
ФОН УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ – ОДДЕЛЕНИЕ СТРУМИЦА

РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ – ОДДЕЛЕНИЕ
СТРУМИЦА

Зимски семестар во академската 2016/17 година

Втора година 
III семестар 

Предмет
Шпански јазик Б3 (0+3)
Виш лектор м-р Наташа Алексоска

Понеделник 
10:00 – 14:00 

Англиски јазик 3 (0+2)
Лектор м-р Натка Јанкова (визитинг)

Понеделник 
10:00 – 13:30  

Фонетика и фонологија 1 (2+1)
Проф. д-р Лилјана Митковска 

Вторник
10:00– 14:00 

Теорија и техники на комуникација (2+0)
Доц. д-р Љубица Кардалеска
Лектор м-р Зоран Механџиски

Вторник
10:00– 14:00

Англиски јазик 3 (0+4)
Лектор м-р Татјана Срцева-Павловска 

Петок
10:00– 13:00 

Германски јазик Ц3 (0+3)
Лектор Елена Танева
Практикант Верица Јанева

Четврток
10:00 – 13:00

Педагогија
Доц. д-р Маја Тимовска

наставата ќе се изведува 
менторски*

Изборни предмети за наставна насока
Информатички технологии (2+2)
Доц. д-р Емилија Спасова Камчева

Среда (парни недели)
10:00– 13:00 

Е-општество (2+2)
Проф. д-р Никола Поповски

Вторник (непарни 
недели)

10:00– 13:00

Напомена:

 Предметотите Фонетика и фонологија 1  и Теорија и техники на комуникација ќе
се слушаат наизменично преку една седмица.

 Предметите  Шпански  јазик  Б3  и  Современ  англиски  јазик  3  ќе  се  слушаат
наизменично преку една седмица; на 26.09.2016 се започнува со Англиски јазик
3.

 Предметот Германски јазик Ц3 ќе се слуша преку една седмица.
 Наставата  по  предметот  Педагогија  ќе  се  одвива  во  термин  по  претходен

договор со предметниот наставник.
 Изборниот предмет ќе се слуша преку една седмица.
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