетите. Целта е да се развие свесноста за потребата од
интердисциплинарен пристап во разните начини на дефинирања, одредувања, формирања,
развој како и одржување на идентитетите во современите општества. Во содржината се
вклучени стереотипи, предрасуди и дискриминации. Не/Европски идентитет/и.
15. Основна литература
- Cerulo K., Identity Construction: New Issues, New Directions. Annual Review of Sociology, 1997.
- Antaki C. and Widdicombe S., (eds.) Identities in Talk. London: Sage, 1998.
- Bloom William, Personal identity, National identity and International Relations, Cambridge Studie
in International Relations, No.9, 2008.
- Jakson J., Language, Identity and Study Abroad: Sociocultural Perspectives, London, Equinox, 200
- Keyman E., Globalization, State, Identity/Difference, New Jersey: Humanities Press, 1997.
- Delanty G., Jones P., and Wodak R., Migration, Identity and Belonging, Liverpool: Liverpo
University Press, 2008.
- Montserrat Guibernau, The Identity of Nations, Queen Mary Univesity of London, 2008.
- Castels M., Moć identiteta, Zagreb, Golden marketing, 2002.
- Ricoeur P., Oneself as Another, Chicago and London: University of Chicago Press, 2003.
- Dunn R., Identity Crises: a social critique of postmodernity, Minneapolis: University of Minnesota
Pres, 1998.
- Hall S., Introduction: Who Needs identity? In Hall S. and P. du Pay (eds.), Questions of Cultural
Identity, London: Sage, 1996.
- Strath B., Europe and the Other and Europe as the Other, Brussels: Peter Lang, 2000.
- Whitebrook M., Identity, Narrative and Politics, London: Routledge, 2001.
- Woodward K. (ed.), Identity and Difference, London: Sage, 1997.
- Kymlicka Will, Multikulturalno gradjanstvo, Naklada Jesenski I Turk, Zagreb, 2001.
- Hobsbaum E, Rejndzer T., (ur.), Izmisljanje tradicije, Biblioteka XX vek, Beograd, 2002.
- Brubaker R., Ethnicity Withaut Groups, 2004.
- Fenton S., Ethnicity, 2003.
- Rex J., Ethnic Minorities in the Modern Nation State, 1996.
- Одбрани сепаратни изданија од повеќе автори
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 етнографијата,
антропологијата, социјална психологија и социологијата
17. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации, мини-истражувања и изработка на семинарс
работа.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувањ
како и изработена и позитивно оценета семинарска работа, се услов за положување на испитот
19. Методи на оценување и скала за оценување
- Устен одговор (испит) според предвидената литература за антропологија на идентитети
50% од конечната оценка;
Есеј/презентација/мини-истражување/семинарска работа 50% од конечната оценка;
- аналитичко-интерпретативен есеј од минимум 5 а максимум 7 отчукани 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 15%
- усмено претставување (анализа) на дело на автор значаен за предвидената докторска тема,
по избор на студентот, во консултација со професорот не подолго од 40 минути 15%
- мини-истражување оформено како теориско-аналитичка семинарска работа од областа на
конкретна област од антропологија на идентитети, на тема по избор на докторантот, со
претходно наведување на планираната цел, методологија и користени извори 20%.
Вид на работа
Процент на учество во крајна оценка
50%
Испит
Есеј/презентација/мини-истражување
и
50%
изработка на семинарска работа
При оценувањето на есеите/презентациите или мини-истражувањата/семинарските работи
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).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.
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на кандидатите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Мирјана П. Мирчевска, вонр.проф.

1. Назив на единица/предмет

АНТРОПОЛОГИЈА НА ЈУГОИСТОЧНА
ЕВРОПА
6
2. Шифра на единица ЕА III 011
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
30
30
0
0
облици
5. Реализатор
д-р Илина Јакимовска, доцент
трет
зимски
6. Степен
7. Година 2009/`10 8. Семестар
Етнологија и антропологија
9. Студиска програма
10. Студиска насок /
Македонски
11. Столб на програмата Обврзен
12. Јазик
англиски
Наставата се реализира преку предавања, изработка на есеи,
13. Карактеристики
презентации и и мини-истражувања.

14. Опис на содржината

Курсот ги проучува општествата во Југоисточна Европа во периодите на брзи и
драстични промени. Особено се фокусира на разгледување на т.н. „транзиција
од социјализам кон капитализам“, кјако и кон т.н. „транзитивни“ проекти кои беа
преземани од владите на земјите во Источна Европа од крајот на 1989 година,
чијашто цел беше да се внесат постсоцијалистичките земји во сферата на
демократијата

и

пазарната

економија.

Во

приодот

кон

студиите

на

постсоцијализмот се приоѓа низ антрополошка перспектива, што значи се
започнува со елаборирање на секојдневните практики што овозможува
разбирање на тоа како се дефинира постоцијалистичкиот начин на живеење.
Курсот се фокусира на контрадикторностите, парадоксите на социјализмот, на
формите на национализам, родовите и половите одн оси, производството и
потрошувачката, идентификацијата со просторот, сеќавањата и нацијата.
15. Основна литература
1. Studying Peoples in the People's Democracies II: Socialist Era Anthropology in South-East
Europe, Ed. Vintilă Mihăilescu, Ilia Iliev, Slobodan Naumovic, LIT Verlag Berlin-HamburgMünster, 2009, 472
2. Richard Crampton, 1997. Eastern Europe in the Twentieth Century and After. Routledge

3. Slavenka Draculić. 1991 How We Survived Communism and Even Laughed. New York:
Norton and Co.
4. Katherine Verdery. 1997. From: What Was Socialism and What Comes Next? Princeton
University Press:
5. Kideckel, David A. (ed.) - 1995. East European communities. The struggle for balance in
turbulenttimes. Boulder: Westview Press.
6. Hermine DeSoto and Nora Dudwick, 2000. Fieldwork Dilemmas: Anthropologists in
Postsocialist States (U of Wisconsin Press).
7. Daphne Berdahl, 1999. Where the World Ended: Re-Unification and Identity in the
German Borderland (U of California Press).
16. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации и мини истражувања и преводи.
17. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишани докторски студии, на време завршено и позитивно оценето мини-истражување, и
позитивно оценети колоквиуми/испит се услов за завршување на студиските обврски по овој

предмет.
18. Наставниот план го изготви:
д-р Љупчо С. Ристески, вонр.проф.

1. Назив на единица/предмет
АНТРОПОЛОГИЈА НА ТЕЛОТО
6
2. Шифра на единица ЕA III 012
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
30
30
0
0
облици
Реализатор: Доц. Д-р Илина
Јакимовска
докторс 6. Година Од 2010 7. Семестар
летен
5. Степен
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
10. Столб на програмата Изборен
11. Јазик
англиски
Наставата се реализира преку предавања и презентација на мини12. Карактеристики
истражувања.
13. Цели
- Стекнување на продлабочени теориски знаења од областа на антропологијата на телото
- Подготвеност за самостојно и интердисциплинарно истражување во оваа област
- Подигнување на свесноста за важноста на телото и телесното во контекст на етнолошките и
антрополошки истражувања
- Поттикнување авторефлексивност во однос на влијанието на сопствената телесност врз
истражувачката теорија и практика
14. Опис на содржината
Овој предмет овозможува стекнување продлабочени теориски знаења од областа на
антропологијата на телото. Притоа предвид се земаат сите релевантни општествени
дисциплини, теории и методи кои се однесуваат на телото и телесното, како socio-biologijata,
kognitivnite nauki, filozofijata, feminizmot i rodovite studii. Обидот е да се фрли nova svetlina
vrz pra{aweto na odnosot na ~ovekoviot um i telo, i тeloto да се толкува kako poseben priroden
i/ili kulturno konstruiran entitet. Една од целите на предметот е и да се подигне свесноста за
важноста на телесноста во контекст на етнолошките и антрополошките истражувања, како и
да се прикаже, низ соодветни примери, кои се механизмите преку кои културата врши
нејзина социјална конструкција.
15. Основна литература
Body and Flesh: A Philosophical Reader (Ed. Donn Welton), Blackwell Publishers, 2004.
Buthler, Judith: "Selection from Bodies that Matter", in: Body and Flesh: A Philosophical Reader
(Ed. Donn Welton), Blackwell Publishers, 2004.
Cowan, Jane K.: "Dance and the Body Politics in Northern Greece", Princeton University Press,
1990.
"Cultural Bodies: Ethography and Theory" (Ed. Helen Thomas and Jamilah Ahmed), Blackwell
publishing, 2004.
Daglas, Meri: "^isto i opasno: analiza pojmova prljav{tine i tabua", Plato, Beograd, 1993.
De`ur, Kristof: "Telo izme|u biologije i psihoanalize: poku{aj uporednog tuma~enja", Izdavacka
kni`arnica Zorana Stojanovica, Sremski Karlovci, 1990.
"Erotsko u folkloru Slovena" (priredil Dejan Ajda~i}), Stubovi kulture, Beograd, 2000.
Risteski, Qup~o: "Kategoriite prostor i vreme vo narodnata kultura na Makedoncite", Matica
Makedonska, Skopje, 2005.
Svetieva, Aneta: "Erotski elementi vo obredite so maski kaj Makedoncite", Zbornik na trudovi od
Me|unarodniot simpozium "Obi~ai so maski" odr`an vo Vev~ani-Struga 1996, Skopje, 1998, str. 715.
16. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка и презентација на мини-истражувања.
17. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишани докторски студии, проследена настава, и завршено и позитивно оценето миниистражување, се услови за положување на испитот.
18. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.
19. Наставниот план го изготви:
Доц. д-р Илина Јакимовска

1. Назив на единица/предмет
АНТРОПОЛОГИЈА НА ТУРИЗМОТ
6
2. Шифра на единица AE III 013
3. Број на ЕКТС
4. Наставни часови
Вкупно
П
В
С
Останати
60
30
30
0
облици
Реализатор: доц. Д-р Љ. Неделко
трет
5. Степен
6. Година 2009/`10 7. Семестар
Етнологија и антропологија
8. Студиска програма
9. Студиска насока /
Македонски
10. Столб на програмата Обврзен
11. Јазик
англиски
Наставата се реализира преку предавања, вежби, изработка на есеи,
12. Карактеристики
презентации 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 антропологијата на туризмот
- Подготвеност за тимска работа, односно самостојно истражување во областа
- Развивање на свест за интердисциплинарноста како неопходност во општествените науки,
односно за потребата од соработка помеѓу социологијата, лингвистиката, етнологијата и
антропологијата
14. Опис на содржината
Поим, дефиниција, структура и категории на туризмот; Рамки и методски единици во
истражувачката работа од областа на антропологијата на туризмот; Елементи и методи за
туристичка валоризација; Фактори и облици за туристичкиот промет; Туризмот како фактор
за развој и трансформација.
Целта е да се стекнат познавања за туризмот како комплексен социо-културен, економски и
просторен феномен. Стекнување на знаења за спроведување на комплексни постапки за
туристичка валоризација; Стекнување на занаења околу подобрување на туристичката
понуда како резултат на зголемената побарувачка на туристчкиот пазар; Оспособување на
студентите да ги идентифицираат, систематизираат и класифицираат елементите на
туристичките движења; Создавање на база на податоци по однос на туристичката
побарувачка на поедини етнички групи кои имаат изградено културна свест за туристички
патувања (Германци, Англичани, Французи, Јапонци и др).

15. Основна литература
- Рајко Марић, Менаџмент туризма и угоститељаства, БПШ, Београд, 2004.
- Јовичић Ж., Јовичић Д., Ивановић В., Основе туризма – интегрално-феноменолошки
приступ, Плана-тоурс, Београд, 2005.
- Јовичић Д., Ивановић В. (2006): Туризам и простор, ТОН-плус, Београд, 2006.
- Slobodan Unković, dr Bojan Zečević , Ekonomika turizma, Beograd: CID, Ekonomski fakultet
Beograd, 2005.
- Одбрани сепаратни изданија од повеќе автори
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 етнографијата,
антропологијата, лингвистиката и социологијата
17. Методи на предавање и учење
Предавања, изработка на есеи, презентации, мини-истражувања и изработка на семинарс

работа.
18. Услови за вклучување во работа, односно за извршување на студиските обврски
Запишан семестар, завршени и позитивно оценети есеи/презентации или мини-истражувањ
како и изработена и позитивно оценета семинарска работа, се услов за положување на испитот
19. Методи на оценување и скала за оценување
- Устен одговор (испит) според предвидената литература за антропологија на популарна
култура 50% од конечната оценка;
Есеј/презентација/мини-истражување/семинарска работа 50% од конечната оценка;
- аналитичко-интерпретативен есеј од минимум 5 а максимум 7 отчукани 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 15%
- усмено претставување (анализа) на дело на автор значаен за предвидената докторска тема,
по избор на студентот, во консултација со професорот не подолго од 40 минути 15%
- мини-истражување оформено како теориско-аналитичка семинарска работа од областа на
конкретна област од популарната култура, на тема по избор на докторантот, со претходно
наведување на планираната цел, методологија и користени извори 20%.
Вид на работа
Процент на учество во крајна оценка
Испит
50%
Есеј/презентација/мини-истражување
и
изработка на семинарска работа
50%
При оценувањето на есеите/презентациите или мини-истражувањата/семинарските работи
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).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.
20. Методи на евалуација на квалитетот
Придружна евалуација на кандидатите и самоевалуација.
21. Наставниот план го изготви:
Д-р Љупчо Ј. Неделков, доцент

Образложение на реализацијата:
Место за реализација на студиската програма: Институт за етнологија и
антропологија
Простор и опрема: Институтот за етнологија и антропологија располага со
простор за реализација на наставата на студиите од трет степен. Исто така,
располага со соодветна компјутерска и друг вид техника за реализација на
наставата, како и за реализирање на научноистражувачката работа на
кандидатите. На ИЕА постои Библиотека со релевантна етнолошка и
антрополошка литература, неколку посебни Збирки со книги, од кои поважна е
Збирката на проф. д-р Џоел Мартин Халперн, проф. емеритус од Универзитетот
во Масачусетс, САД кој подари на Библиотеката на ИЕА повеќе од 1500 книги.
Институтот за етнологија и антропологија има свој Архив на етнолошки
и антрополошки ресурси во кој се чува богат теренски и емпириски материјал
како и повеќе илјади фотографии, од кои особено се значајни посебните збирки
на полскиот и американски антрополог Јозеф Обрембски од 30-те години на ХХ
век и на проф. Џоел Мартин Халперн од 1950 до 2004 г.
Кадри за реализација на студиската програма:
Презиме име

Установа

Е-маил

д-р Анета
Светиева

Институт за
етнологија и
антропологија,
(ИЕА), ПМФ,
УКИМ
ИЕА, ПМФ,
УКИМ
ИЕА, ПМФ,
УКИМ
ИЕА, ПМФ,
УКИМ
ИЕА, ПМФ,
УКИМ

svetieva@pmf.ukim.mk

д-р Љупчо С.
Ристески
д-р Мирјана
Мирчевска
д-р Љупчо
Неделков
д-р Илина
Јакимовска

Референци за
компетенции
на
наставникот
Редовен
професор

Датум на
последен избор

2007
2009

ljupcon@ pmf.ukim.mk

Вонреден
професор
Вонреден
професор
Доцент

ilina@ pmf.ukim.mk

Доцент

2008

risteski@pmf.ukim.mk
miramir@pmf.ukim.mk

2009

D-r Aneta Svetieva, red. prof. na PMF, Institut za etnologija i
antropologija
Spisok na objaveni trudovi i u~estvo vo (rakovodewe so) proekti vo
poslednite 5 godini (2005-2009)
statii:
2009
Našinci, Torbesze, Pomacy i inni (Turcy) w Turciji. Przyczyny emigraccji i więzi

2006
2005
2005

2005
2005
2005

2009
(vtoro
izdanie)
2006
2005
(prvo
izdanie)
2005

z krajem ojczyzystym, Sasiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne i
etniczne w zachodniej Macedonii - refleksje antropologiczne, Warszawa 2009,
193-204
Golo (D′lgo) Brdo i Golobrdci (Na{inci), Golo Brdo, Skopje 2006, 1018
[opi, Etnolog, XII/11, MED, Skopje, 2005, 9-21
P0ST-Yugoslav lifeworlds : between tradition and modernity / Edited by Zmago
Shmitek and Aneta Svetieva, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo –
Filozofska fakulteta, Ljubljana, 208 str.
kratki prilozi
Kone~no Institut za etnologija i antropologija na Univerzitetot
"Sv. Kiril i Metodij" - Skopje, Prirodno-matemati~ki fakultet,
Etnolog, XII/11, MED, Skopje, 2005, 225-232
Edna zabraneta kolumna, XII/11, MED, Skopje, 2005233-240,
The Institution “The Village as a Court” in the Traditional Culture of Poreche,
P0ST-Yugoslav lifeworlds : between tradition and modernity / edited by Zmago
Shmitek and Aneta Svetieva, Ljubljana, 69-80
Glaven urednik na zbornici i spisanija (2005 - 2009)
Macedonian Lifeworlds. From Mytic Landscape to the State, Edited by: Zmago
Šmitek / Aneta Svetieva, VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co.KG,
Saarbrücken, Germany 2009
Golo Brdo - @ivot na granica, Urednik: Aneta Svetieva, MED Institut za etnologija i antropologija, Skopje 2006, 158 str.
Post-Yugoslav Lifeworlds. Between Tradition and Modernity. Edited by: Zmago
Šmitek / Aneta Svetieva, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in

kulturno antropologijo, 2005 (Zbirka Županičeva knjižnica = Book series
Županič's collection; vol. 15)
Etnolog / Ethnologist, 11, Glaven urednik Aneta Svetieva

Д-р Анета Светиева, ред. проф. на ИЕА (ПМФ)
Ментор на јавно одбранети докторски дисертации

2000
2002
2003
2004
2005

м-р Весна петреска, Свадбата како обред на премин кај Македонците
од Брсјачката етнографска целина (ПМФ)
м-р Љупчо С. Ристески, Категориите простор и време во народната
култура на Македонците (ПМФ)
м-р Љупчо Неделков, Обреди на премин од животниот циклус на
Македонците во Тиквеш (ПМФ)
м-р Мирјана П. Мирчевска, Вербални и невербални етнички симболи
на Горна Река (ПМФ)
м-р Зоранчо Малинов, Традицискиот народен календар на Шопскобрегалничката етнографска целина (ПМФ)

Ментор на докторски дисертации

од 2007
од 2007

м-р Владимир Боцев, Функцијата, симболиката и прагмата на
принесувањето крвна жртва во македонската народна религија(ИЕАПМФ)
м-р Славица Христова, Културното и општественото значење на

од 2007
од 2007
од 2009
од 2009
од 2009
од 2009

јавните медиуми и места за дружење во Скопје во 20. век(ИЕА-ПМФ)
м-р Татјана Ѓорѓиоска, Функцијата и симболиката на формалниот
државен календар на празнични дни и неформалниот народен
календар во Скопје во периодот 1945 - 2007 (ИЕА-ПМФ)
м-р Мелахат Али, Турската народна носија во Р. Македонија (ИЕАПМФ) (во фаза на изработка)
М-р Ашталковска Ана, Антропологија на интимноста во македонската
народна култура(ИЕА-ПМФ)
Стојанова Мери, Влијанието на границата врз животот и народната
култура на „Нашинците“ од македонско-албанското пограничје (19192009) (ИЕА-ПМФ) (во фаза на изработка)
м-р Инес Црвенковска Ристеска, Антропологија на сексуалноста родовост и промена на биолошкиот пол по примери од ромската
заедница во Скопје (ИЕА-ПМФ) (во фаза на изработка)
м-р Благоја Кузмановски, Техничко-технолошки, обредни и естетски
карактеристики на народното боење во македонското текстилно
народно творештво (ИФ „Марко Цепенков“ Скопје) (во фаза на
изработка)

Член на комисија за јавна одбрана на докторски дисертации

1997
1997
2001
2003
2005
2008

м-р Владимир Величковски, Портретот во македонската ликовна
уметност во 19 век, ментор (пок.) проф. д-р Борис Петковски (ФФ)
м-р Соња Зоговиќ, Историскиот развиток на етно-политичките
заедници во Македонија до крајот на раниот Среден век, ментор (пок)
проф. д-р Томо Томоски - ФФ
м-р Никос Чаусидис, Рано-средновековните двоплочести фибули и
претхристијанската духовна култура на Словенитеч ментор проф. д-р
Андреј Плетерски (ФФ Љубљана) - ФФ -Скопје
м-р Соња Ризоска Јованоска, Забраните во мултиетничките и
мултирелигиските селски заедници (по примерот на Општината
Долнени, Прилепско). ментор проф. д-р Марија Ташаева, ФФ - Скопје
м-р Петар Намичев, Типологија и етнологија на македонската селска
куќа од 19 и почетокот на 22 век, ментор (пок.) проф. д-р Ѓорѓи
Здравев (ПМФ)
м-р Илина Јакимовска, Телото во народната култура на Македонците ментор: проф. д-р Љупчо Ристески (ПМФ)

Ментор на јавно одбранети магистерски тези

2002
2005
2006
2006
2006
2006
2008
2009

Илина Јакимовска, Етичко-нормативната функција на поговорките во
народната култура на Македонците (ПМФ)
Елизабета Шутарова, Систем на сродство кај Македонците од Горна
Бојмија, (ПМФ)
Славица Христова, Современата состојба на семејството во некои
скопски приградски населби, (ПМФ)
Татјана Ѓорѓиовска, Матурата како обред на премин кај адолесцентите
во Скопје, (ПМФ)
Владимир Боцев, Визуелна етнологија на македонските пусти села во
обредно време на слави (ПМФ)
Коловска Драгица, Светите камења во македонската народна религија
и обредна пракса, (ПМФ)
Ана Ашталковска, Озборувањето како механизам за социјлна
контрола во народната култура на Струшки Дримкол (ПМФ)
Инес Црвенковска Ристеска, Антропологија на машката истополова
сексуалност во Република Македонија - однесување и идентитет

2009
2009
2009

(ПМФ)
Стојанова Мери, Можности за културна и економска афирмација на
Преспа врз основа на етнолошки и фолклорни вредности (ПМФ)
Димитриевски Вања, Менување на општествените вредности низ
културен активизам на граѓанските здруженија во Република
Македонија
Елизабета Павковиќ, Семеен албум како извор за проучување на
идентитетто кај Мијаците (ПМФ)

Член на комисија за јавна одбрана на магистерски тези

1999
2006
2006
2007

2010

Соња Јовановска, Етнички и религиски хетерогеното село како
обредно-религиска заедница по примерот на селото Дебреште (ментор
проф. д-р марија Ташева) ФФ, Институт за социологија - Скопје
Трпески Даворин, Виртуелни модели на живеалишта од македонското
народно градителство (ПМФ)
Славјан Георгиев, Невестинското покривање и китење на главата кај
Македонците, ментор (пок.) проф. д-р Ѓорѓи Здравев (ПМФ)
Марија Стефаноска Каневче, Традиционалниот риболов во ОхридскоПреспанскиот регион, (ментор: проф. д-р Мирјана П.Мирчевска)
Владимир Јаневски, Етнологија и етнокореологија на македонските
традиционални ора – по избрани примери (ментор: проф. д-р Мирјана
П. Мирчевска)

Ментор и член на комисија за магистерски тези во фаза на изработка
од 2009 Милановска Билјана, Автокефалноста на МПЦ како прашање на
македонскиот национален идентитет, - член во комисија за подобност,
оценка и одбрана, (ментор проф. д-р Љупчо С. Ристески)
од 2009 Николов Гордан, Грнчарството во Вранешница (ментор)
ПРОЕКТИ

2000-2004
2000-2003

2001-

2002 2003-2004
2005

"Etnolo{ko i kulturno antropolo{ko prou~uvawe na Pore~e" nau~noistra`uva~ki proekt na Zavodot za etnologija, Prirodnomatemati~ki fakultet - Skopje. Rakovoditel prof. d-r Aneta Svetieva
"Tradiciskata kultura na Slovenija i Makedonija" me|unaroden
nau~noistra`uva~ki na Zavodot za etnologija na PMF i Oddelenieto
za etnologija i kulturna antropologija vo Qubqana, R. Slovenija.
Rakovoditel prof. d-r Aneta Svetieva
"Pirajhme - Kontinuitet
i tragi na arhai~ni elementi vo
narodnata kultura na severoisto~na Makedonija" - me|unaroden
istra`uva~ki proekt na "Narodniot muzej - Kumanovo; U~estvuvaat tri
strani: makedonska, srpska, bugarska. Rakovoditel prof. d-r Aneta
Svetieva

„ Аспекти на материјалната култура во Скопје и непосредната окол
крајот на 19 до крајот на 20 век. Rakovoditel prof. d-r Aneta Svetieva
@ivot na granica : Golo Brdo. Rakovoditel prof. d-r Aneta Svetieva

„Етнографска карта на Македонија“. Rakovoditel (пок.) prof. d-r
Ѓорѓи Здравев -

QUP^O S. RISTESKI, вонреден професор
Институт за етнологија и антропологија
Природно-математички факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
BIOGRAFSKI PODATOCI
1970
1989/90
1992/93
1993/94
1994
1995
1996/97

Roden vo Prilep

Se zapi{al na Filozofskiot fakultet vo Belgrad (Oddelenie za
etnologija i antropologija)
Diplomiral, se steknal so stru~no zvawe: diplomiran etnolog.

Se zapi{al na interdisciplinarni postdiplomski studii po
socio-kulturna antropologija na istiot Fakultet.
Se vrabotil kako asistent vo Institutot za staroslovenska kultura vo
Prilep. Izbran vo institutsko sorabotni~ko zvawe pomlad istra`uva~
Izbran vo institutsko sorabotni~ko zvawe - pomlad asistent

Odbranil magisterska teza: "Posmrtniot obreden kompleks vo
tradiciskata kultura na Mariovo". Steknal nau~no akademsko zvawe
magister po socio-kulturna antropologija.

1998

Izvr{ena nostrifikacija na diplomata za zavr{en VII-2 stepen
na obrazovanie na PMF-Skopje i priznat akademski stepen

•
•

magister na etnolo{ki nauki.
Izbran vo institutsko sorabotni~ko zvawe - asistent istra`uva~.

Se vrabotil kako asistent pri Zavodot za etnologija na Institutot za
geografija na Prirodno-matemati~kiot fakultet na Univerzitetot
"Sv. Kiril i Metodij" - Skopje

1999

Prifatena tema za doktorska disertacija pod naslov: "Kategoriite prostor i
vreme vo narodnata kultura na Makedoncite" (Mentor prof. d-r Aneta

2002
2002

Svetieva, Odluka na Nastavno-nau~niot sovet na PMF br. 07-2168/5,
od 03.03. 1999 g.)
Na 10.05.2002 godina uspe{no javno ja odbranil doktorskata disertacija i se
zvawe doktor na etnolo{ki nauki

steknal so

Izbran vo nastavno-nau~no zvawe docent pri Zavodot za etnologija na
Institutot za geografija na Prirodno-matemati~kiot fakultet na
Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij", za predmetite: "voved vo etnologija",
"op{ta etnologija", "metodologija na etnolo{kite istra`uvawa" i
"terenska etnologija 2".

2007

Izbran vo nastavno-nau~no zvawe vonreden profesot na Institutot za
etnologija i antropologija na Prirodno-matemati~kiot fakultet na
Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij" za grupa predmeti od etnologija i
socio-kulturna antropologija

Наставни активности, додипломски студии
2002-

Вовед во етнологија
Вовед во методологија на етнолошки истражувања
Историја на етнологијата во Македонија
Етнолошки и антрополошки теории

Теренска етнологија II
Етнолошки и антрополошки теории
Социјална антропологија
Културна антропологија
Методологија на етнолошки истражувања
Наставни активности, последипломски студии
Методологија на етнолошки истражувања
2002Магистерски работи
Милановска Билјана, Автокефалноста на МПЦ како прашање на македонскиот
2009
национален идентитет, ментор на магистерска работа во изработка
Павковиќ Елизабета, Семеен албум како извор за проучување на идентитетот кај
2009
Мијаците, член во комисии за подобност, оценка и одбрана
Димитриевски Вања, Менување на општествените вредности низ културен
2009
активизам на граѓанските здруженија во Република Македонија, член во комисии за
подобност, оценка и одбрана
Стојанова Мери, Можности за културна и економска афирмација на Преспа врз
2009
основа на етнолошки и фолклорни вредности, член во комисии за подобност, оценка
и одбрана
Николов Гордан, Грнчарството во Вранешница, член во комисија за подобност на
2009
тема
Наумов Гоце, Орнаментиката и телесноста во неолитската материјална култура
2009
од Република Македонија, член во комисии за подобност, оценка и одбрана на
Филозофскиот Факултет во Скопје, Институт за историја на уметност со археологија
Ана Ашталковска, Озборувањето како механизам за социјална контрола во
2008
народната култура Струшки Дримкол, член во комисии за подобност, оценка и
одбрана
Владимир Боцев, Визуелна антропологија на македонските пусти села во обредно
2006
време на слави, член во комисии за подобност, оценка и одбрана
Коловска Драгица, Светите камења во македонската народнарелигија и обредна
2006
пракса, член во комисии за оценка и одбрана
Христова Славица, Современа состојба на семејството во некои приградски скопски
2006
населби, член во комисии за оценка и одбрана
Трпески Даворин, Виртуелни моделин на живеалишта од македонското народно
2006
градителство, член во комисии за оценка и одбрана
Докторски студии
Јакимовска Илина, Телото во народната култура на Македонците, ментор одбранета
2008
докторска теза
Наумов Гоце, Неолитски антропоморфизам и хибридност (третманот на телото
2009
на Балканот од VII до V милениум пред н.е.), член на комисија за одобрување тема за
доктроска дисертација
Ашталковска Ана, Антропологија на интимноста во македонската народна култура,
2009
член на комисија за оценка на подобност на тема
Стојанова Мери, Влијанието на границата врз животот и народната култура на
2009
„Нашинците“ од македонско-албанското пограничје (1919-2009), член на комисија за
оценка на подобност на тема
Трпески Даворин, Креирањето на културната политика во процесот на заштита на
2007
културното наследство во Македонија во периодот од 1991 до 2007 г., член на
комисија за оценка на подобност на тема
Намичев Петар, Типологија и етнологија на македонската селска куќа од 19 и
2005
почетокот на 20 век, член во комисии за оценка и одбрана
Неделков Љупчо, Обреди на премин од животниот циклус на Македонците во
2003
Тиквеш, член во комисии за оценка и одбрана
Професионални и други стручни активности

2006-2008
2002-

Координатор за ЕКТС на Институтот за етнологија и антропологија
Уредник и оперативен менаџер на ЕтноАнтропоЗум – Списание на Институтот за
етнологија и антропологија на ПМФ.
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Етнолог, бр.10, Македонско етнолошко друштво, Скопје, 2004.
27. 2004
Прашање за потеклото на Поречаните-прилог кон етничкиот идентитет
http://www.iea.pmf.ukim.edu.mk/PORECHE/Tekstovi/Mirchevska_Poreche_Etnicki_Identitet.p
df
28. 2005
За Македонците со исламска религија, Деленици, Гласило на Сојузот на Македонците со
исламска религија, бр.4, год.I, Скопје, февруари 2005
29. 2005
Определувањето на идентитетот врз основа на неколку теории, Зборник Етнологија,
бр.3, Музеј на Македонија, Скопје, 2005.
30. 2005
Идентитетот на Горнореканците врз основа на официјалните пописи, Зборник на
реферати од Третиот меѓународен конгрес на географите на Р. Македонија, Скопје,
2005.
31. 2005
Народната носија на Горнореканците како невербален етнички симбол,Етнолог, бр.11,
Македонско етнолошко друштво, Скопје, 2005.
32. 2005/
Tombstones in Poreche as a Non-Verbal Ethnic Characteristics Post-Yugoslav Lifeworlds :
2008
Between Tradition and Modernity, Results of the Slovenian/Macedonian Ethnological and
Anthropological Research Project 2000-2002, Ljubljana.
33. 2006
Етнички идентитет: некои погледи кон прашањето на двоен идентитет врз примерот
на Горнореканците, Македонски фолклор, бр.63, Скопје, 2006.
34. 2006
Status and role of the village woman in the Republic of Macedonia and family relations, 19-20
century. (Based upon the example of the villages in the Macedonian-Albanian border area),
Social Behavior and Family Strategies in the Balkans (16-20 Centuries), A Regional
Symposium, New Europe College, Bucharest, 2006.
35. 2007
Между вярата, традицията и забавлението (антроположки поглед), ЗаврÍÈане на
религиозноста, Academica Balkanica, 3, Етнографски институт с музеŸ, София, 2007.
36. 2007
Ritual with masks in Republic of Macedonia, The Ritual Year and History, Third Annual
Conference of the SIEF (The International Society for Ethnology and Folklore) Working Group
on the Ritual Year, Straznice, Chech Republic, 2007
37. 2008
Етноисториски карактеристики на Горна Река во периодот на Отоманската империја
(XIV-XVII)- прилог кон етничкиот идентитет, Меѓународна научна конференција
Историја, историографија и наставата по историја, Сојуз на историчарите на Р.
Македонија, Историја, 1-2, година XLIII, Скопје, 2008
38. 2008
Јазикот, културата и националниот идентитет, Денови на Благоја Корубин,
Институт за македонски јазик Крсте Мисирков, Скопје, 2008.
39. 2008
Селата во Горна Река како религиозно-обредни заедници/The villages in the ethnographic
region of Gorna Reka as religious-ritual communities, ЕтноАнтропоЗум, бр,5, Институт за
етнологија и антропологија, ПМФ, Скопје, 2008.
http://www.iea.pmf.ukim.edu.mk/EAZ/EAZ_05/EAZ_2004_PDF/Mircevska_Mirjana_EAZ_2

005_EN.pdf
Folk costume of Macedonian women from the Macedonian-Albanian border area as a nonverbal ethnic symbol, From Traditional Attire to Modern Dress: Modes of Identification,
Modes of Recognition in the Balkans (XVI-XX Centuries), A Regional Symposium, New
Europe College - Institute for Advanced Studies, Bucharest, 2008.
Public manifestation of " the other" cultural identity - the costume of the Torbesc women from
the Macedonian-Albanian border areas, International Conference “Social and Spiritual
aspects of material culture”, IEA, Ohrid-Skopje, 2008.
Macedonian farmers between the tradition, transition and European norms, International
Conference “National tradition and euro integration”, Guletchiza, Faculty of History,
University in Sofia, St.Kliment Ohridski, 2008.

40. 2008

41. 2009
42. 2009

1999-2002
2000-2003

2000- 2003

2000-2004

2000-2004
2002-2004

2001-2003

2002-2002

2005-2006

Студиски престои
2003
2006
2008

Proekti
"Geografska
enciklopedija",
nau~noistra`uva~ki
proekt
na
Institutot za geografija, Rakovoditel prof.d-r Vasa Daskalovski
"Tradiciskata kultura na Slovenija i Makedonija" me|unaroden
nau~noistra`uva~ki na Zavodot za etnologija na PMF i Oddelenieto
za etnologija i kulturna antropologija vo Qubqana, R. Slovenija.
Rakovoditel prof. d-r Aneta Svetieva
"Muzealizacija na zemjodelska oprema vo Strumi~ko i Male{evsko, i
praznicite povrzani so nea", nau~noistra`uva~ki proekt na Zavodot
za etnologija, Prirodno-matemati~ki fakultet - Skopje. Rakovoditel
prof. d-r Krste Bogoeski
"Etnolo{ko i kulturno antropolo{ko prou~uvawe na Pore~e" nau~noistra`uva~ki proekt na Zavodot za etnologija, Prirodnomatemati~ki fakultet - Skopje. Rakovoditel prof. d-r Aneta Svetieva
"Muzej pod vedro nebo - Etno-park Pijanec", proekt na Op{tina
Del~evo, rakovoditel prof. d-r Mirjana P.Mir~evska
"Etnografska karta na Makedonija", nau~noistra`uva~ki proekt na
Zavodot za etnologija, Prirodno-matemati~ki fakultet - Skopje.
Rakovoditel prof. d-r \or|i Zdravev
Socioekonomski
(socioantropolo{ki)
karakteristiki
na
zemjodelskite zdru`enija vo Makedonija,
proekt ostvaren za
potrebite na SIDA-Sweden, konsultant i glaven istra`uva~ prof.d-r
Mirjana P. Mir~evska
Jazikot i etnologoijata na Makedoncite so islamska religija,
proekt realiziran za potrebite na Sovetot za Radiodifuzija, glaven
istra`uva~ za etnologija, prof.d-r Mirjana P. Mir~evska
"Etnografija na modernizacijata", me|unaroden nau~noistra`uva~ki
proekt pome|u Institutot za etnologija i antropologija, PMF - Skopje
i Oddelenieto za etnologija i kulturna antropologija, Univerzitet vo
Qubqana.

Универзитет во Љубљана. Филозофски факултет, Одделение за етнологија и
културна антропологија. Гостин професор по предметот Културни
идентитети на Балканот, декември 2006.
Универзитетво Св.Климент Охридски – Софија, Историски факултет, оддел за
етнологија. Гостин професор по предметот Етнологија на етничките групи, на
тема “Етнички идентитет-повекеструки идентитети“, септември 2008

U~estvo na Seminari, Konferencii, Letni {koli, Предавања
2005

Предавања изведени во својство на експерт за етнологија и водител на
трибина за потребите на Интернационална Мултиетничка

Организација-Гостивар, тема: Традиции: мои/твои – наши/ваши, мај
2005.
2006

.
Предавање „Прашањето за етничките и културните идентитети на
Македонците со муслиманска религија“. Универзитет во Љубљана, Одделение
за етнологија и културна антропологија, 6.12.2006 година.

2007

Предавач на семинар за сензибилизација на наставниците со
проблемите на Ромите во основното образование на тема "Ромите во
триаголник помеѓу традицијата, образовните проблеми и
интеграцијата во мултиетничкото општество", Охрид, 11-13.мај
2007.

2008

Учество во подготовката на материјалот за употребата на мајчин
македонски јазик на Македонците со муслиманска вера, подготвуван по
иницијатива на пратеничката Лилјана Поповска, во рамките на
активностите кои беа под покровителство на Владата на Р. Македонија
во годината на македонскиот јазик, Говорниот јазик на Македонците
со муслиманска вера, мај-декември 2008.

2008

Учество на трибина за историјата, јазикот и етнологијата на Горанците,
организирана од пратеничката Лилјана Поповска, Скопје, на тема
Прашањето за етничкиот и културниот идентитет на Горанците,
февруари 2008.

2004-2008

Претседател на жири комисија на манифестацијата Ревија на народни
носии од Македонија – Струга, во период 2004-2008

Илина Јакимовска, доцент
Институт за етнологија и антропологија
Природно-математички факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

BIOGRAFSKI PODATOCI
1971
1989
1994
2000

Rodena vo Skopje
Se zapi{ala na Zavodot po etnologija, PMF, Skopje
Diplomirala, se steknala so stru~no zvawe diplomiran etnolog на истиот Завод.
Se zapi{ala na postdiplomski studii po
Etnologija na Makedoncite na Zavodot po etnologija, PMF, Skopje.
2003
Одбранета магистерска теза под наслов „Етичко-нормативните аспекти на поговорки
македонската народна култура“ и стекнато звање мagister po etnologija
2008
Одбратена докторска теза под наслов „Телото во македонската култура - нормир
ање, воспитување, надзор и казнување“ на Институтот за етнологија и антрополо
гија, ПМФ, Скопје и стекнато звање: доктор на етнолошки науки
Академско вработување
2002-2005 Demonstrator za grupa predmeti na Institutot za etnologija i antropologija, PMF, S
2006
Asistent po predmetite: Etnologija na Azija 1 i 2, Etnologija na Kina, Etnolog
Japonija, Voved vo metodologija na etnolo{ki istra`uvawa, Op{ta etnol
Metodologija na etnolo{ki istra`uvawa и др.
2008 Избрана во доцент по група предмети од етнологија и антропологија на ИЕА, ПМФ,
Скопје
Додипломски студии:
Историска антропологија, Фолклор и фолклористика, Визуелна антропологија,
Современи религиски феномени во Македонија, Теренска етнологија 4 со музеологија,
Пол и родова култура
Членство во комисија за докторска теза
2009-10

Инес Црвенковска - Ристеска, докторската теза е во изработка

Професионални и други стручни активности
20092008 2002-

Член на Комисија за наставни прашања при ПМФ, Скопје
Координатор за ЕКТС на Институтот за етнологија и антропологија
Соработник во ЕтноАнтропоЗум – Списание на Институтот за етнологија и антропологија на
ПМФ.
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Objaveni monografski trudovi
2009
2007
2004

„Телото: етнолошко-антрополошка студија“, Слово, Скопје.
Хрестоматија на текстови “Другоста во етнологијата“ (уредник на изданието
заедно со д-р Љупчо Ристески), Институт отворено општество, Скопје.
Амбар на душата - етичкото во поговорките, Слово, Скопје.

Objaveni statii:
43. 2008
A Life Without Health is a Useless Life: Comparing Folk and Biomedical

44. 2008

Interpretations of Disease in Macedonia. Ars&Humanitas, Revija za umetnost in
humanistiko, Filozofska fakulteta Univeza v Ljubljani.
The Good, the Beautiful and the Ugly: Criteria for Evaluation of Corporal Beauty in
Macedonian Traditional Culture. Antropologija 5, Casopis za etnoloska i antropoloska

45. 2006

46. 2005
47. 2005

48. 2001
49. 2001

50. 2001
51. 1999

istrazivanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd.
Политика на телото: механизми на надзор, дисциплина и казна во македонската
народна култура. Балканска слика на светот, Зборник од меѓународната научна
работилница одржана во Скопје, 5-6 декември 2005, МАНУ, Скопје, стр. 327-343.
Етичко-нормативните аспекти на поговорките од шопско-македонската област,
Етнолог, бр.11, Скопје, 51-57.
Колкава е таа „мала“ разлика? - историската антропологија наспроти
традиционалната историја, поговор кон книгата „Европското семејство:
историско-антрополошки огледи“ од Михаел Митерауер, Слово, Скопје.
Во потрага по човекот од минатото-врска меѓу историјата и сродните
дисциплини и провербијалната мудрост, ЕтноАнтропоЗум, бр. 1, Скопје.
Кон книгата „Македонија-политика на идентитет и разлика“ / "Macedonia-The
politics of identity and difference", Ed. Jane K. Cowan, Pluto Press, London/Sterling,
Virginia, 2000, ЕтноАнтропоЗум, бр. 1, Скопје.
Теолошки, уметнички и етнолошки аспекти на ликот на Св. Јован Крстител,
ЕтноАнтропоЗум, бр. 1, Скопје.
Searching for Yesterday's Man: Connecting Historical and Related Research with
Proverbial Wisdom, De Proverbio, Electronic Journal of International Proverb Studies,
www.deproverbio.com, vol. 5, n.1.

Преводи од англиски на македонски јазик на стручна литература

Жената и родот во исламот од Лејла Ахмед, Слово, Скопје, 2004.
Визуелни методи во општествените истражувања од Барнс, Табернакул, Скопје, 2009.
Бројни текстови за институтското списание ЕтноАнтропоЗум од неговото основање.
2006
2000-2004

Proekti
Балканската слика на светот, проект на МАНУ во соработка со Полската
академија на науките и уметностите, раководител проф. д-р Катица
Ќулафкова.
Живо наследство во Порече, проект на Истражувачко-образовниот центар
Растеш, финансиран од Институт отворено општество.

U~estvo na сeminari, кonferencii, лetni {koli, предавања, студиски престои
2009
Наш свет, други светови: Антропологија, научна фантастика и културни
идентитети (научен собир), Оделение за етнологија и антропологија и Центар
за етнолошки и антрополошки истражувања на Филозофскиот факултет во
Белград
2003
Pore~e, Samokov: "Menaxment vo kulturata", vo organizacija na MSED
i Zavodot po etnologija
Lerin, Republika Grcija: "Border Crossing 2": studentska konferencija
na studenti od Zavodot po etnologija pri PMF i studenti od
Oddelenieto za Balkanski studii vo Lerin i Univerzitetot vo Janina
2002
Skopje, Republika Makedonija: "Border Crossing 1", studentska
konferencija na studenti od Zavodot po etnologija pri PMF i
studenti od Oddelenieto za Balkanski studii vo Lerin, Republika
Grcija
2001
Piran, Slovenija: 8mi mediteranski etnolo{ki leten simpozium.
IFK (International Institute for Cultural Studies), тримесечен студиски престој во Viena,
1997
Avstrija, so stipendija od Ministerstvoto za nauka na Avstrija, под менторство
на проф. Михаил Митерауер

QUP^O J. NEDELKOV, доцент
Институт за етнологија и антропологија
Природно-математички факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

BIOGRAFSKI PODATOCI
1964
1983/84
1988/89
1990

1990/91
1993

1996
1997
1998
2003
2004

Roden vo Кавадарци, R. Македонија
Se zapi{al na Prirodno-matemati~ki fakultet, Institut za geografija, (Zav
etnologija)
Diplomiral, se steknal so stru~no zvawe: diplomiran etnolog.
Се вработил како стручен соработник vo Institutot za географија – завод за етнолог
ПМФ-Скопје (Билтен на Универзитетот „Св, Кирил и Методиј“ во Скопје, бр, 535. од 01.0
год.)
Se zapi{al na postdiplomski studii po etnologija i antropologija na Filoz
fakultet, Одделение за етнологија и антропологија, Белград.
Izbran vo nastavno-nau~no zvawe помлад асистент во Institutot za географија – за
етнологија на ПМФ-Скопје (Билтен на Универзитетот „Св, Кирил и Методиј“ во Скопје, бр,
03.11.1993 год.).
Одбранета магистерска теза: "Народната носија на Власите и Саракачаните во Македонија
стекнала со звање магистер по етнолошки науки.
Избран во звање асистент во Institutot za географија – завод за етнологија на ПМФ(Билтен на Универзитетот „Св, Кирил и Методиј“ во Скопје, бр, 672. од 28.11. 1997 год.).
Прифатена тема за докторска дисертација под наслов: "Обредите на премин од живо
циклус на Македонците во Тиквеш", под менторство на проф.д-р Анета Светиева
Na 30.12.2003 godina uspe{no javno ja odbranil doktorskata disertacija i se stek
nau~no zvawe doktor na etnolo{ki nauki
Izbran vo nastavno-nau~no zvawe docent pri Zavodot za etnologija na
Institutot za geografija na Prirodno-matemati~kiot fakultet во Скопје

2009

(Билтен на Универзитетот „Св, Кирил и Методиј“ во Скопје, бр, 672. од 28.11. 1997 год.).
Повторно избран vo nastavno-nau~no zvawe доцент na Institutot za etnolog
antropologija na Prirodno-matemati~kiot fakultet na Univerzitetot "Sv. Ki
Metodij" za grupa predmeti od etnologija

Наставни активности, додипломски студии
Eтнологија на Азија
Антропологија на религија
Менаџмент во културата
Теренска етнологија III.
Етнологија на Власите во Македонија
Етнологија на Албанците во Македонија
Етнологија на Кина
Антропологија на Туризам
Наставни активности, последипломски студии
Магистерски работи
Славјан Ѓорѓиев, Невестинското покривање на главата во Македонија, член на комисија за
2007
одбрана на магистерска работа на ИЕА при ПМФ, Скопје (одбранета)
Горан Симоноски, Алтернативни форми на туризам во Македонија,– член на комисија за
2007
подобност, оценка и одбрана (одбранета)
Вања Димитриевски, Менување на општествените вредности низ културен активизам на
2009
граѓанските здруженија во Република Македонија - член на комисија за подобност, оценка и

одбрана (одбранета)
Докторски студии
Јаневска Ангелина, Антиквитети и традиционалните области на колекционерство во Европа,
2008
член на комисија за подобност, оценка и одбрана (во изработка)

BIBLIOGRAFIJA

Objaveni monografski trudovi
Автор
2009

Народната носија на Власите и Саракачаните во Македонија, Скопје.

Objaveni statii:
52. 2004

Народно-религискиот концепт на смртта и декодирање на пораките со смртен
предзнак во народната традиција на Македонците, Етнолог 10, 42-50.
Етноисториски карактеристики на Тиквеш, Историја, год. XLI, бр. 1-2, Скопје 53-63.
Обредната структура раѓање кај Македонците во Тиквеш, Скопје, 214-238.
Еthnic, religious and linguistic diversity in Afghanistan, Skoipje.

53. 2005
54. 2005
55. 2009

2000-2004

2000-2003

Proekti
"Etnolo{ko i kulturno antropolo{ko prou~uvawe na Pore~e" nau~noistra`uva~ki proekt na Zavodot za etnologija, Prirodnomatemati~ki fakultet - Skopje. Rakovoditel prof. d-r Aneta
Svetieva
"Tradiciskata kultura na Slovenija i Makedonija" me|unaroden
nau~noistra`uva~ki na Zavodot za etnologija na PMF i Oddelenieto
za etnologija i kulturna antropologija vo Qubqana, R. Slovenija.
Rakovoditel prof. d-r Aneta Svetieva

U~estvo na Seminari, Konferencii, Letni {koli, Предавања
2006
2008
2008

Internatuional workshop: NORDCAPS BALCIMIC COURSE 2008 IN
MACEDONIJA, Ohrid, 8-13 June 2008 with article: Ethnic, religious and
Languistic diversity in Afghanistan. (предавач).
Меѓународна конференција „Социјални и духовни аспекти на материјалната
култура, Охрид, Македонија.

ПРИЛОГ. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА

Прилог - КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
Назив на високообразовната
установа
Седиште
Вид на високообразовната
установа
Податоци за основачот (на
приватна високообразовна
установа
Податоци за последната
акредитација

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје
Природно-математички факултет - Скопје
„Гази Баба“ б.б.
Јавна високообразовна установа
/
ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ:
СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА
- Биологија (за наставен кадар во средното образование
(сл. 12 од 03.09.2009 год)
- Биохемија и физиологија (сл. 12 од 03.09.2009 год.)
- Екологија (сл. 12 од 03.09.2009 год. )
- Молекуларна биологија (сл. 12 од 03.09.2009 год.)
СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА
- Наставна географија (сл. 12 од 03.09.2009 год. )
- Географски информациски системи (Решение 12-50/15
од 19.11.2009 год.)
- Демографија (сл. 12 од 03.09.2009 год. )
СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
- Етнологија и антропологија (сл. 12 од 03.09.2009 год.)
СТУДИИ ПО ИНФОРМАТИКА (4-годишни студии)
- Информатичко образование (Решение12 -109/2 од
15.01.2010 год.)
- Компјутерски науки (Решение 12 -109/3 од 15.01.2010
год. )
- Информациски системи (Решение 12 -109/6 од
15.01.2010 год.)
- Програмско инженерство (Решение 12 -109/7 од
15.01.2010 год.
- Компјутерски архитектури и мрежи (Решение 12 -109/5
од 15.01.2010 год. )
ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (3-годишни студии)
(Решение 12-50/13 од 27.04. 2010)
Модули:
- Интернет и мобилни технологии
- Администрирање на компјутерски мрежи
СТУДИИ ПО МАТЕМАТИКА
- Наставна математика (Решение 12-50/3 од 27.11.2009
год. )
- Теориска математика (Решение 12-49/2 од 27.11.2009
год.)
- Математичка економија (Решение 12-50/9 од
27.11.2009 год. )
- Математичко програмирање (Решение 12-50/12 од
27.11.2009 год.)
СТУДИИ ПО ФИЗИКА
- Наставна физика (Решение 12-50/10 од 27.11.2009
год. )
- Физика на компјутерски хардвер (Решение 12-50/16 од
19.11.2009 год. )
Применета физика со модули (Решение 12-50/13 од
19.11.2009 год.)
– апарати и уреди
– теориска физика
– медицинска физика
– геофизика
– метеорологија
– астрономија и астрофизика
СТУДИИ ПО ХЕМИЈА

- Наставна хемија (сл. 12 од 03.09.2009 год.)
- Применета хемија сл. 12 од 03.09.2009 год. )
- Применета хемија – Аналитичка биохемија (сл. 12 од
03.09.2009 год.)
- Применета хемија – Хемија на животната средина
(Решение 12-30/3 од 01.10.2009 год. )
ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ
- Биологија-хемија (Решение 12-50/8 од 27.11.2009 год.
)
- Математика-физика (Решение 12-50/6 од 27.11.2009
год.)
- Математика-хемија (Решение 12-50/7 од 27.11.2009
год.)
од
- Математика-информатика (Решение 12-50/14
19.11.2009 год. )
- Физика-хемија (Решение сл. 12 од 03.09.2009 год. )
- Физика-информатика (сл. 12 од 03.09.2009 год. )
- Хемија-информатика (Решение 12 -138/2 од 15.01.2010
год)
ЗА ВТОР ЦИКЛУС
-Физика на меки материјали (сл. 12 од 07.03.2007)
-Медицинска физика (сл. 26.02. 2008)
-Форензика (Сл. весник на РМ бр. 35/08, 103/08),
акредитирани на 09.12.2008
Другите студиски програми од вториот циклус, дадени
подолу, се во фаза на акредитација/реакредитација.
Студиски и
научноистражувачки
подрачја за кои е добиена
акредитација
Единици во состав на
високообразовната установа

Студиски програми што се
реализираат во единицата
која бара проширување на
дејноста со воведување на
нови студиски програми

Природно-математичко, техничко-технолошко,
општествено, хуманистичко

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Институт за биологија,
Институт за географија,
Институт за етнологија и антропологија,
Институт за информатика,
Институт за математика,
Институт за физика,
Институт за хемија и
Сеизмолошка опсерваторија

ПРВ ЦИКЛУС
СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА
Биологија (за наставен кадар во средно образование)
Биохемија и физиологија
Екологија
Молекуларна биологија
СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА
Наставна географија
Географски информациски системи
Демографија
СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА
Етнологија и антропологија
СТУДИИ ПО ИНФОРМАТИКА (4-годишни студии)
Информатичко образование
Компјутерски науки
Информациски системи
Програмско инженерство
Компјутерски архитектури и мрежи
ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (3-годишни студии)
Интернет и мобилни технологии
Администрирање на компјутерски мрежи
СТУДИИ ПО МАТЕМАТИКА
Наставна математика
Теориска математика

Математичка економија
Математичко програмирање
СТУДИИ ПО ФИЗИКА
Наставна физика
Физика на компјутерски хардвер
Применета физика – апарати и уреди
Применета физика – теориска физика
Применета физика – медицинска физика
Применета физика – геофизика
Применеат физика – метеорологија
Применета физика – астрономија и астрофизика
СТУДИИ ПО ХЕМИЈА
Наставна хемија
Применета хемија
Применета хемија – Аналитичка биохемија
Применета хемија – Хемија на животната средина
ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ
Биологија-хемија
Математика-физика
Математика-хемија
Математика-информатика
Физика-хемија
Физика-информатика
Хемија-информатика
ВТОР ЦИКЛУС
СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА
Еколошко-таксономска насока
- Наставен модул
- Еколошки модул
- Таксономски модул
Биохемиско-физиолошка насока
Молекуларна биологија
СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА
Наставна географија

Географски информациски системи
Демографија
СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И
АНТРОПОЛОГИЈА
Етнологија и антропологија
СТУДИИ ПО ИНФРОМАТИКА
Инженерство на Интелигентни системи
Кодирање и криптографија
Компјутерски науки
СТУДИИ ПО МАТЕМАТИКА
Математички науки и примена
СТУДИИ ПО ФИЗИКА
Физички науки
МодулиI
-применета физика,
- теориска физика,
- медицинска физика,
- геофизика,
- метеорологија,
- астрономија или
- астрофизика
Методика во наставата по физика
Физика за компјутерски хардвер
СТУДИИ ПО ХЕМИЈА
Наставна хемија
Применета хемија
Применета хемија - Аналитичка биохемија
СТУДИИ ПО ФОРЕНЗИКА

-Модул: форензичка физика
-Модул: форензичка хемија
-Модул: форензичка биологија
Податоци за просторот
наменет за изведување на
наставната и
истражувачката дејност

Податоци за опремата за
изведување на наставната и
истражувачката дејност

-вкупна површина (во m2) 19.375 m2(нето

површина)

-вкупен број лаборатории 116 со вкупна
површина од 5.169,67 m2
-вкупен број кабинети 156 со површина од
2.777,07 m2
-вкупен број предавални 27 предавални + 6
амфитеатри со површина од
2.560,74 m2
-површина по запишен студент m2 2.23 m2
-вкупна површина на опитни станици м2
5.169,67 m2
-други простории: простории за академскиот
кадар и други вработени
краток опис на опремата:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

три атомски апсорпциони спектрометри;
инфрацрвени
инструменти
(FT
интерферометар и класичен спектрофотометар);
Микро-раман спектрометар;
ултравиолетови/видливи спектрофотометри;
гасен хроматограф;
гасен хроматограф со масен детектор;
течен хроматограф (HPLC);
течен хроматограф со масен детектор;
два
електрохемиски
инструменти
(потенциостат/галваностат);
два
мобилни,
микропотенциостати
(особено погодни за работа со студенти);
2D-електрофореграм
пламенфотометар;
неколку рефрактометри;
кондуктометри;
поголем број рН-метри;
аналитички ваги;
сушари;
печки за жарење;
центрифуги;
апаратура за добивање дестилирана
вода;
Апаратура за X-зраци Leybold
Осцилоскоп Voltcraft 630
Мултиметар Voltcraft 401
Мултиметар CHY 21
Мултиметар OGSM 61
Мултиметар OGSM 61
Стабилизиран исправувач Voltcraft TNG
30
Стабилизиран исправувач PS-302-A
Стабилизиран исправувач Iskra MA 4165
Функциски генератор Iskra MA 3733
Реглер трансформатор Iskra
Дигитален мултиметар HP 34401А
Дигитален мултиметар, рачен MY 68
Стробоскоп MA13900
Луксметар PLM-3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ехоскоп Lehfeldt
Демонстрационен осцилоскоп ED-2
RC Генератор Iskra 3605
Дигитален мултиметар HP 34401А
LCR метар HP 3284 А
Систем мултиметар HP 3458 А
Пикоамперметар HP 4140 Б
Микроскоп МЦ80 ЗЕИСС
Тест Печка WTC Binder
Ќелија за диелектрични константи на
течности
Ќелија за диелектрични константи на
тврди тела
Прецизен потенциометар Dieselhorst
Т2334
Мултифлекс галванометар Т6441
Вестонова стандардна ќелија 3500/БД
Луксметар PU 150
Амперметар Х&Б
Стилоскоп Hilger
1
Спектроскоп со фотометарски клин
1
Дифракционен монохроматор IL-780
1
Дигитален радиометар
1
Спектрофотометар UNICAM PYE SPF
300
1
Спектрофотометарот SPF – 300
1
Спектропроектор – од фирмата FUESS –
Германија
1
Интегрална сфера – INS 250
1
Микрофотометар
1
Стерилизатор
Дигестор за добивање на филмови со
метод на спреј – пиролиза,
електродепозиција и хемиска депозиција
Дигестор за подготовка на супстрати
Апаратура за добивање на филмови со
вакуумско напарување 1
Апаратура за добивање на филмови со
магнетрон
Апаратура за мерење на термичката
ширина на забранетата зона1
Елипсометар
Комплетна опрема за high-purity Ge
(HPGe - детектор)
Комплетна опрема за мерење на γзрачење
Комплетна опрема за мерење со
сцинтилоскопски детектор
Комплетна опрема за мерење на Хзрачење
Опрема за детекција на неутронски
флукс
Опрема за дозиметрија на јонизирачки
зрачења
Скенирачки електронски микроскоп

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Број на студенти за кој е
добиена акредитација
Број на студенти (прв пат
запишани)
Број на лица во наставнонаучни, научни и наставни
звања
Број на лица во
соработнички звања
Внатрешни механизми за
обезбедување и контрола на
квалитетот на студиите

Податоци за последната
спроведена надворешна
евалуација на установата

ПЦ компјутери ( 400 работни станици)
25 сервери
Проектори
Мрежна опрема
Преносни компјутери
Опрема за видео коференција
Мрежни уреди за складирање
Мултумедијална опрема, аудио опрема
Друга опрема

За ПРВ ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ)
редовни: 1188; со кофинансирање 730; вонредни: 721
За ВТОР ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 200
ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ: Прв пат во прва година 513
ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ: 56

- редовни професори - 66
-вонредни професори - 23
-доценти - 29
- асистенти - 20;
- помлади асистенти - 14;
- соработници - 6
Мониторинг и контрола на квалитетот на студиите на
ПМФ се обезбедува на повеќе нивоа. На поодделните
институти организација на студиите и нивна контролата
спроведуваат рааководителите на институтите и
координаторите на заводите. На Факултетот постои
комисија за студентски молби и барања и наставна
комисија. Покрај тоа, за квалитетот на студиите се
грижат деканот и продеканот за настава.
По завршувањето на секој семестар, раководителите
на институтите спроведуваат анонимна студентска
анкета, а таква анкета спроведува и продеканот за
настава на крајот на секоја учебна година. Некои
наставници спроведуваат анкети за своите предмети.
Покрај тоа, факултетот спроведува и самоевелуација,
а спроведувана е и надворешна евалуација.
Надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 2004
година во рамките на евалуацијата од Агенцијата за
евалуација на високото образование на Република
Македонија.

