
.

.

.

предавање/вежби

време

присуство

.

.

.

online присуство

.

.

.

.

САБОТА

Летен

2021/2022

предавање (305) вежби

11:00 10:00

Прва година

П Р Е Д М Е Т ПОНЕДЕЛНИК

предавање/вежби

време

физичко присуство

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК

.

.

ФАКУЛТЕТ:

РАСПОРЕД ЗА:

СЕМЕСТАР:Политички науки и дипломатија

ГОДИНА

Име на предмет

име на професор/асистент

електронска адреса на професор/асистент



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



online

online

пред. 11:00-12:30

вежби 13:30-15:00

online

пред. 12:00-13:30

online online

вежби 9:00-10:30

пред. 11:00-12:30

време

.Виш лектор м-р Елена Танева elena.taneva@fon.edu.mk
вежби 12:30-14:00

.Германски јазик 2 пред. 11:00-12:30

.Еден изборен предмет од следната листа на предмети

.Англиски јазик 2

.Проф д-р Љубица 

Кардалевска ljubica.kardaleska@fon.edu.mk

.

вежби 12:30-14:00

.Проф. д-р Јасмина Трајкоска Наумоска 

jasmina.trajkoska@fon.edu.mk

.Меѓународно право за правата 

на човекот

Проф. д-р Елена Тодорова elena.todorova@fon.edu.mk

Политички партии и интересни 

групи.
пред. 9:00-10:30

име на професор/асистент

електронска адреса на професор/асистент

.Политичка историја на 

Македонија

.Проф. д-р Зунун Зунуни zunun.zununi@fon.edu.mk

присуство

вежби 12:30-14

online

Име на предмет предавање/вежби

Втора година

П Р Е Д М Е Т ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК САБОТА

ФАКУЛТЕТ: Политички науки и дипломатија СЕМЕСТАР: Летен

РАСПОРЕД ЗА: ГОДИНА 2021/2022



online

пред. 11:00-12:30

online

вежби 12:30-14:00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Проф. д-р Д-р Сејдефа Џафче sejdefa.dzafche@fon.edu.mk

.Социјална политика

.Доц. д-р Гордан Георгиев gordan.georgiev@fon.edu.mk

.Економска политика пред. 11:00-12:30

.

.Еден изборен предмет од следната листа на предмети

вежби 12:30-14:00



вежби 12:30-14:00

online

online

вежби 14:30-16:00

пред. 13:00-14:30

пред. 11:00-12:30

online

вежби 10:30-12:00

online

пред. 9:00-10:30

online

пред. 10:00-11:30

присуство

предавање/вежби

време време

проф. д-р Елена Тодорова.elena.todorova@fon.edu.mk

.Граѓанско општество

.Еден изборен предмет од следната листа на предмети

.Локална самоуправа

.Проф. д-р Александра 

Србиновска Дончевски 

aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk

.

.Доц. д-р Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk

.Геополитика

.Доц. д-р Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk

.Надворешна политика пред. 9:00-10:30

име на професор/асистент

електронска адреса на професор/асистент

Меѓународно јавно 

право.

Проф. д-р Билјана Пулеска biljana.puleska@fon.edu.mk

присуство

вежби 11:30-13:00

вежби 10:30-12:00

Име на предмет предавање/вежби

Трета година

П Р Е Д М Е Т ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК САБОТА

ФАКУЛТЕТ: Политички науки и дипломатија СЕМЕСТАР: Летен

РАСПОРЕД ЗА: ГОДИНА 2021/2022



online

пред. 9:00-10:30

online

вежби 10:30-12:00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Проф. д-р Зунун Зунуни zunun.zununi@fon.edu.mk

.Политика и религија

.Проф. д-р Назми Маличи nazmi.maliqi@fon.edu.mk

.Менаџмент на знаење пред. 9:00-10:30

.

Еден изборен предмет од следната листа на предмети

.

вежби 10:30-12:00



.Доц. д-р Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk
вежби 10:30-12:00

online

вежби 10:30-12:00

online

online

вежби 13:30-14:00

пред. 12:00-13:30

пред. 9:00-10:30

вежбу 13:30-15:00

online

пред. 9:00-10:30

online

пред. 9:00-10:30

присуство

предавање/вежби

време време

.Проф. д-р Александра 

Србиновска Дончевски 

aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk

.Политичка култура

.Проф. д-р Јасмина Трајкоска Наумоска 

jasmina.trajkoska@fon.edu.mk

.Политичка психологија

.Доц. д-р Гордан Георгиев gordan.georgiev@fon.edu.mk

.Политички систем на 

Македонија
пред. 12:00-13:30

online

.Проф. д-р Александра 

Србиновска Дончевски 

aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk

Геополитика (само за втор циклус).

Модул А: Внатрешна политика (два изборни предмети).

Реторика и аргументација. пред. 10:00-11:30

име на професор/асистент

електронска адреса на професор/асистент

Алтернативно и мирно 

решавање на спорови.

.Проф. д-р Зунун Зунуни zunun.zununi@fon.edu.mk

присуство

вежби 10:30-12:00

вежби 11:30-13:00

Име на предмет предавање/вежби

Четврта година

П Р Е Д М Е Т ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК САБОТА

ФАКУЛТЕТ: Политички науки и дипломатија СЕМЕСТАР: Летен

РАСПОРЕД ЗА: ГОДИНА 2021/2022



вежби 14:30-16:00

online

пред. 13:00-14:30

online

вежби 12:30-14:00

пред. 11:00-12:30

online

вежби 12:30-14:00

.

.

.

.

.

.

.

.

проф. д-р Елена Тодорова.elena.todorova@fon.edu.mk

.втор циклус: Заедничка надворешна и 

безбедносна политика на 

проф. д-р Елена Тодорова.elena.todorova@fon.edu.mk

.прв циклус: Заедничка надворешна и 

безбедносна политика на 
пред. 9:00-10:30

вежби 10:30-12:00

online

.Доц. д-р Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk

Дипломатски протокол.

.Доц. д-р Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk

.Дипломатско конзуларни 

односи
пред. 11:00-12:30

.

.Модул Б: Меѓународна политика и дипломатија (два изборни предмети)



предавање/вежби

време

присуство

пред. 17:00

online

пред. 19:00

online

пред. 17:00

online

пред. 17:00

online

.Проф. д-р Назми Маличи

.Теории за мирот и 

конфликтите

online

проф. д-р Елена Тодорова.elena.todorova@fon.edu.mk

Лобирање.

.Проф. д-р Нано Ружин nano.ruzin@fon.edu.mk

.Теории на транзиција и 

политички развој

пред. 17:00

.Доц. д-р Анита Глигорова anita.gligorova@fon.edu.mk

.

Модул А: Внатрешна политика (два изборни 

предмети)

.

.Современа дипломатија

име на професор/асистент

електронска адреса на професор/асистент

.Политичка филозофија

Проф. д-р Зунун Зунуни. Zunun.zununi@fon.edu.mk

време

присуство

Име на предмет предавање/вежби

Петта година

П Р Е Д М Е Т ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК САБОТА

ФАКУЛТЕТ: Политички науки и дипломатија СЕМЕСТАР: Летен

РАСПОРЕД ЗА: ГОДИНА 2021/2022



online 

online

online

пред. 19:00

online

пред. 17:00

пред. 17:00

online

пред. 17:00

.

.

.

.

.Проф. д-р Нано Ружин nano.ruzin@fon.edu.mk

.

.

Надворешно политичка 

анализа.

.Проф. д-р Јасмина Трајкоска Наумоска 

jasmina.trajkoska@fon.edu.mk

.Лобирање

.Проф. д-р Нано Ружин nano.ruzin@fon.edu.mk

.Теории на игри во 

меѓународната политика

пред. 17:00

.Модул Б: Меѓународна политика и дипломатија (два изборни предмети)

.Меѓународно 

комуницирање

.Проф. д-р Зунун Зунуни zunun.zununi@fon.edu.mk

.

.Локална самоуправа во РМ

.Проф. д-р Александра 

Србиновска Дончевски 

aleksandra.srbinovska@fon.edu.mk


