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1. Опис на Факултетот
1.1.

Година на основање

Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ е основан со
Одлука на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква бр. 360 од
22.07.1977 год., врз основа на чл. 66 точка 12 од Уставот на Македонската православна
црква, точка 4 од Резолуцијата на Црковно-народниот собор, донесена на 30 октомври
1974 година, чл. 174 став 3 од Уставот на СФР Југославија, чл. 225 став 3 од Уставот на
СР Македонија, како и согласноста на Републичката комисија за односи со верските
заедници бр. 05-78/2 од 5.07.1977 година, согласно членовите 18,19, 20 и 21 од Законот за
ԅ̆соко образование во СР Македонија.
Својата дејност ја започна на 8 декември 1977 год. - 10 години по обновувањето на
автокефалноста на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна
црква - заради формирање на високообразовни кадри за потребите на Црквата.
Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје, по
добивањето на акредитацијата од страна на Министерството за образование на Република
Македонија во 2008 година станува придружна членка на Универзитетот „Свети Кирил и
Методиј“ во Скопје. Со ова Факултетот доби можност за поширока соработка со
Универзитетот и неговите членки на повеќе нивоа. Богословскиот факултет беше вклучен
во повеќе научни проекти, семинари, симпозиуми, едукации, различни манифестации,
организирани од Универзитетот.
Од 2009 година Факултетот има свој претставник на Факултетот при Сенатот на
Универзитетот.
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Табела 1: Приказ на студиската програма на прв циклус (додипломски) студии

1.2.

1977

2020

8

65

6

1

8

13

2

2015

2020

2

4+2

8

/

/

6

2

2015

2020

4

4+4

8

/

/

6

2

2020

2020

2

4+2

6

/

/

2

4

2018

2018

6

2+6

11

/

/

9

2

Последна

Асистенти

5

Лектор

4

Наставници

3

Вкупен број на предмети

2

Број на семестри

1.

Православна
теологија
(прв циклус)
Втор циклус едногодишни студии
Втор циклус двегодишни студии
Специјалистички
студии по
методика на
религиската
настава
Трет циклус
докторски студии

Вкупен број на
наставен кадар со
полно работно
време во постојан
работен однос

М

Година на основање

Бр.

Назив на
студиската
програма

акредитација

Приказ на студиските програми

Пол

Ж

Значајни реформи

Активностите во наставно-образовната дејност во овој извештаен период беа
насочени кон осовременување на наставно-образовниот процес и усогласување на
високообразовната дејност со законските прописи, истовремено обезбедувајќи
континуитет во реализацијата на оваа дејност.
Во согласност со новиот Закон за високото образование и новиот Статут на
Универзитетот, изготвен е нов Статут на Православниот богословски факултет.
Изготвени се елаборати за акредитација на студиската програма од прв циклус
студии по теологија, за повторна акредитација на студиските програми од втор циклус
(едногодишни и двогодишни) студии по теологија, како и за акредитација на студиската
програма специјалистички студии од втор циклус - Методика на наставата по религиско
образование. Изготвен е и елаборат за акредитација на студиската програма од трет
циклус студии по теологија, за којшто е добиено решение за акредитација на студиската
програма.
6

Во согласност со актите на Факултетот и Универзитетот, добиени се согласности за
вршење на високообразовна дејност на Православниот богословски факултет од лица
избрани во звање од наставно-научните совети на Филозофскиот факултет, Филолошкиот
факултет, Факултетот за физичко образование, спорт и здравје и Институтот за
политичко-правни истражувања во Скопје.
1.3.

Карактеристики на сегашната состојба

На Православниот богословски факултет се изведува настава на прв циклус
додипломски студии во еден студиски модул: православна теологија и на втор циклус
студии по теологија како едногодишни и двогодишни, како и специјалистички студии по
методика на религиската настава.
Студискиот модул православна теологија од додипломските студии е опфатен со
четири катедри: богословска, систематска, пастирско-катихетска и историска катедра.
Студиите на додипломските студии траат 8 семестри, односно се работи за
универзитетски четиригодишни додипломски студии со 240 кредити. Основната цел на
студиската програма е да се образуваат професионални кадри за наставно-образовна и
научноистражувачка дејност во полето на теологијата и нејзините области. Соодносот на
предметите е: до 90% се задолжителни предмети и 10% изборни предмети. Студиите се
завршуваат со подготовка и јавна одбрана на дипломскиот труд. Студентот поседува
знаење и разбирање од полето на теолошки науки. Во текот на студиите студентот се
стекнал со способност за проценка и комуникациски вештини во различни сегменти на
теолошките науки. Се очекува да е оспособен да ги промовира и применува своите
теоретски и апликативни сознанија како основа за понатамошно професионално
дејствување.
Студиската програма од втор циклус студии по теологија е базично втемелена врз
православната теологија со примеси на специјализирани сегменти од религиите во
македонското општество. Според својот концепт, предметната ориентација и пристап, овој
студиум е единствен од овој вид во Република Северна Македонија. Тој им овозможува на
студентите да стекнат продлабочени знаења општо за православната теологија, како и
специјализирани знаења засебно од областа на православието, исламот, католицизмот,
протестантизмот, новите религиозни движења. Воедно значајно ќе биде развиена и
истражувачката рамка на теологијата, секако проследена низ соодветната теоретска база,
надополнета со истражувачките пристапи, методи, обработка и анализа на податоците,
односно извлекување и аргументирање на заклучоците. Предметот Академско пишување,
на овој модул треба му даде специфичен квалитет, соодветно воведувајќи ги студентите
како да ги препознаваат, класифицираат и како да пишуваат научни трудови од
соодветната област, првенствено заради својата фокусираат на критичкото читање и
пишување, коешто директно упатува на развивањето на оригиналноста на авторските
трудови на студентите. Програмата ја сочинуваат задолжителни и изборни предмети од
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Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ и изборни предмети од
листата на Универзитетот.
Студиите на Втор циклус едногодишни магистерски студии траат 2 семестри,
односно се работи за универзитетски едногодишни последипломски студии со 60 кредити.
Основната цел на студиската програма е да се образуваат професионални кадри за
наставно-образовна и научноистражувачка дејност во полето на теологијата и нејзините
области. Соодносот на предметите е: 66,66% се задолжителни предмети и 33,33% изборни
предмети. Студиите се завршуваат со подготовка и јавна одбрана на магистерскиот труд.
Студиите се завршуваат со подготовка и јавна одбрана на магистерски труд. По
завршувањето на едногодишните академски студии, студентите се здобиваат со звањето:
магистер по теологија.
Студиите на Втор циклус двегодишни магистерски студии траат 4 семестри, односно
се работи за универзитетски двогодишни последипломски студии со 60 кредити.
Основната цел на студиската програма е да се образуваат професионални кадри за
наставно-образовна и научноистражувачка дејност во полето на теологијата и нејзините
области. Соодносот на предметите е: 66,66% се задолжителни предмети и 33,33% изборни
предмети. Студиите се завршуваат со подготовка и јавна одбрана на магистерскиот труд.
По завршувањето на едногодишните академски студии, студентите се здобиваат со
звањето: магистер по теологија.
Програмата за едногодишни специјалистички студии по методика на религиската
настава овозможува специјализантите треба да стекнат знаења од областа на теологијата,
педагогијата, педагошката психологија и методиката на религиската настава; да имаат
познавања за развојните карактеристики на учениците и дидактичките стандарди за
наставните програми. Специјалистичките студии траат 2 семестри, односно се работи за
универзитетски едногодишни студии со 60 кредити. Студиите се завршуваат со
подготовка и јавна одбрана на специјалистички труд. По завршувањето на едногодишните
академски студии, студентите се здобиваат со звањето: професор – специјалист по
методика на наставата по религиско образование.
Докторските студии по теологија претставуваат надградба на последипломските
(мастер) академски студии по теологија. Воедно тие нудат продлабочено, синтетичко и
специјализирано образование од теологијата, која на идните доктори на теолошки науки
ќе им овозможи самостоен и критички пристап кон анализирање на важни теолошки
прашања. Во рамките на овој студиум, значајно е развиена и истражувачката рамка на
теологијата, секако проследена низ соодветната теоретска база, надополнета со
истражувачките пристапи, методи, обработка и анализа на податоците, односно
извлекување и аргументирање на заклучоците. Студиската програма од трет циклус
теолошки студии е базично втемелена врз православната теологија, со примеси на
специјализирани сегменти од историската и религиозната сфера во македонското
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општество и според својот концепт, предметната ориентација и пристап, овој студиум е
единствен од овој вид во Република Северна Македонија. Програмата ја сочинуваат
задолжителни и изборни предмети од Православниот богословски факултет „Св. Климент
Охридски“, Скопје, како и изборни предмети од листата на Универзитетот.
Вака конципираниот студиум овозможува продлабочено научно осознавање на
погоре наведените области, потоа на различните аспекти поврзани со православната
теологија воопшто, соодветна едукација на кадарот, кој што ќе придонесе за развојот на
теолошките науки, а воедно и соодветна комуникација на сите степени од воспитнообразовниот систем. Студиските барања поставени во рамките на оваа програма се
насочени кон обезбедување соодветни компетенции што ќе ги квалификуваат
докторантите, кои успешно ги совладуваат истите за титулата доктор по теолошки науки.
Докторските студии траат 6 семестри, односно се работи за универзитетски тригодишни
студии со 180 кредити. Студиите се завршуваат со подготовка и јавна одбрана на
докторска дисертација. По завршувањето на докторските студии, докторантите се
здобиваат со научниот назив: доктор на теолошки науки.
Академскиот кадар за додипломските студии го сочинуваат двајца редовни
професори, двајца вонредни професори, двајца доценти, еден лектор, седум асистенти и
еден помлад асистент, сите вработени во редовен работен однос.
Академскиот кадар за втор циклус студии го сочинуваат четири редовни професори
и четири вонредни професори. Од нив четворица се редовно вработени на Православниот
богословски факултет, а четворица се вработени на УКИМ.
Академскиот кадар за специјалистички студии по методика на религиската настава
го сочинуваат 4 редовни професори, еден вонреден професор и еден доцент. Од нив тројца
се вработени на Православниот богословски факултет, а тројца се вработени на УКИМ.
Академскиот кадар за трет циклус докторски студии го сочинуваат тројца редовни
професори, петмина редовни професори во пензија, двајца вонредни професори и еден
доцент. Од нив четворица се вработени на Православниот богословски факултет, двајца
професори се редовно вработени на УКИМ, а петмина се во пензија.
Како административен кадар на Православниот богословски факултет се вработени
четворица.
Вкупниот број на студенти изнесува 79.
Вкупниот број на магистранти запишани на двегодишни студии изнесува 2.
Вкупниот број на магистранти запишани на едногодишни студии изнесува 13.
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Вкупниот број на специјализанти запишани на втор циклус специјалистички студии
изнесува 3.
Вкупниот број на докторанти запишани на трет циклус докторски студии е еден.

2. Мисија и цели на Факултетот
2.1.

Мисијата и целите на Факултетот како насока за развој на подолг период
и во сообразност со потребите на Македонската православна црква и
општествената заедница:

Основна цел на Факултетот, како највисока богословска, просветна и научна
установа во МПЦ е да подготвува високообразовано свештенство, монаштво, и
друг потребен високообразовен кадар за потребите на Црквата, како и заради
развивање и унапредување на богословските науки.

2.2.

Стратегија за остварување на мисијата

 Се создаваат поволни услови за Факултетот со членувањето на УКИМ;
 Факултетот и понатаму ја продолжува соработката со православните богословски
факултети и другите теолошки факултети во Европа;
 Факултетот ги следи промените и одлично се прилагодува на новите барања:
Согласно упатствата на УКИМ се носат нови уредби и правилници и се
дополнуваат или обновуваат веќе постоечките;
 Православниот богословски факултет ги следи современите постигнувања на
другите факултети во земјава и во странство и позитивните примери ги
имплементира како свои;
 Постојано се следат и новините во наставната технологија, но сепак се
имплементираат во рамките на финансиските можности на Факултетот и
просторната ограниченост;
 Во тек е имплементација на Iknow и Ilearn системите.
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3. Надворешна соработка на Православниот богословски факултет во
претходните четири години
Православниот богословски факултет како високообразовна институција и центар на
едукацијата е насочен кон остварување на високообразовна научна и стручна соработка со
странски високообразовни, научни и други институции, како дел од грижата за
унапредување на вкупниот образовен систем. Таа се остварува преку склучување на
договори за меѓународна соработка, размена на кадри, покана на еминентни стручњаци
од странство за да ги пренесат сопствените искуства од богословската наука и, обратно,
организирање разни видови на стручни манифестации со меѓународно учество, како:
научни симпозиуми, конференции и семинари. Активноста на Факултетот во полето на
меѓународна соработка во овој извештаен период беше насочена во повторно
воспоставување на добрите односи со Факултетите од нашето опкружување.
На 14 октомври 2019 година во просториите на Факултетот, свечено беше потпишан
Договор за соработка помеѓу Богословскиот факултет и Католичкиот богословски
факултет од Универзитетот во Загреб (бр. 241/1). Договорот за соработка го потпишаа
деканите на двата факултета, проф. д-р. Ѓоко Ѓорѓевски и проф. д-р. Марио Цифрак, а на
свеченото потпишување на Договорот присуствуваа и поглаварот на Македонската
православна црква, Неговото Блаженство, Архиепископот Охридски и Македонски г.г.
Стефан, ректорот на универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, проф. д-р Никола
Јанкуловски, д-р Киро Сотојанов, бискуп скопски и епископ струмичко-скопски од
Католичката црква, заедно со продеканите на двата факултета: проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ
и доскорешниот продекан проф. м-р Петко Златески, како и продеканите од Католичкиот
богословски факултет од Загреб, проф. д-р Ружица Разум, продекан за настава, проф. д-р.
Ненад Маловиќ, продекан за меѓународна соработка и доцент д-р Анто Баришиќ,
продекан за организација и подрачни студии.







Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје
има потпишано договори за соработка и со следните високообразовни установи од
земјата и странство:
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Број 265 од 7.12.2012), а преку него
и со
Московската Духовна академија, Русија, 2013 година;
Санспетербуршата академија, Русија, 2014 година;
Папскиот универзитет Урбанијана во Рим, Италија 2015 година.
Исто така ПБФ соработува со неколку Универзитети и нивните теолошки
факултети во Романија (2013).

11

Соработката со високообразовните установи од странство, Факултетот ја остварува
преку организирање размена на научноистражувачкиот кадар, размена на информации за
научноистражувачки проекти, меѓусебна поддршка во подготовка и имплементирање на
научноистражувачки проекти, поддршка во организирање на меѓународни работилници,
симпозиуми, конференции и конгреси, меѓусебна поддршка во активности од издавачката
дејност и др.

3.1.





Идни планови на Факултетот за унапредување на надворешната
соработка
Потпишување на договори со други Православни факултети за соработка;
Размена на студенти и професори;
Взаемно признавање на дипломите и
Учество на последипломски студии.

4. Соработка на Православниот богословски факултет со црквите,
епархиите, црковните служби, владините и невладините организации
и со други професионални асоцијации на национално ниво, а во
контекст на мисијата, целите и задачите на Факултетот
 Постои соработка со црквите и епархиите;
 Постои соработка со владини и невладини организации;
 Постои соработка и со други професионални асоцијации на национално ниво.

5. Учество на Православниот богословски факултет во европски
програми
Православниот богословски факултет во извештајниот период има склучено два
договори за студентска мобилност со програмата Еразмус +. Имено, на 27 јануари 2017
година се склучени договори за меѓусебна соработка на Универзитетот „Свети Кирил и
Методиј“ во Скопје со Богословскиот факултет од Софија, Република Бугарија и со
Богословскиот факултет од Велико Трново, Република Бугарија. Оваа соработка
подразбира мобилност и студентска размена на студенти во времетраење на еден семестар
и еквиваленција на положени испити. Во рамки на програмата ЕРАЗМУС + беше
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реализирана размена на 1 студент, односно на Факултетот беше остварена посета од 1
странски студент од Република Бугарија.

6. Мобилност на студентите и академскиот кадар
 Мобилност на студентите, засега, постои само во рамките на постдипломските
студии;
 Мобилноста на наставниот кадар е задоволувачка: професори од Православниот
богословски факултет се чести предавачи на некои од факултетите во состав на
УКИМ, како и предавачи на теолошките факултети на меѓународно ниво.
 Од учеството на наставниот кадар на Православниот богословски факултет
„Св. Климент Охридски“, Скопје на домашни и меѓународни научни собири, во овој
временски период се издвојуваат следниве:
а) Меѓународна библиска конференција „Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus
Testamentum in Novo patet“ (10-14.10.2018 Софија)
б) По повод дваесетгодишното постоење на Biblioteca Biblica, во периодот од 10 до
14 октомври 2018 година, на Богословскиот факултет во Софија, а во соработка со
SNTS (Studiorum Novi Testamenti Societas), била организирана меѓународна библиска
конференција на тема: „Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus Testamentum in
Novo patet“. На конференцијата учество земаа д-р Ѓоко Ѓорѓевски и д-р Ратомир
Грозданоски.
в) Семинар по систематско богословие и христијанска философија (22.11.2018 и 3031.10.2019 Велико Трново)
г) На семинарот по систематско богословие и христијанска философија на
Универзитетот во Велико Трново учество земаа д-р Милан Ѓорѓевиќ и м-р Кирче
Трајанов.
д) Алумни конференција: „Дојдете и видете“. Гостопримството како основен услов
за меѓурелигиски дијалог (26-29.11.2019)
ѓ) Во организација на KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer Dienst) со седиште
во Бон, Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје
и Фондацијата „Свети Фотиј Велики“ од Скопје се одржа алумни конференција на
KAAD во Охрид. На настанот земаа учество поранешни стипендијанти на KAAD од
Колумбија, Кина, Унгарија, Иран, Бугарија, Србија и Македонија, како и
генералниот секретар на KAAD д-р Херман Вебер, како и референтот за Источна
Европа на KAAD Маркус Лајмбах. Во рамките на конференцијата беа остварени
средби со Неговото Блаженство, Архиепископот охридски и македонски г.г. Стефан,
бискупот Киро Стојанов, Неговото Високопреосвештенство, митрополитот дебарскокичевски г. Тимотеј и деканот на Факултетот.
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е) Демирхисарска летна школа (2018-2019). Православниот богословски факултет во
секоја година учествува на Демрихисарска летна школа. Школата се реализира со
цел продолжување на долгорочните планови и активности на локалната самоуправа
на општина Демир Хисар, а со финансиска поддршка на Министерството за култура,
како и со партнерство на: Центарот за истражување на културното наследство при
Македонската академија на науки и уметности, Манастирот „Свети Јован Претеча“ –
Слепче, Православниот богословски факултет, Архитектонскиот факултет,
Филозофскиот факултет (Катедрата за историја и Катедрата за историја на уметност
и археологија) и Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер,
Археолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип и Институтот за
Старословенска култура, Прилеп. Во склоп на школата секоја година функционира
Теолошка секција раководена од доцент д-р Виктор Недески, на која учествуваат
студенти од Православниот богословски факултет. На оваа секција се обработуваат
различни теми од областа на црковното наследство на Демирхисарскиот регион,
локалната патристичка традиција, како и теми од современиот живот на Црквата.
Интердисциплинарниот карактер на школата овозможува стекнување на знаења од
различни области, а ја отвора можноста и за посериозна соработка на институциите
кои се вклучени во школата во повеќе проекти поврзани со богословската мисла,
културата, уметноста, архитектурата и историјата на Демирхисарскиот регион.
ж) Научен собир „Католичката црква во Македонија низ својата историја“
(10.11.2018). Во организација на Католичката црква во РМ и Католичкиот
богословски факултет во Сараево, на 10 ноември 2018 година беше организиран
научен собир на тема „Католичката црква во Македонија низ својата историја“. На
собирот учество земаа деканот д-р Ѓоко Ѓорѓевски, проф. д-р Дејан Борисов и
поранешниот проф. д-р Јован Белчовски.
е) Факултетот во организација на Македонскиот центар за меѓународна соработка
зеде учество во повеќе проекти за меѓурелигиска соработка.
з) Во текот на извештајниот период секоја година е организиран Меѓурелигиски час
– проект организиран од фондацијата Конрад Аденауер во соработка со ПБФ и
Факултетот за исламски науки. Во рамките на овој проект реализирани се вкупно
четири средби во текот на секоја година. Потребно е да се истакне дека овие
активности се надоврзуваат врз веќе воспоставена традиција на меѓурелигиска
соработка на Богословскиот факултет со Факултетот за исламски науки која трае
скоро дваесет години.
ѕ) Како дел од меѓурелигиската меѓународна соработка е и посетата на црковната
делегација, составена од проф. д-р Дејан Борисов и проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ на
Исламската Република Иран во јули 2018 година.
и) Со поддршка на Екуменската иницијатива на жените, на 05.04.2019 година на
Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“ беше одржан
меѓурелигиски форум на тема: „Местото и улогата на религиозната жена во
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општеството“. Како дел од истиот проект беа отпечатени меѓурелигиски календари
и беше организирана посета на светилишта во Преспанско-пелагониската епархија.

7. Меѓународна димензија на студентската програма
Дипломите од Православниот богословски факултет се признати во Македонија и од
страна на теолошките факултети во странство, така што дипломираните студенти од
Православниот богословски факултет без проблем ги продолжуваат своите
постдипломски студии на сродните факултети во составот на УКИМ и теолошките
факултети во странство.
Со завршување на вториот циклус студии магистрантите на Православниот
богословски факултет стекнуваат право на запишување трет циклус на студии (согласно
член 96 од Законот за високо образование на Р.С. Македонија).
Со завршување на специјалистичките студии по методика на религиската настава,
специјализантите на Православниот богословски факултет стекнуваат право да го
предаваат предметот Етика во религиите во основните училишта во Република Северна
Македонија.

8. Контакти со дипломираните студенти
Дипломираните студенти редовно се покануваат на научни средби, семинари,
конференции и свечености кои ги организира Православниот богословски факултет.

9. Гостување на странски предавачи во претходните четири години
Во рамките на програмата, на Богословскиот факултет гостуваше д р Свилен Тутеков,
во придружба на д-р Смилен Марков, обајцата професори од Богословскиот факултет во
Велико Трново, Бугарија, со што беше реализирана и првата соработка меѓу
богословските факултети во Скопје и Велико Трново во рамките на програмата
EРАЗМУС +.
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10.Број на публикации во последните четири години
Во текот на извештајниот период излегоа три изданија на Годишниот зборник како
двоброј, за 2015-2016 година, за 2017-2018 година и за 2019-2020 година.
Како конференциски зборници излегоа од печат Зборникот од Меѓународната
конференција „Свети Климент Охридски – Милоста и милосрдието во Библијата и во
Црквата“ (2019), Зборникот на трудови од Првиот и Вториот Светиклиментов научен
собир, насловен „Предание и општество“ (2018) и Зборникот на трудови од третиот
Светиклиментов научен собир, насловен „Словата и словото“ (2019).

11.Вкупен број организирани научни собири во последните четири
години
Во временскиот период од 2018 до 2021 година, Православниот богословски факултет
беше организатор на вкупно 12 научни собири:
Светиклиментов научен собир „Вера и општество“ (06.12.2018)
Во склоп на чествувањата на двата јубилеја - 1000-годишнината од Охридска
Архиепископија и 60-годишнината од Македонската православна црква, на 6.12. 2018
година се организираше еднодневен научен собир на Факултетот, посветен на свети
Климент Охридски.
Научна дебата „Религијата и политиката“ (13.12.2018)
Македонското политолошко друштво и Православниот богословски факултет „Св.
Климент Охридски“, Скопје на 13.12.2018 година (Четврток) во 10:00 часот во салата на
Православниот богословски факултет организираше научна дебата на тема „Политиката и
религијата“. Поздравни обраќања на научната дебата има проф. д-р Никола Јанкуловски,
Ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, м-р Даријан Сотировски,
Претседател на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, деканот
д-р Ѓоко Ѓоргиевски и доц. д-р Марјан Ѓуровски, Претседател на Македонското
политолошко друштво, додека воведничари неа митрополит Европски г. Пимен, проф. д-р
Цане Мојаноски, Факултет за безбедност, Скопје, проф. д-р Хасан Џило од Факултетот за
исламски науки и продеканот д-р Милан Ѓорѓевиќ. Свои излагања на дебата имаа повеќе
професори од академската заедница во Република Македонија меѓу кои проф. д-р
Александар Спасеновски, Правен факултет - Скопје, проф. д-р Ратомир Гроздановски
Богословски факултет - Скопје, проф. д-р Проф. д-р Славејко Сасајковски ИСППИ при
УКИМ - Скопје, проф. д-р Владимир Божиновски Правен факултет - Скопје и други.
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Меѓународна научна конференција „Света Софија – Премудроста која си изгради
дом“ (Охрид 11-13.10.2019)
Во организација на Православниот богословски факултет „Свети Климент Охридски“
во Скопје, а со поддршка на Македонската православна црква, Универзитетот „Свети
Кирил и Методиј“ во Скопје и Министерството за култура, од 11 до 13 октомври 2019
година во Охрид и Струга се одржа меѓународната конференција „Света Софија –
Премудроста која си изгради дом“.
Во рамките на свеченото обраќање на свеченото отворање на конференцијата во
црквата „Света Софија“ во Охрид свое обраќање пред присутните имаа Неговото
Блаженство, Архиепископот охридски и македонски г. г. Стефан и проф. д-р Никола
Јанкуловски, Ректор на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.
На оваа научна конференција говореа еминентни професори и теолози од
универзитети од повеќе европски земји: д-р Ролан Мејне од Италија, д-р Карл Вилхем
Нибур од Германија, д-р Николај Арачки од Словенија, д-р Марио Цифрак, д-р Ружица
Разум и д-р Ненад Маловиќ од Хрватска, д-р Драгана Јанњиќ од Србија, д-р Горан
Јаниќиевиќ од Босна и Херцеговина, д-р Ивајло Најденов, д-р Иван Желев Димитров, д-р
Емил Трајчев, д-р Екатерина Дамјанова, д-р Росен Русев и м-р Јана Драгомирова од
Бугарија и д-р Ѓоко Ѓорѓевски, д-р Ратомир Грозданоски, д-р Милан Ѓорѓевиќ, д-р Дејан
Борисов, д-р Анета Јовковска, м-р Кирче Трајанов, м-р Виктор Недески, д-р Стефан
Гоговски и д-р Илче Мицевски од Македонија. Еден дел на конференцијата беше посветен
на храмот на охридските архиепископи именуван по Мудроста – црквата „Света Софија“
во Охрид – нејзината историја, архитектура, фрескоживопис и уметност, додека другиот
дел беше сосредоточен на мудроста во Библијата, теологијата, филозофијата и
практичното богословие на Црквата. Учесниците на конференцијата дадоа релевантна
анализа на зададената конференциска тема и голем придонес во размената на
експертските знаења, професионалните практики и индивидуалните искуства од што се
очекува во иднина да произлезе взаемна меѓународна соработка помеѓу образовните
институции и научноистражувачкиот сектор.
Светиклиментов научен собир „Словата и Словото“ (05.12.2019)
Третиот Светиклиментов научен собир беше посветен на темата: „Словата и Словото“.
Научниот собир „Словата и Словото“ имаше за цел да ја визира многуслојноста на
прашањето за словесноста во контекст на философијата, филологијата, лингвистиката,
книжевноста, психологијата, историјата, правото, социологијата, уметноста и
архитектурата – и да ги постави во релација со православното богословие и да ги лоцира
можните точки на нивно взаемно проникнување и синтетизирање.
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Светиклиментов научен собир „Образование и заедничарење“ (07.12.2020)
Состојбата на глобална пандемија и подемот на комуникациските технологии го
обликуваа амбиентот во кој се одвиваше четвртиот Светиклиментов научен собир.
Образованието се соочуваше со двоен предизвик – од една страна, да се справи со
ограничувањата на социјализацијата и движењето на луѓето, а од друга страна, да изнајде
адекватен модус на ползување на технологиите при справувањето со актуелната
ситуација. Дали и до кој степен образованието во кое физичкото заедничарење е
ускратено или е сведено на минимум може да ја исполни својата основна задача?
Понатаму, со оглед тоа дека ограничувањата што ги налага актуелната здравствена
ситуација се со времен карактер, се отвори прашањето дали постојат начини и стратегии
за компензирање на оние елементи од образовниот процес што се запоставени при онлајн
наставата? Наведените прашања, како и општите теми за односот меѓу образованието и
верата се најдоа во центарот на вниманието на четвртиот Светиклиментов научен собир на
тема „Образование и заедничарење“.
Светиклиментов научен собир „Сеќавање (па́мѧть)“ (07.12.2021)
Светиклиментовиот научен собир, како годишен настан на Православниот
богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје, од почетокот се профилира
како духовно-интелектуален простор за средба и споделување на академско ниво. Петтото
продолжение на настанот, посветен на темата: „Сеќавање (па́мѧть)“ се надоврза на
ваквиот интердисциплинарен концепт со тоа што се обиде да ги прикаже и спореди
различните перспективи кон предложената тема.
Меѓународен научен симпозиум „Денови на Јустинијан I“ во (Скопје, 20118-2021)
Меѓународниот симпозиум „Денови на Јустинијан I“ е значаен катагодишен научен
настан во организација на Универзитетот „Евробалкан“ – Скопје, Институтот за
национална историја и Православниот богословски факултет. Од Православниот
богословски факултет учество имаат земено д-р Ѓоко Ѓорѓевски, д-р Милан Ѓорѓевиќ, д-р
Анета Јовковска, м-р Кирче Трајанов, д-р Виктор Недески и д-р Александар Крстаноски.
Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 17.62.7.2018 и 04.8- 23.08.2019)
Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура е научен настан кој
се организира повеќе од половина век. На меѓународниот семинар се вклучени повеќе
единици на Универзитетот, меѓу кои и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“,
Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Институтот за македонска литература,
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Филозофскиот факултет, Природно-математичкиот факултет, Факултетот за музичка
уметност и Православниот богословски факултет. Според повеќегодишната традиција,
деканот на Факултетот редовно учествува на научниот настан, а предавањето се реализира
во манастирот „Свети Наум Охридски“.

12.Финансирање на Православниот богословски факултет
 Факултетот е финансиран со 55% од Македонската православна црква, 10% од
студентската партиципација и 35% од Министерството за образование на Република
Северна Македонија;
 Уделот на студентската партиципација во вкупните средства на Факултетот е 10%;
 Цената на додипломските студии за студент по година изнесува:
- Редовен студент: 200 евра
- Вонреден студент: 400 евра.
 Цената на втор циклус студии по теологија изнесува:
- Едногодишни студии: 1500 евра
- Двогодишни студии: 2000 евра.
 Цената на специјалистичките студии по методика на религиската настава изнесува
1500 евра.
 Цената на трет циклус докторски студии по теологија изнесува 4500 евра.

13.Наставен кадар
На Православниот богословски факултет во редовен работен однос моментално
(декември 2021 година) се вработени двајца редовни професори, двајца вонредни
професори, двајца доценти, еден лектор, седум асистенти и еден помлад асистент. Што се
однесува до наставниот кадар, во периодот од јануари 2018 до декември 2021 година се
случија следниве промени во работниот однос: Еден редовен професор се пензионираше
во септември 2019 година (д-р Ацо Гиревски), а еден редовен професор се пензионираше
во септември 2020 година (д-р Стефан Санџакоски). Еден вонреден професор се
пензионираше во септември 2019 година (м-р Петко Златески). На еден асистент му
престана работниот однос во декември 2017 (м-р Владо Недески), а на друг асистент му
престана работниот однос на 3 април 2019 година (м-р Сашо Целески). Двајца асистенти
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започнаа со редовен работен однос на 06 декември 2019 година (д-р Стефан Гоговски и др Илче Мицевски-Игнат), а еден асистент започна со редовен работен однос во февруари
2021 година (д-р Александар Крстаноски). Еден асистент е избран за доцент во декември
2019 (д-р Анета Јовковска), а друг асистент е избран за доцент во ноември 2021 година (др Виктор Недески). Детални информации за структурата на академскиот кадар на
Православниот богословски факултет се содржани во табелите 1, 2, 3 и 4.

Табела 2: Структура на вработениот академски кадар во постојан работен однос

Категорија на звања

М

Ж

Број

Просечна
старост

Процент со научен
степен Доктор на
науки

Ред.
бр.

Година на
вработување на ПБФ

Структура на вработениот академски кадар во постојан работен однос

Пол

Вкупно

Редовен професор
1

Ред. проф. д-р Ацо Гиревски

19892019

1

/

1

/

+

2

Ред. проф. д- р Ратомир Грозданоски

1990

1

/

1

62

+

3

Ред. проф. д-р Стефан Санџакоски

19902020

1

/

1

/

+

4

Ред. проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски

2001

1

/

1

53

+

ВКУПНО

19762001

4

0

4

57,5

100%

Вонреден професор
1

Вон. проф. д-р Дејан Борисов

2006

1

1

44

+

2

Вон. проф. д-р Милан Ѓорѓевиќ

2012

1

1

40

+

20

3

Вон. проф. м-р Петко Златески

19912019

1

ВКУПНО

19912012

3

1

/

-

0

3

42

76,3%

1

1

43

+

1

31

+

1

2

37

100%

1

1

41

+

1

1

41

100%

Доцент
1

Доцент д-р Анета Јовковска

2009
доцент
од 2019

2

Доцент д-р Виктор Недески

2017
доцент
од 2021

1

20092017

1

ВКУПНО
Лектор
1

д-р Марија Гиревска

2012

ВКУПНО

2012

0

Асистент
1

Асс. д-р Дарко Анев

2009

1

1

37

+

2

Асс. д-р Стефан Гоговски

2019

1

1

32

+

3

Асс. д-р Илче Мицевски-Игнат

2019

1

1

37

+

4

Асс. д-р Александар Крстаноски

2021

1

1

37

+

5

Асс. м-р Борче Грамбозов

2017

1

1

32

-

6

Асс. м-р Кирче Трајанов

2009

1

1

39

-

7

Асс. м-р Николче Ѓурчиновски

2009

1

1

40

-

8

Асс. м-р Владо Недески

2019 –
2017

1

1

/

-

9

Асс. м-р Сашо Целески

20122019

1

1

/

-

ВКУПНО

20092021

7

7

36,3

57,14%
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1

Помлад асистент
1

Пом. асс. Бобан Митевски

2010

1

ВКУПНО

2010

1

22

0

1

38

-

1

38

0%

Табела 3: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Додипломски студии

(име и презиме)

1.

проф. д-р Ацо Гиревски
(редовен професор до
09.2019)

Код

(период на предавање доколку
има измени во последните
четири години)
Вовед во теологија
(задолжителен)
(до септември 2019)
Агиологија
(задолжителен)
(до септември 2019)
Омилитика-теорија
(задолжителен)
(до септември 2019)
Омилитика-историја
(задолжителен)
(до септември 2019)
Пастирско богословие I
(задолжителен)
(до септември 2019)
Пастирско богословие II
(задолжителен)
(до септември 2019)
Мисија во Православната црква
(изборен)

ПБФ 110

4+0

I

60

ПБФ 440

4+0

IV

60

ПБФ 770

2+2

VII

60

ПБФ 860

2+2

VIII

60

ПБФ 730

4+0

VII

60

ПБФ 830

4+0

VIII

45

ПБФ 831

2+0

VIII

45
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(годишно)

бр.

Вкупен фонд на
часови

Наставник и звање

Семестар

Ред

Наставни дисциплини на
наставникот на студиската
програма

Фонд на часови по
наставна дисциплина

Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Додипломски студии
Научна област во која е
стекнат докторат
(магистериум) според
Класификација, наслов на
докторатот
(магистериумот) и година
на докторирање
(магистрирање)

Теологија и јазик
Докторат: „Македонскиот
превод на Библијата со
посебен осврт врз неговата
улога во современата
мисија на Црквата“ (2003)

(до септември 2019)
Парохиска администрација
(задолжителен)
(до септември 2019)
Старогрчки јазик I
(задолжителен)
Старогрчки јазик II
(задолжителен)
Старогрчки јазик IIΙ
(задолжителен)
Старогрчки јазик IV (изборен)

2.

проф. д-р Ратомир
Грозданоски
(редовен професор)

Вовед во Светото писмо на
Новиот завет (задолжителен)
Свето писмо на Новиот завет –
егзегеза I (задолжителен)
Свето писмо на Новиот завет –
егзегеза II (задолжителен)
Свето писмо на Новиот завет –
егзегеза III (задолжителен)

3.

4.

проф. д-р Стефан
Санџаковски
(редовен професор до
09.2020)

проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски

Свето писмо на Новиот завет –
егзегеза IV (задолжителен)
Патрологија I (задолжителен)
(до септември 2020)
Патрологија II (задолжителен)
(до септември 2020)
Христијанска етика со аскетска
теологија I (задолжителен)
(до септември 2020)
Христијанска етика со аскетска
теологија II (задолжителен)
(до септември 2020)
Вовед во Светото писмо на

ПБФ 854

3+0

ПБФ 140
Т 104З/19
ПБФ 240
Т 204З/19
ΠΒΦ 360
Т 305З/19
ПБФ 461
Т409И/19

2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1

ПБФ 210
ПБФ 310
Т 302З/19
ПБФ 410
Т 401З/19
ПБФ 510
Т 501З/19

VIII

30
I

45

II

45

III

45

IV

45

4+0

II

60

2+2
2+2

III

60

2+2
4+0

IV

60

V

60

4+0
4+0

ПБФ 610
Т 601З/19

4+0
4+0

VI

ПБФ 330

4+0

III

60

ПБФ 430

4+0

IV

60

ПБФ 540

4+0

V

60

ПБФ 630

4+0

VI

60

ПБФ 120

6+0

II

60
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Филологија и теологија;
библистика и
средновековна книжевност
Докторат: „Библијата во
делата на свети Климент
Охридски“ (2001)

60

Философија
Докторат: „Апофатичка
философија на Corpus
Areopagiticum“ (1997)

Библиска теологија

(редовен професор)

5.

6.

м-р Петко Златески
(вонреден професор)

д-р Дејан Борисов
(вонреден професор)

Стариот завет (задолжителен)
Библиска историја со
археологија (задолжителен)
Свето писмо на Стариот завет –
егзегеза I (задолжителен)
Свето писмо на Стариот завет –
егзегеза II (задолжителен)
Староеврејски јазик I
(задолжителен)
Црковно пеење III (изборен)
(2019-2020)
Црковно пеење IV (изборен)
(2019-2020)
Христијанска апологетика
(задолжителен)
(до септември 2019)
Историја на религиите
(задолжителен)
(до септември 2019)
Црковно пеење I
(задолжителен)
(до септември 2019)
Црковно пеење II
(задолжителен)
(до септември 2019)
Црковно пеење IIΙ (изборен)
(до септември 2019)
Историја на христијанската
црква I (задолжителен)
Историја на христијанската
црква II (задолжителен)
Историја на Македонската
православна црква I
(задолжителен)
Историја на Македонската
православна црква II

Т 201З/19
ПБФ 220
Т 102З/19
ПБФ 340
Т 301З/19
ПБФ 450
Т 401З/19

4+0
6+0
4+0
2+2
4+0
2+2
4+0

ПБФ 160

I

60

III

60

IV

60

1+1

I

60

Т 309И/19

2+2

III

60

Т413И/19

2+1

IV

60

ПБФ 560

4+0

V

ПБФ 650

4+0

VI

ПБФ 170

2+1

I

ПБФ 375

1+1

II

ПБФ 371

2+1

ΙΙΙ

ПБФ 320
Т 303З/19
ПБФ 420
Т 403З/19

4+0
4+0
4+0
4+2

ПБФ 550
Т 504З/19

4+0
4+0

V

ПБФ 640
Т 604З/19

4+0
6+0

VI
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Докторат: „Прилог кон
проучувањето на
Соломоновата збирка од
книгата Соломонови изреки
(Изреки 10,1-22,16)“ (2001)

Педагошка методологија
Магистериум: „Критичка
студија на педагошката
поема од Макаренко“
(1985)
Истражување во процес за
докторат на тема:
„Црковно-музичката
традиција во Македонија“

III
IV
Црковна историја
Докторат: „La doppia
giurisdizione ecclesiastica
nell’eparchia di Skopje nel

7.

8.

9.

д-р Милан Ѓорѓевиќ
(вонреден професор)

д-р Анета Јовковска
(доцент)

д-р Виктор Недески

(задолжителен)
Канонско право I
(задолжителен)
Канонско право II
(задолжителен)
Црковно пеење I (задолжителен)
(2019-2020)
Философија (задолжителен)
Психологија со логика
(задолжителен)
Православно богословие 16-19
век (задолжителен)
Православно богословие 20 и 21
век
Православно богословие 15- 21
век
Протестантизам
Христијанска педагогија
(задолжителен)
Методика на религиската
настава (задолжителен)
Историја на религиите
(задолжителен) (од 2019)

ПБФ 750
ПБФ 820

XIX secolo e il metropolita di
Skopje Teodosio“ (2012)

5+1
6+0

Т106З/19

2+2

I

ПБФ 130

4+0

I

ПБФ 230

2+1

II

ПБФ 570

4+0

V

ПБФ 670

3+1

VI

Т 506З/19

6+0

V

ПБФ 652
ПБФ 740
Т 704З/19
ПБФ 840
Т 801З/19
ПБФ 650
Т 605З/19
ПБФ 261
Т410И/19

2+0
3+2
3+2
3+2
4+0
4+0
4+0
2+1
2+1

VI

Библиско и светоотечко учење
за воспитанието (изборен)

ПБФ 372

Ислам (изборен)

Дидактика (изборен)

Црковна архитектура и
христијанска уметност
(задолжителен) (во 2018 и 2019)
Хеортологија (задолжителен)
(2019)
Историја на помесните

VII
VIII
VI

Философија
Докторат: „Nikolas
Kabasilas – ein Weg zu einer
Synthese der Traditionen
(Никола Кавасила – еден
пат кон синтеза на
традициите)“ (2011)
докторат: компаративна
педагогија
магистериум: педагошка
психологија

ΙΙ
VI

специјализација: методика
на религиската настава

2+1

ΙΙΙ

ПБФ 651

2+0

VI

Докторат: „Образованието,
духовноста и вредносните
ориентации кај
адолесцентите“ (2015)

ПБФ 660
Т 606З/19

3+1
4+0

VI

ПБФ 840

3+0

VII

ПБФ 530

2+0

V
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Теологија (Патрологија и
Агиологија)

(доцент)

10.

11.

д-р Марија Гиревска
(лектор)

м-р Борче Грамбозов
(асистент)

православни цркви
(задолжителен) (од 2018)
Патрологија I (задолжителен)
(од 2019)
Патрологија II (задолжителен)
(од 2019)
Агиологија со хеортологија
(задолжителен)
(од 2021)
Англиски јазик I (2015
задолжителен од 2019 изборен)
Англиски јазик II (2015
задолжителен од 2019 изборен)
Англиски јазик III (2015
задолжителен од 2019 изборен)

ПБФ 340
Т 304З/19
ПБФ 430
Т 404З/19

4+0
4+2
4+0
4+2

Т 405З/19

4+2

IV

ПБФ 180
Т 107И/19

2+1
2+2

I

ПБФ 260
Т207И/19

2+1
2+2

II

ПБФ 350
Т 307И/19

2+1
2+2

III

ПБФ 460
Т406И/19

2+1
2+1

IV

ПБФ 466

3+1

IV

ПБФ 220

6+0

I

III
IV

Англиски јазик IV (2015
задолжителен од 2019 изборен)
Македонска преродба и црковна
книжевност (изборен)
Библиска историја со
археологија (задолжителен)
(2018)
Вовед во Светото писмо на
Стариот завет (задолжителен)
(2018)
Догматика I (задолжителен)
(од 2019)

ПБФ 220

6+0

IΙ

ПБФ 520
Т 502З/19

3+1
6+0

V

Догматика II (задолжителен)
(од 2019)

ПБФ 620
Т 602З/19

3+1
6+0

VI
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Докторат: „Охридските
архиепископи и латинскиот
запад (XI-XIII век)“ (2020)

Англиски јазик и книжевност, теорија на книжевност
Докторат: „Наследството на
готскиот роман во англоамериканскиот фантастичен
расказ“ (2015)

Догматика на
Православната црква
Магистериум: Догматските
термини во Никео –
Цариградскиот символ на
верата“ (оригинален наслов
на грчки: „Οι δογματικοί
όροι στα Σύμβολα Πίστεως
Νικαίας –
Κωνσταντινουπόλεως“
(2016)
Докторат (завршен, пред
одбрана): „Откровението на
Троичниот Бог врз основа

на Стариот и Новиот завет
кај светите отци од
четвртиот век“ (oригинален
наслов на грчки: Η
Αποκάλυψη του Τριαδικού
Θεού με βάση την ενότητα
της Παλαίας και Καινής
Διαθήκης στους Πατέρες
του τέταρτου αιώνα).

12.

13.

м-р Кирче Трајанов
(асистент)

д-р Дарко Анев

Вовед во теологија
(задолжителен)
(во 2018)
Омилитика-теорија
(задолжителен)
Омилитика-историја
(задолжителен)
Пастирско богословие I
(задолжителен)
Пастирско богословие II
(изборен)
Парохиска администрација
(изборен)
Мисија во Православната црква
(изборен)
Пастирско богословие
(задолжителен)
Омилитика
(задолжителен)
Старогрчки јазик I
(задолжителен)
Старогрчки јазик II
(задолжителен)
Старогрчки јазик IIΙ
(задолжителен)
Старогрчки јазик IV
(изборен)

ПБФ 110

3+0

I

ПБФ 760

2+2

VII

ПБФ 830

2+2

VIII

ПБФ 730

2+1

VII

ПБФ 853

2+1

VIII

ПБФ 853

1+1

V

ПБФ 831
Т 702З/19

2+0
4+0

VIII

Т 703З/19

4+2

VII

Т 803З/19

4+2

VIII

ПБФ 140
Т 104З/19
ПБФ 240
Т 204З/19
ΠΒΦ 360
Т 305З/19
ПБФ 461
Т409И/19

2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1
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Класични студии
(Византиска теологија и
класична филологија )
Магистериум: „Реториката
во проповедите на свети
Јован Златоуст“ (2012)

I
II
III
IV

Библистика – Егзегеза и
антички јазици во
ранохристијанскиот период

(асистент)

Вовед во Светото писмо на
Новиот завет
(задолжителен)
Свето писмо на Новиот завет –
егзегеза I
(задолжителен)
Свето писмо на Новиот завет –
егзегеза II
(задолжителен)
Свето писмо на Новиот завет –
егзегеза III
(задолжителен)

14.

15.

16.

Свето писмо на Новиот завет –
егзегеза IV
(задолжителен)
Вовед во теологија
(задолжителен) (од 2020)
Христијанска етика со аскетска
теологија I
(задолжителен) (од 2020)
д-р Стефан Гоговски
Христијанска етика со аскетска
(асистент)
теологија II
(задолжителен) (од 2020)
Црковна архитектура со
христијанска уметност
(задолжителен) (од 2020)
Црковнословенски јазик I
(задолжителен) (од 2021)
Црковнословенски јазик II
д-р Александар
(задолжителен) (од 2021)
Крстаноски
Црковнословенски јазик III
(асистент)
(задолжителен) (од 2021)
Црковнословенски јазик IV
(изборен) (од 2021)
д-р Илче Мицевски-Игнат Апологетика

ПБФ 210

4+0

II

ПБФ 310
Т 302З/19

2+2
2+2

III

2+2
4+0

IV

ПБФ 410
Т 401З/19
ПБФ 510
Т 501З/19

4+0
4+0

V

ПБФ 610
Т 601З/19

4+0
4+0

VI

Т 101З/19

4+0

I

Т 503З/19

4+0

V

Т 603З/19

4+0

VI

Т 606З/19

4+0

VI

Т 105З/19

2+1

I

Т 205З/19

2+1

II

Т 306З/19

2+1

III

Т408И/19

2+1

IV

Т 505З/19

4+0

V
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Докторат: „Спасоносните
перспективи на
просторноста според
јовановото Евангелие, глава
14“ (2019)

Христијанска етика
Докторат: „God-likeness:
l’approccio sacramentale
nell’unione fra Dio e l’essere
umano. Teologia morale
ortodossa di Stanley S.
Harakas.“ (2019)
Македонистика/Македонски јазик и лингвистика
Докторат: „Писменото
културно наследство на
манастирот Света Пречиста
Кичевска“ (2020)
Теологија

(асистент)

(задолжителен) (од 2020)
Канонско право I
(задолжителен) (од 2020)
Канонско право II
(задолжителен) (од 2020)

17.

18.

19.

Руски јазик Ι
(изборен) (2018 и 2019)
Руски јазик II
(изборен) (2018 и 2019)
м-р Николче Ѓурчиновски
Литургика I
(асистент)
(задолжителен) (од 2018)
Литургика II
(изборен, според програмата од
2019 задолжителен) (од 2018)
Канонско право I
(задолжителен) (до април 2019)
Канони и правила на
Православната црква
(изборен) (до април 2019)
м-р Сашо Целески
(асистент)
Канонско право II
(задолжителен) (до април 2019)
Црковна архитектура со
христијанска уметност
(задолжителен) (до април 2019)
Догматика I
(задолжителен)
Догматика II
(задолжителен)
Црковнословенски јазик I
(задолжителен) (од 2018 до
Бобан Митевски
2020)
(помлад асистент)
Црковнословенски јазик II
(задолжителен) (од 2018 до
2020)
Црковнословенски јазик III

Т 705З/19

5+1

VII

Т 802З/19

6+0

VIII

ПБФ 181
Т 108И/19
ПБФ 263
Т208И/19
ПБФ 710
Т 701З/19

1+1
2+2
1+1
2+2
4+1
4+2

ПБФ 851
Т 804З/19

4+0
6+0

VIII

ПБФ 750

5+1

VII

ПБФ 751

2+0

VII

ПБФ 820

6+0

VIII

ПБФ 660

3+1

VI

ПБФ 520

4+2

V

ПБФ 620

4+2

VI

ПБФ 150
Т 105З/19

2+1
2+1

I

ПБФ 250
Т 205З/19

2+1
2+1

II

ПБФ 370

2+1

III
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Докторат: „Рационалното
познавање во теологијата
на свети Јустин Поповиќ и
отец Думитру Станилое“
(2019)

Ι
Систематско богословие
VII

Магистериум:
„Православно
богослужение“ (2012)

Канонско право
Магистериум: „Правно
лице во римско-византиско
право“ (2011)

Магистериум во изработка:
„Покајанието во делата на
свети Климент Охридски“

(задолжителен) (од 2018 до
2020)
Црковнословенски јазик IV
(изборен) (од 2018 до 2020)
Социјална теологија
Црковно пеење I (од 2021)
Црковно пеење II (од 2020)
Црковно пеење III
(изборен) (од 2021)
Црковно пеење IV
(изборен) (од 2021)

Т 306З/19
ПБФ 462

2+1
2+1
2+1

IV

3+1
2+2
2+1

ΙV
I
II

Т 309И/19

2+2

III

Т413И/19

2+1

IV

Т408И/19
ПБФ 464
Т 106З/19
Т 206З/19
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Табела 3а: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Втор циклус студии по теологија

1.

2.

3.

4.

д-р Ѓоко Ѓорѓевски
(редовен професор на ПБФ)

д-р Ратомир Грозданоски
(редовен професор на ПБФ)

д-р Милан Ѓорѓевиќ
(вонреден професор на
ПБФ)
д-р Дејан Борисов

Вовед во старозаветната
теологија (задолжителен)

ТС2-101

Девтероканонски книги
(изборен)

ТС2-107

Толкување на Библијата –
новозаветна егзегеза
(задолжителен)
Библиска Македонија од
апостол Павле до свети
Климент (задолжителен)
Средновековна философија и
теологија (задолжителен)

I

Вкупен фонд на
часови
(годишно)

Наставни дисциплини на
наставникот на студиската
програма

Семестар

Наставник и звање
(име и презиме)

Код

Ред
бр.

Фонд на часови по
наставна дисциплина

Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Втор циклус студии по теологија

20
20

ТС2-102

I

20

ТС2-105

II

20

ТС2-103

I

20

Академско пишување
(задолжителен)

ТС2-106

III

20

Првиот и Вториот црковно-

ТС2-104

II

20

32

Научна област во која е
стекнат докторат
(магистериум) според
Класификација, наслов на
докторатот
(магистериумот) и година
на докторирање
(магистрирање)
Библиска теологија
Докторат: „Прилог кон
проучувањето на
Соломоновата збирка од
книгата Соломонови изреки
(Изреки 10,1-22,16)“ (2001)
Филологија и теологија;
библистика и
средновековна книжевност
Докторат: „Библијата во
делата на свети Климент
Охридски“ (2001)
Философија
Докторат: „Nikolas
Kabasilas – ein Weg zu einer
Synthese der Traditionen
(Никола Кавасила – еден
пат кон синтеза на
традициите)“ (2011)
Црковна историја

(вонреден професор на
ПБФ)

5.
7.

8.

9.

д-р Сашо Цветковски
(редовен професор МАНУ)
д-р Ружица Цацаноска
(редовен професор
ИСППИ)
д-р Марија Тодоровска
(вонред. професор –
Филозофски факултет
УКИМ)
д-р Ристо Солунчев
(вонред. професор –
Филозофски факултет
УКИМ)

народен собор на
Македонската православна
црква (задолжителен)
Современа историја на
Македонската православна
црква (изборен)
Македонската средновековна
црковна уметност XI-XIX век
(изборен)

ТС2-108

20

ТС2-109

20

Социологија на религија
(изборен)

ТС2-110

20

Философија на религија
(изборен)

ТС2-113

20

Православното христијанство
и современата култура
(изборен)

ТС2-114

20
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Докторат: „La doppia
giurisdizione ecclesiastica
nell’eparchia di Skopje nel
XIX secolo e il metropolita di
Skopje Teodosio“ (2012)

Табела 3б: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Специјалистички студии по методика на религиската
настава

(годиш-но)

(име и презиме)

Вкупен фонд на
часови

бр.

Наставни дисциплини на
наставникот на студиската
програма

Семестар

Наставник и звање

Фонд на часови по
наставна дисциплина

Ред

Код

Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Специјалистички студии по методика на религиската настава
Научна област во која е
стекнат докторат
(магистериум) според
Класификација, наслов на
докторатот
(магистериумот) и година
на докторирање
(магистрирање)
Библиска теологија
д-р Ѓоко Ѓорѓевски
1.

(редовен професор на
ПБФ)

д-р Анета Јовковска
2

(доцент на ПБФ)

20
Воспитанието и образованието
во Библијата (изборен)

ТСМ2-108

I

Воспитанието и образованието
во Библијата (изборен)

ТСМ2-108

I

Компаративни религиски
системи (изборен)

ТСМ2-105

Методика на религиската
настава (задолжителен)

ТСМ2-104
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I

II

20

Докторат: „Прилог кон
проучувањето на
Соломоновата збирка од
книгата Соломонови изреки
(Изреки 10,1-22,16)“ (2001)
Компаративна педагогија
Методика на религиската
настава

20

20

Докторат: „Образованието,
духовноста и вредносните
ориентации кај
адолесцентите“ (2015)

Философија
д-р Милан Ѓорѓевиќ
3

4

5

20
Етика во религиите
(задолжителен)

ТСМ2-101

I

д-р Анета Баракоска
(редовен професор на
Институт за Педагогија –
Филозофски факултет
УКИМ)

Педагогија (задолжителен)

ТСМ2-102

I

Методика на воспитната
работа (изборен)

ТСМ2-107

I

д-р Вера Стојановска
(редовен професор на
Институт за Педагогија –
Филозофски факултет
УКИМ)

Педагогија (задолжителен)

ТСМ2-102

I

(вонреден професор на
ПБФ)

20
20

20
Образовна технологија
(изборен)

ТСМ2-106

I

20

ТСМ2-103

I

20

д-р Орхидеја
Шурбановска
6

(редовен професор на Педагошка психологија
Институт за Психологија (задолжителен)
– Филозофски факултет
УКИМ)
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Докторат: „Nikolas
Kabasilas – ein Weg zu einer
Synthese der Traditionen
(Никола Кавасила – еден
пат кон синтеза на
традициите)“ (2011)

Табела 3в: Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Трет циклус студии по теологија

проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски
1.

2.

Библиска реторика
(изборен)

ТС3207

30

Псалмите во Новиот завет
(изборен)

ТС3213

30

Преводот LXX и
девтероканонските книги
(изборен)

ТС3219

30

Евангелие и живот херменевтика и егзегеза
(изборен)

ТС3202

30

Есхатологијата според
апостол Павле (изборен)

ТС3210

30

Апостол Павле за
апостолството и љубовта

ТС3-

30

(редовен професор на ПБФ)

проф. д-р Ратомир
Грозданоски
(редовен професор на ПБФ)
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Научна област во која е
стекнат докторат
(магистериум) според
Класификација, наслов на
докторатот
(магистериумот) и година
на докторирање
(магистрирање)

(годишно)

Вкупен фонд на
часови

(име и презиме)

Наставни дисциплини на
наставникот на студиската
програма

Семестар

Наставник и звање

Фонд на часови по
наставна дисциплина

Ред.
Бр.

Код

Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Трет циклус студии по теологија

Библиска теологија
Докторат: „Прилог кон
проучувањето на
Соломоновата збирка од
книгата Соломонови изреки
(Изреки 10,1-22,16)“ (2001)

Филологија и теологија;
библистика и средновековна
книжевност
Докторат: „Библијата во
делата на свети Климент
Охридски“ (2001)

3.

(изборен)

216

Патрологија 1 и 2
(задолжителен)

ТС3205

30

Патристичка философија од
I до III век (изборен)

ТС3211

30

Теологија на исихазмот
(изборен)

ТС3217

30

Современа
пастирска ТС3теологија (изборен)
206

30
30

(професор во пензија)

Преводот на Библијата на
македонски јазик (изборен)

ТС3212
ТС3218

30

д-р Милан Ѓорѓевиќ

Христијанско поклоништво
во контекст на туризамот на
21 век (изборен)
Методологија на научноистражувачка работа со
примери и примена во
хуманистичките и
општествените науки

проф. д-р Стефан
Санџаковски
(професор во пензија)

проф. д-р Ацо Гиревски
4.

5.

(вонреден професор на
ПБФ)

Философија
Докторат: „Апофатичка
философија на Corpus
Areopagiticum“ (1997)

Теологија и јазик
Докторат: „Македонскиот
превод на Библијата со
посебен осврт врз неговата
улога во современата
мисија на Црквата“ (2003)
Философија

ТС3202

30

Византиска философија
(изборен)

ТС3208

30

Евхаристиско богословие
(изборен)

ТС3214

30

(задолжителен)

37

Докторат: „Nikolas Kabasilas
– ein Weg zu einer Synthese
der Traditionen (Никола
Кавасила – еден пат кон
синтеза на традициите)“
(2011)

Богословски дискусии во
доцна Византија (изборен)

(вонреден
ПБФ)

професор

ТС3209

30

на Црквата во Македонија во
првата половина од XX век
(изборен)

ТС3215

30

ТС3226

30

ТС3201

30

Богословски дискусии во
доцна Византија (изборен)
Научно-истражувачка етика
(општ дел за студиските
програми на трет циклус на
студии) (задолжителен)
проф. д-р Ружица
Цацаноска
7.

30

Народните здруженија во
Македонија во XIX век и
нивната вклученост во
црковните работи (изборен)

д-р Дејан Борисов
6.

ТС3226

(Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања - Скопје)

Научно-истражувачка етика
со примери и примена во
хуманистичките и
општествените науки
(задолжителен)

Црковна историја

Методологија на научноистражувачка работа (општ ТС3дел)
202
(задолжителен)
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30

Докторат: „La doppia
giurisdizione ecclesiastica
nell’eparchia di Skopje nel XIX
secolo e il metropolita di
Skopje Teodosio“ (2012)

Методологија на научноистражувачка работа со
примери и примена во
хуманистичките
и
општествените науки
(задолжителен)
Академско пишување
(изборен)

ТС3203

30

Социологија на религија и
социологија на морал
(изборен)

ТС3220

30

Догматика – Сотериологија
(изборен)

ТС3221

30

Историја на МПЦ, Црковна
историја 1951 - 1967 година
(изборен)

ТС3224

30

Црковно-просветниот и
духовно-културниот
развиток на Р. Македонија
(изборен)

ТС3220

30

Македонската православна
црква-Охридска
архиепископија и
македонскиот културно-

ТС3223

30

проф. д-р Јован Таковски
8.

(професор од ПБФ во
пензија)
проф. д-р Јован Белчовски

9.

(професор од ПБФ во
пензија)

проф. д-р Александар
Трајановски
10.

(професор од Институт за
национална историја –
УКИМ – Скопје во пензија)

39

национален развиток
(изборен)
Историја на православните
помесни цркви (изборен)

ТС3225

30

ТС3202

30

ТС3203

30

Методологија на научноистражувачка работа (општ
дел)
(задолжителен)
доц. Д-р Весна ЗабијакинЧатлеска
11.

(Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања – Скопје)

Методологија на научноистражувачка работа со
примери и примена во
хуманистичките и
општествените науки
(задолжителен)
Академско пишување
(изборен)
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Табела 4: Реализација на наставата и методи за проверка на знаењата

Реализација на наставата и методи за проверка на знаењата

Ред

Наставник и звање

бр.

(име и презиме)

Процентуална застапеност на
применетите методи за
континуирана проверка на
знаењата
колоквиуми
семинарски работи (есеи)

1.

проф. д-р Ѓоко
Ѓорѓевски
(редовен професор)

усни испити
активност на часовите
редовност
проекти
друго
колоквиуми

2.

проф. д-р Ратомир
Грозданоски
(редовен професор)

семинарски работи (есеи)

Реализирање на
наставата преку
надворешна соработка
(проекти, теренска
настава, посети и др.)

Вид на современа
технологија која се користи
за време на предавањата

70%
10-15%
70%
5-10%

///////////////////////////////////////

Zoom, Презентации во
PowerPoint

10%
5-10%
/
70%
Услов
за
испит

усни испити

100%

активност на часовите (вежби)

20%

41

Zoom,
Презентации
во
PowerPoint, мапи, фотографии и
филмови со библиски настани,
личности и места;
///////////////////////////////////////

Пронаоѓање на библиски места и
личности или настани, на
интернет (заедничка активност
на помали групи студенти по 2-

редовност

3.

проекти

/

друго

/

колоквиуми

70%

семинарски работи (есеи)

20%

проф. д-р Дејан
Борисов

усни испити

70%

активност на часовите

5%

(вонреден професор)

редовност

10%

проекти

4.

5.

10%

Посета на музеи, цркви и
манастири, собирање на
стари слики и литература
од/за црквите и
манастирите во
Македонија.

ZOOM, Exam.net, Focusky
презентации. Видео и
интерактивни проекции

/

друго

20%

колоквиуми

70%

семинарски работи (есеи)

15%

проф. д-р Милан
Ѓорѓевиќ

усни испити

70%

активност на часовите

7,5%

(вонреден професор)

редовност

7,5%

доц. д-р Анета

3).

Онлајн настава

проекти

/

друго

/

колоквиуми

70%
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///////////////////////////////////////

Студентите реализираат

Zoom, Exam.net, Презентации во

6.

Јовковска

семинарски работи (есеи)

15%

(доцент)

усни испити

70%

активност на часовите

7,5%

редовност

7,5%

проекти

/

друго

/

колоквиуми

70%

семинарски работи (есеи)

10%

доц. д-р Виктор
Недески

усни испити

70%

активност на часовите

10%

(доцент)

редовност

10%

проекти

10%

друго
колоквиуми
семинарски работи (есеи)
д-р Марија Гиревска
7.

(лектор)

практична настава по
предметот методика на
религиската настава во
средното богословско
училиште во Скопје.

PowerPoint

Компјутер и прожектор

/
70%
/

усни испити

70%

активност на часовите

10%

редовност

5%
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///////////////////////////////////////

Видео и аудио, платформи за
учење на далечина, печатен и
електронски материјал за учење.

проекти
Преводи од англиски
македонски и обратно
колоквиуми
семинарски работи (есеи)

8.

9.

15%
на

15%
70%
Услов
за
испит

асс. д-р Дарко Анев

усни испити

100%

(асистент)

активност на часовите

20%

редовност

10%

проекти

/

друго:

/

колоквиуми

70%

семинарски работи (есеи)

10%

асс. д-р Стефан
Гоговски

усни испити

70%

активност на часовите

10%

(асистент)

редовност

15%

проекти

5%

друго

/
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Компјутер
Проекти со заеднички
предавања од други
факултети и предавања со
одредена група на студенти
во соработка со други
факултети од странство.

предавања надвор од рамките на
задолжителните часови, reading
circle и теологија и филм
(споредби со имплементирана
теологија во кинематографијата –
факултативно, само
заинтересирани студенти (надвор
од задолжителните предавања)

Microsoft Word и Power Point

10.

11.

12.

колоквиуми

70%

семинарски работи (есеи)

15%

асс. д-р Илче
Мицевски-Игнат

усни испити

70%

активност на часовите

5%

(асистент)

редовност

10%

///////////////////////////////////////
проекти

/

друго

/

колоквиуми

70%

семинарски работи (есеи)

15%

асс. д-р Александар
Крстаноски

усни испити

70%

активност на часовите

15%

(асистент)

редовност

/

проекти

/

друго

/

Предавање на далечина (online),
платформа Zoom, подготовка на
PPT презентации

Zoom платформа за предавање на
далечина
///////////////////////////////////////

колоквиуми

70%

м-р Кирче Трајанов

семинарски работи (есеи)

15%

(асистент)

усни испити

100%

активност на часовите

10%
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По предметот Омилитика,
како дел од практичната
настава студентите имаат
можност за време на
богослуженијата да ги
следат проповедите, но

Видео проектор, презентации во
Powerpoint

редовност

5%

проекти

5%

друго

13.

14.

15.

/

колоквиуми

70%

семинарски работи (есеи)

10%

асс. м-р Борче
Грамбозов

усни испити

70%

активност на часовите

10%

(асистент)

редовност

10%

проекти

/

друго

/

колоквиуми

70%

семинарски работи (есеи)

15%

асс. м-р Николче
Ѓурчиновски

усни испити

70%

активност на часовите

5%

(асистент)

редовност

10%

асс. м-р Бобан

проекти

/

друго

/

колоквиуми

исто така и самите да
произнесат проповеди.

70%
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//////////////////////////////////////

Видео формати за Projector / PPP
– PowerPoint презентации;

///////////////////////////////////////

Projector/PPP – PowerPoint
презентации

///////////////////////////////////////

Zoom платформа, интернет, on-

Митевски

семинарски работи (есеи)

15%

(помлад асистент)

усни испити

70%

активност на часовите

10%

редовност

5%

проекти

/

друго

/

line литература

Процентуална застапеност на применетите методи за континуирана проверка на знаењата по предметите од втор и
трет циклус студии
Процентуална застапеност на применетите методи за континуирана проверка на знаењата по предметите од втор и
трет циклус студии по теологија, како и специјалистичките студии по методика на религиската настава е иста кај сите
наставници и е распределена на следниов начин:
колоквиуми
семинарски работи (есеи)
усни испити
активност на часовите

70%
15%
70%
5%

редовност
проекти

10%
/

друго

/

При наставата од втор и трет циклус студии се користи Видео формати за Projektor/ PPP – PowerPoint презентации.
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Табела 5: Публикации, стручна литература, семинари и проекти
Публикации, стручна литература, семинари и проекти

Ред.

Наставник и звање

бр.

(име и презиме)

1.

проф. д-р Ѓоко
Ѓорѓевски
(редовен професор)

Број на
публикации и
научни трудови во
последните
четири години
1 публикација
29 научни труда

2.

проф. д-р Ратомир
Грозданоски
(редовен професор)

1 публикација
9 научни труда

3.

д-р Дејан Борисов
(вонреден професор)

6 научни труда
8 стручни труда

4.

д-р Милан Ѓорѓевиќ
(вонреден професор)

2 публикации
6 научни труда

д-р Анета Јовковска
(доцент)

Коавтор на една
монографија (2021)
11 научни труда

5.

Авторство на учебници и
учебни помагала

/
Македонија и Македонците во
Библијата – библиска
вистина/Macedonia and the
Macedonians in the Bible – bible
truth, Скопје-Skopje 2018
Скрипти по предметите:
Историја на христијанската
црква I и Историја на
христијанската црква II (се
ажурираат секоја година)
Необјавени авторски и
преведени материјали по
предаваните предмети
Необјавени авторски материјали
по предметите христијанска
педагогија, методика на
религиската настава, дидактика,
библиско и светоотечко учење за
воспитанието и историја на
религиите
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Учество на
семинари,
конференции
и научни
собири
(домашни и
меѓународни)
во последните
пет години

Гостувања
како
предавач на
други
факултети
или
институти

Реализира
ни
проекти
во
последнит
е четири
години

23

/

/

9

/

/

6

/

/

11

/

5

8

2 предавања
во
институции
од јавен
интерес

5

6.

д-р Виктор Недески
(доцент)

17 научни труда

/

15

/

2

7.

д-р Марија Гиревска
(лектор)

32 (преводи,
рецензии, прилози
и научни трудови)

English for Theology 1&2 (2018)

12

6

10

5 научни труда

Скрипта за изучување на
старогрчкиот јазик

10

4

3

7 научни труда

/

4

/

/

5 научни труда

/

6

/

/

6 научни труда

/

4

/

/

7 научни труда
12 текстови
објавени во
списанија

Од историјата до есхатонот
(еклисиолошко-мисиолошки
согледувања), Магор 2020

6

/

/

5 научни труда

/

4

/

/

/

/

/

/

/

3 научни труда

/

4

1

3

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

д-р Дарко Анев
(асистент)
д-р Стефан Гоговски
(асистент)
д-р Илче МицевскиИгнат
(асистент)
д-р Александар
Крстаноски
(асистент)
м-р Кирче Трајанов
(асистент)
м-р Борче Грамбозов
(асистент)
м-р Николче
Ѓурчиновски
(асистент)
Бобан Митевски
(помлад асистент)
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Табела 6: Ангажман на наставниците и соработниците во други институции
Ангажман на наставниците и соработниците во други институции

Ред.
бр.

Наставник и звање
(име и презиме)

1.

д-р Ѓоко Ѓорѓески
(редовен професор)

2.

д-р Милан Ѓорѓевиќ
(вонреден професор)

3.

д-р Дејан Борисов
(вонреден професор)

4.

д-р Анета јовковска
(доцент)

5.

д-р Виктор Недески
(доцент)

6.

д-р Дарко Анев

Други ангажмани во рамките на
Православниот богословски факултет
Декан на Факултетот
Главен и одговорен уредник на Годишниот
зборник на ПБФ
Продекан на Факултетот
Член на Редакцискиот одбор на Годишниот
зборник на ПБФ
Продекан на Факултетот (од јуни 2020)
Секретар на Редакцискиот одбор на
Годишниот зборник на ПБФ
Претседател на комисијата за еквиваленција
на испити
Претседател на одборот за соработка и
доверба со јавноста (до јуни 2020)
Претседател на комисијата за
самоевалуација (2021)
Член на комисијата за еквиваленција на
испити
Претседател на одборот за соработка и
доверба со јавноста (од јуни 2020)
Член на комисијата за самоевалуација (2021)

/

Член на комисијата за самоевалуација (2021)
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Ангажман во други институции

Генерален секретар на Македонското библиско
здружение
МИТ Универзитет Скопје

Член на Сенатот при УКИМ (јуни 2017- јуни 2020)
Пратеник на САС на МПЦ-ОА за Полагањето на
зрелосниот матурски испит на 50та генерација
богослови при МПБ „Свети Климент Охридски“ –
Драчево, Скопје, 02 јуни – 15 јуни 2018 година

Член на Сенатот при УКИМ (од јуни 2020)
Координатор на проекти во Македонското библиско
здружение
Раководител на секцијата Теологија на Втората
Демирхисарска летна школа 2018
Раководител на секцијата Теологија на Третата
Демирхисарска летна школа 2019
Раководител на секцијата Теологија на Четвртата
Демирхисарска летна школа 2021
Предавања на колоквиумски средби со теолошкиот

(асистент)

7.

факултет од Берлин, Grekum – предавања на
факултетот од Преторија (Јужна Африка) и
докторски колоквиуми со теолошкиот факулет од
Берлин и Јоханесбург (јужна Африка),
Едиторство, и превод на старозаветни и новозаветни
текстови (Bibel Society)

Бобан Митевски
(помлад асистент)

/

Шеф на Кабинетот на Архиепископот на МПЦ

14.Студенти
Структурата на студентите на Православниот богословски факултет е прикажана со табела 7, 7а, 8, 9, 10 и 11.
Табела 7: Структура на запишани студенти на I циклус студии во сите години на студии
Структура на запишани студенти на I циклус студии во сите години на студии
Академска
година
2017/18

Машки
50

Редовни
Женски
1

Машки
31

Вонредни
Женски
6

Вкупно
51

Вкупно
37

2018/19

54

1

55

19

4

23

2019/20

54

1

55

19

2

21

2020/21

51

0

51

14

3

17

2021/22

55

2

57

22

0

22
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Табела 7а: Структура на запишани студенти на II циклус студии по теологија
Структура на запишани студенти на II циклус студии по теологија
Академска
година
2017/18

Едногодишни студии
Машки
Женски
Вкупно
5
0
5

Двогодишни студии
Машки
Женски
Вкупно
0
0
0

2018/19

1

0

1

0

0

0

2019/20

2

0

0

1

0

0

2020/21

1

0

1

0

0

0

2021/22

2

1

3

0

0

0

Табела 7б: Структура на запишани студенти на специјалистички студии по методика на религиската настава
Структура на запишани студенти на специјалистички
студии по методика на религиската настава
Академска
година
2020/21
2021/22

Едногодишни студии
Машки
Женски
Вкупно
0
2
2
1
0
1
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Табела 7в: Структура на запишани студенти на докторски студии
Структура на запишани студенти на докторски студии
Академска
година
2019/20

Машки
1

докторски студии
Женски
Вкупно
0
1

2020/21

0

0

0

2021/22

0

0

0

Табела 8: Број на запишани студенти по прв пат во прва година во соодветната академска година
Број на запишани студенти по прв пат во прва година
во соодветната академска година
Генерација

Број на
запишани

Просечен број
поени од средно
училиште

2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22

18
22
18
13
21

/
/
/
/
/
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Табела 9: Постигнат успех на студентите
Постигнат успех на студентите

Академск
а година

Бр. на
студенти кои
го полагале
испитот преку
колоквиуми

Бр. на
студенти кои
го положиле
испитот преку
колоквиуми

Процент на
студенти кои
го положиле
испитот преку
колоквиуми

2017/18

52

38

62%

Просечна
оценка на
студентите
кои го
положиле
испитот преку
колоквиуми
8,0

2018/19

50

33

63%

7,9

2019/20

51

30

64%

8,1

2020/21

49

31

70%

8,4

2021/22

55

40

73%

8,3

Табела 10: Вкупен број на дипломирани студенти во последните 5 години
Вкупен број на дипломирани студенти во последните 5 години
Академска
Бр. на
Бр. на
Процент на
Просечна
година
студенти кои
студенти кои
студенти кои
оценка на
го полагале
го положиле
го положиле
студентите
завршниот
завршниот
завршниот
кои го
испит
испит
испит
положиле
завршниот
испит
8
8
2017/18
100%
10,0
5
5
2018/19
100%
9,00
2019/20

12

12

100%

8,66

2020/21

0

0

2021/22

1

1

/
100%

/
10,0

вкупно

26

26

100%

9,42
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Табела 11: Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и просечен успех на студирање во соодветната
академска година
Вкупен број на дипломирани студенти, период на дипломирање и просечен успех на студирање
во соодветната академска година
Број на дипломирани студенти после
Просечен успех
Вкупен број на
на
дипломирани
дипломираните
3 год.
4 год.
5 год.
6 год.
> 6 год.
студенти
студенти
/
2
1
/
5
8,15
2017/18
/
2
/
1
2
7,49
2018/19
/
2
1
/
9
7,74
2019/20
/
/
/
/
/
/
2020/21
/
/
/
/
1
7,12
2021/22
0
6
2
1
17
7,62
вкупно

Табела 11а: II циклус студии по теологија – вкупен број на студенти кои магистрирале
II циклус студии по теологија – вкупен број на студенти кои магистрирале
Едногодишни студии

Двогодишни студии

година
Машки

Женски

Вкупно

Машки

Женски

Вкупно

2018

1

1

2

1

0

1

2019

0

0

0

0

0

0

2020

1

1

2

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0
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Табела 11б: специјалистички студии по методика на религиската настава – вкупен број на студенти кои специјализирале
специјалистички студии по методика на религиската
настава – вкупен број на студенти кои специјализирале
Едногодишни студии
година
Машки
Женски
Вкупно
0
2
2
2021

Табела 11в: III циклус докторски студии по теологија – вкупен број на студенти кои докторирале
III циклус докторски студии по теологија – вкупен број на
студенти кои докторирале
Академска
година
2020
2021

Докторски студии
Машки
Женски
Вкупно
0
0
0
0

0
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15.Библиотека
Факултетот располага со една општа библиотека со читална, со која се користат
наставниците и студентите. Библиотечниот фонд изнесува над 9000 примероци.
Освен неа, постои и легат – завештена библиотека, оставина од првиот декан на
Факултетот архиепископот Гаврил и таа брои 2000 примероци. Има и кабинетски
библиотеки кои им служат на наставниците. Својата задача библиотеките ја остваруваат
со набавка и средување на книги, списанија и други публикации од областа на предметите
што се изучуваат во Факултетот, како и од други дисциплини. Во склоп на Библиотеката
има Археографска комисија која се грижи за прибирање на ракописни и старопечатени
книги во специјален библиотечен фонд при Факултетот. Таа води грижа за заштита на
ракописите и старопечатените книги, како и за нивно проучување и презентација пред
научната јавност.
Податоците за библиотеката при Православниот богословски факултет се содржани во
табела 12.
Табела 12: Податоци за библиотеката
Податоци за библиотеката
Карактеристики на библиотечниот фонд
домашни
Број на книги набавени во
последните 4 години
странски
Вкупен број на списанија од
домашни
областа на студиската програма
странски
во последните 4 години
Број на компјутери во библиотеката
Поврзаност на библиотеката со Интернет
Апарат за фотокопирање
Печатач

Бр.
94
82
8
7
1
да
не
не

Забелешка: На Факултетот е пристигната донација со над 3000 примероци библиска
литература (22 палети) од страна на Католичкиот институт за библиски дела од Штутгарт.
Оваа литература ќе биде заведена во библитечниот фонд во 2022 година.
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16.Дидактички простор
За изведување на наставата, на Факултетот му се дадени на располагање:
 масивната зграда во месноста Капиштец - Скопје, со корисна површина од 800 м2;
 манастирскиот храм (со дворниот простор околу него од 1 хектар површина), во
непосредна близина на спомнатата зграда, заради извршување на богослужби, како
составен дел од практичната настава;
 пред Факултетот има и паркинг-плац за 40 коли.
Постои потреба за зголемување на просторот во висина за кабинети на наставниците и
дислоцирање на катедра за црковна уметност и конзервација и заштита на стари икони и
слики како и книговезница.
Структурата на дидактичкиот простор е прикажана во табела 13, 14, 15, 16 и 17.

Табела 13: Видови на дидактички простор
Видови на дидактички простор
Простор за изведување настава
Административна зграда
Вкупно

Површина
во м2
500
300
800

Табела 14: Видови опрема
Видови опрема
Опременост

Бр.

Предавални со современа аудио-визуелна опрема:

4 предавални
1 амфитеатар

Специфична опрема за определена студиска програма

/
0
5

Компјутерска училница
ВКУПНО
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Вкупен
капацитет на
седишта
140
120
0
190

Табела 15: Опременост на компјутерски лаборатории
Опременост на компјутерски лаборатории
Вид на опрема

Бр.
05
Целосна
покриеност со wi-fi
5
1
8
/
1

Број на компјутери
Интернет приклучоци (вкупно)
ЛЦД Проектори
Скенери
Печатачи
Друго (да се наведе)
Фотокопир

Табела 16: Пристап до интернет
Пристап до интернет
Карактеристики на интернет приклучоци
Вкупен број на интернет мрежни приклучоци

Број на интернет приклучоци за:

Бр.
Целосна покриеност со
wi-fi

студенти

неограничено

академски кадар

неограничено

администрација

неограничено

библиотека

неограничено

Табела 17: Пристап до информациски бази
Пристап до информациски бази
Вид на информационите бази
Вкупен број на приклучоци на бази
УКИМ
МПЦ
ВКУПНО БАЗИ
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Бр.
Сите имаат пристап до
нив
1
1
2

Извештајот го подготви Комисијата за самоевалуација на Православниот богословски
факултет „Св. Климент Охридски“, Скопје во состав:
вон. проф. д-р Дејан Борисов, претседател
_____________________________________
Скопје, 14.12.2021 година

доц. д-р Анета Јовковска, член
______________________________________
асс. д-р Дарко Анев, член
______________________________________
дипл. теолог Цветанка Каруловска, член
______________________________________
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