
 

Прилог бр. 3  Предметна програма од втор циклус на студии  
1.  Наслов на наставниот предмет  Методи и техники на теренските истражувања 

на јазикот  
2.  Код  4FF200712  
3.  Студиска програма  Македонски јазик и книжевност, насока 

македонски јазик  
4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

УГД,  

Филолошки факултет,   

Катедра за македонски јазик и книжевност  
5.  Степен (прв, втор, трет циклус)  втор циклус  
6.  Академска година / семестар  Прва/прв  7.  Број на ЕКТС кредити  4  

8.  Наставник  проф. д-р Гоце Цветановски  
9.  Предуслови за запишување на 

предметот  

Завршени додипломски студии  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на овој предмет е да се совладаат методите и техниките при 

истражувањата на јазикот, да се постигне флексибилна употреба на знаењето во 

практиката, развивање на способноста за комуникација, како и подобрување на 

соработката. Познавање и разбирање на прашања поврзани со методите и 

техниките на теренските истражувања.  
11.  Содржина на предметната програма:  

Какви информации ќе добиеме на терен зависи од  три фактори: 1. интересната 

сфера на истражувачот, 2. неговата умешност при водењето разговор на терен и 

3. неговиот однос со давателот на информации. Според овие три битни елементи 

се поставуваат и следниве содржини: Предмет и задачи на теренските 

истражувања. Науката и истражувањето. Димензии на  

истражувањата. Теоријата и истражувањето. Методологија на собирање на 

теренската јазична граѓа. Во делот посветен на техниките на истражувањата се 

разгледуваат следниве: психолошки техники (проектирање тестови, прашалници, 

анкети и сл.), техники на водење разговор (интервју), партиципација (техника на 

активен/пасивен учесник) и односи на теренот, проверување и 

експериментирање во работата на терен; култура, личност, општество; технички 

помагала во истражувањата. Изготвување студија за квантитативно и 

квалитативно истражување. Прибирање податоци и анализа во квантитативно 

истражување. Собирање податоци и анализа во квалитативно истражување. 

Теренска работа. Исторско-компаративно истражување. Анализа на податоци. 

Пишување истражувачки извештај за завршената теренска работа.  
12.  Методи на учење: предавања, вежби, истражувачка работа  
13.  Вкупен расположив фонд на време  12 седмици, 48 часа  
14.  Распределба на расположивото време  2+2+1  
15.  Форми на наставните 

активности  

15.1.  Предавања – теоретска настава  2  

15.2.  Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа  

2  



16.  Други форми на 

активности  

16.1.  Проектни задачи    

16.2.  Самостојни задачи  1  

16.3.  Домашно учење    
17.  Начин на оценување  

17.1.  Проектна задача  30  

17.2.  Семинарска работа / проект (презентација: 

писмена и усна)  

50  

17.3.  Активност и учество  20  
18.  Критериуми за 

оценување (бодови / 

оценка)  

до 50 бода  5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)  

од 61 до 70 бода  7 (седум) (D)  

од 71 до 80 бода  8 (осум) (C)  

од 81 до 90 бода  9 (девет) (B)  

од 91 до 100 бода  10 (десет) (A)  
19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

60% успех од сите предиспитни 

активности т.е. 42 бодови од двата 

колоквиуми, семинарската, редовноста 

на предавања и вежби  
20.  Јазик на кој се изведува наставата  Македонски  
21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата  

Самоевалуација  

 

22.  Литература  

 22.1.  Задолжителна литература  

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач    Година  

1.  Шулц, Е.; Лавенда, 

Р.  

Културна 

антропологија  

Просветно дело, 

Скопје  

2009  

2.  Neuman, W. L.  Social Research 

Methods : Qualitative 

and Quantitative 

Approaches  

Boston-Sydney  2003  

3.  Bernard Russell, H.  Research Methods in 

Anthropology  

Altamira Press  1995  

22.2.  Дополнителна литература  

Ред. 

број  
Автор  Наслов  Издавач    Година  

1.  Rihtman-Auguštin, 

D.  

Pretpostavke 

suvremenog 

etnološkog istraživanja   

Narodna 

umjetnost, 

Zagreb  

1976  

 


