
1.  Наслов на наставниот предмет  СТРАНСКИ ЈАЗИК  

2.  Код   МЛД-118  

3.  Студиска програма  Тригодишни стручни студии за 

медицинсколабораториска дијагностика  

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институ т, катедра, 

оддел)  

Филолошки факултет “Блаже Конески” Скопје  

5.  Степен на образование (прв односно 

втор циклус)  

Прв циклус  

6.  

  

Академска година/семестар  

  

 Прва/I и II 7. Број  на 4  

ЕКТС 

кредити  

8.  Наставник    

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  

нема  

10.  Цели на предметната програма:  

• Да научи да ја користи професионалната литература за едукативни и практични 

цели.  

• Да ја научи базичната професионална терминологија на странски јазик  

• Да научи да пишува кратки професионални текстови  

• Да стекне и да развие јазична комуникација (писмена и усмена) и јазични 

вештини на јазикот во струката  

11.  Содржина на предметната програма:  

Семинари:  

• Базична терминологија во професијата  

• Развој на вештини на читање и пишување на професионални текстови  

• Активно користење на странскиот јазик во комуникацијата со болниот  

• Писмени вежби, деловна комуникација, превод ,пишување на краток состав, 

есеј, диктат  

• Посета на библиотека по Англиски јазик  

• Посета на странски центар  

12.  Методи на учење: Интерактивни предавања, семинари  

13.  Вкупен расположив фонд на време  60 часа  

14.  Распределба на распложивото време    

15.  Форми на наставните 

активности  

15.1.  Предавања-теоретска 

настава  

  

15.2.  Вежби,  Семинари  60 часа  

16.  Други форми на 

активности  

16.1.  Пракса    

16.2.  Самостојни задачи    

16.3.  Домашно учење    

17.  Начин на оценување бодови     

17.1  Континуирани проверки                                                             мин.-макс.                                            

бодови 30 – 50  

17.2  Завршен испит  Испитот е писмен. Се состои од  континуираната 

проверка на којашто студентот неосвоил бодови  

17.3  Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена)  

Семинари                               бодови 10 – 20 

Семинарска работа               бодови  20 - 30  



17.4  Активно учество  мин.-макс.  

   Теоретска настава                бодови     1-2 

Практична настава               бодови   4-6  

18.  Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка)  
  

до 59 бода  5 (пет) F  

од 60 до 68 бода  6 (шест) E  

од 69 до 76 бода  7 (седум) D  

од 77 до 84 бода  8 (осум) C  

од 85 до 92 бода  9 (девет) B  

од 93 до 100 бода  10 (десет) A  

19.  Услов за потпис и полагање 

на завршен испит  

Студентот е потребно редовно да ги посетува семинарите 

и да изготви семинарска работа за да добие потпис и 

пристапи на континуираната проверка. Оценката се 

добива врз основа на збирот на бодови од сите 

активности.  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  

Македонски   

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  

Студентска анонимна евалуација за предметот, 

наставниците и соработниците кои учествуваат 

во изведувањето на наставата.  

22.  Литература  

22.1.  

Задолжителна литература  

1.  

  

Професионални текстови публикувани во професионални списанија 

или интернет страници и избрани текстови од други извори од 

доменот на професијата  

2.  Општи и посебни речници, граматики, стручни прирачници  

 


