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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 високо 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.   

 
Табела 1 
 

 Приказ на студиската програма на прв циклус (додипломски) студии 
 

Бр. Назив на 
студиската 
програма 

Година на 
основање 

Бр на 
семестри 

Вкупен 
број на 

предмети 

Вкупен број на наставен 
кадар со полно работно 

време во постојан 
работен однос 

Пол  

Настав-
ници 

Лектор Асис-
тенти 

М Ж 

1. Православна 
теологија 

1977 8 79 7 1 9 15 2 

2 Втор циклус едно-
годишни студии 

2015 2 4+2 18 / / 13 5 

3 Втор циклус дво-
годишни студии 

2015 4 4+4 18 / / 13 5 
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1.2. Значајни реформи 

Како значајна реформа може да се истакне воведувањето на втор циклус – студии по 
теологија: едногодишни и двогодишни студии кои се воведени во 2015 година. 

 

 

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. Студиски модул православна теологија од додипломските студии е 
опфатен со четири катедри: богословска, систематска, пастирско-катихетска и историска катедра. 

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 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 3 трудови од 
соодветната област, првенствено заради својата фокусираат на критичкото читање и пишување, 
коешто дирекно упатува на развивањето на оригиналноста на авторските трудови на студентите. 
Програмата ја сочинуваат задолжителни и изборни предмети од Православниот Богословски 
факултет „Свети Климент Охридски“ и изборни предмети од листата на УКИМ. 

Академскиот кадар за додипломските студии го сочинуваат четворица редовни професори, 
тројца вонредни професори, еден лектор, осум асистенти и еден помлад асистент, сите вработени 
во редовен работен однос, како и еден хонорарен професор. 

Академскиот кадар за втор циклус студии го сочинуваат дванаесет редовни професори, два 
вонредни професори и четири доценти. Од нив шестмина се редовно вработени на Православниот 
богословски факултет, а останатите се вработени на УКИМ. 

Како административен кадар на Православниот богословски факултет се вработени 
четворица.  

Вкупниот број на студенти изнесува 75. 

Вкупниот број на магистранти изнесува 20. 
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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 високообразовно свештенство, монаштво, и друг 
потребен високообразовен кадар за потребите на Црквата, како и заради развивање и 
унапредување на богословските науки. 

Планирана е реорганизација на Факултетот со цел да се отворат повеќе наставно-
научни програми, како и воведување на нови предмети. 

 
 

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 во Софија и Велико Трново. Во тек е постапка и за соработка со 
Православниот богословски факултет во Букурешт, а веќе е потпишан договор за 
соработка со Понтификалниот богословски Универзитет Урбанија и со Филозофскиот 
факултет во Келн. 

 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. 
 

 
3. Надворешна соработка на Православниот богословски факултет во претходните 

пет години 
 

Факултетот остварува соработка со УКИМ и со другите теолошки факултети од соседството 
и пошироко во Европа: Русија, Романија, Бугарија, Германија и Италија. 
 
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. 
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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  

 
Факултетот е вклучен во ERAZMUS програмата.  
 
 

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 во Софија, Велико Трново, 
Берлин и Букурешт.  
 

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. 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 пет години 
 
Постојат чести гостувања на професори од другите Факултети во Македонија, како и од 

теолошките факултети од странство. Така на пример, во 2014 година проф. д-р Владета Јеротич 
одржа предавање на Православниот богословски факултет. Во 2017 година како гости предавачи 
на Православниот богословски факултет беа: протојереј-ставрофор Стефан Букиу – декан на 
Богословскиот факултет во Букурешт, Романија, протојереј-ставрофор Константин Преда – 
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продекан на истоимениот факултет, протојереј Никушор Белдиман  - директор на оддел и д-р. 
Димитру Сорика – професор по сакрална уметност на романскиот богословски факултет.  

Оваа година на Православниот богословски факултет предавања одржаа и професори од 
Православниот богословски факултет во Велико Трново: проф. д-р Смилен Марков и проф. д-р 
Свиле Тутеков. 

 
 

10. Број на публикации во последните пет години 
 

 Годишен зборник на Православниот богословски факултет (вкупно 4)  
 Монографија 
 Учебници 

 
 

11. Вкупен број организирани научни собири во последните пет години  
 
Во временскиот период од 2012 до 2017 година, на Православниот богословски факултет 
организирани се вкупно 7 научни собири. 
 

 
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 Р. 
Македонија; 

 Уделот на студентската партиципација во вкупните средства на Факултетот е 10%; 
 Цена на додипломските студии за студент по година изнесува: 

- Редовен студент:  200 евра 
- Вонреден студент: 400 евра. 

 Цена на втор циклус студии по теологија изнесува: 
- Едногодишни студии:  1500 евра 
- Двогодишни студии: 2000 евра. 
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13. Наставен кадар 

На Православниот богословски факултет во редовен работен однос се вработени четворица 
редовни професори, тројца вонредни професори, еден лектор, осум асистенти, еден помлад 
асистент и еден хонорарен професор. 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                                                                                         
 

Ред. 
бр. 

 

 

Категорија на звања 

 

 

 

Година 
на 
врабо-
тување 
на 
ПБФ 

 

Пол 

 

 

 

Вкупно 

Про-
цент со 
наученс
тепен  

Доктор 
на 
наука 

М 

 

Ж Број Просечна 
старост 

 Редовен професор       

1 Ред. проф. д-р Ацо Гиревски 1976 1  1 62 + 

2 Ред. проф. д- р Ратомир Грозданоски 1990 1  1 58 + 

3 Ред. проф. д-р Стефан Санџакоски 1990 1  1 60 + 

4 Ред. проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски 2001 1  1 49 + 

 ВКУПНО 76-90 4 0 4 57,25 100% 

 Вонреден професор       

1 Вон. проф. д-р  Дејан Борисов 2006 1   40 + 

2 Вон. проф. д-р   Милан Ѓорѓевиќ 2012 1   36 + 

3 Вон. проф. м-р Петко Златески 1991 1   62 - 

 ВКУПНО 91-06 3 0 3 46 76,3% 

 Доцент       

 / / / / / / / 
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 ВКУПНО / / / / / / 

 Лектор       

1 д-р Марија Гиревска 2012  1  37 + 

 ВКУПНО 2012 0 1 1 37 100% 

 Асистент       

1 Асс. м-р Владо Недески 2009 1   37 - 

2 Асс. д-р Анета Јовковска 2009  1  39 + 

3 Асс. м-р Кирче Трајанов 2009 1   35 - 

4 Асс. м-р Дарко Анев 2009 1   33 - 

5 Асс. м-р Сашо Целевски 2012 1   37 - 

6 Асс. м-р Николче Ѓурчиновски 2009 1   36 - 

7 Асс. м-р Виктор Недески  2017 1   27 - 

8 Асс. м-р Борче Грамбозов 2017 1   28 - 

 ВКУПНО 09-2017 7 1 8 34 12,5% 

 Помлад асистент       

1 Пом. асс. Бобан Митевски 2010 1   34 - 

 ВКУПНО 2010 1 0 1 34 0% 
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Табела 3 

Ред 

бр. 

Наставник и звање  

(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиската 

програма 

 

 

Код 

Фонд 
на 

часови 
по 

наста-
вна 

дисци-
плина   

 

 

Семе-
стар   

Вкупен 
фонд на 
часови 

(годиш-
но) 

Научна област во која е 
стекнат докторат 

(магистериум) според 
Класификација, наслов на 

докторатот 
(магистериумот) и година 

на докторирање 
(магистрирање) 

1.  проф. д-р Ацо Гиревски 

(редовен професор) 

Вовед во 
теологија(задолжителен) 

ПБФ 110 4+0 I 60 

 

60 

60 

 

60 

 

45 

Теологија и јазик 

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

 

Агиологија (задолжителен) ПБФ 440 4+0 IV 

Омилитика-теорија 
(задолжителен) 

ПБФ 770 2+2 VII 

Омилитика-
историја(задолжителен) 

ПБФ 860 2+2 VIII 

Пастирско богословие I 
(задолжителен) 

ПБФ 730 4+0 VII 

Пастирско богословие II ПБФ 830 4+0 VIII 

 

Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Додипломски студии 
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(задолжителен) 45 

 

30 

 

45 

Мисија во Православната црква 
(изборен) 

ПБФ 831 2+0 VIII 

Парохиска администрација 
(задолжителен) 

ПБФ 854 3+0 VIII 

2.  проф. д-р Ратомир 
Грозданоски 

(редовен професор) 

Старогрчки јазик I 
(задолжителен) 

ПБФ 140 2+1 I 45 

 

45 

45 

 

45 

60 

 

60 

60 

 

60 

60 

Филологија и теологија; 
библистика и 
средновековна книжевност 

Докторат: „Библијата во 
делата на свети Климент 
Охридски“ (2001) 

Старогрчки јазик II 
(задолжителен) 

ПБФ 240 2+1 II 

Старогрчки јазик IIΙ 
(задолжителен) 

ΠΒΦ 360 2+1 III 

Старогрчки јазик IV (изборен) ПБФ 461 2+1 IV 

Вовед во Светото писмо на 
Новиот завет (задолжителен) 

ПБФ 210 4+0 II 

Свето писмо на Новиот завет – 
егзегеза I (задолжителен) 

ПБФ 310 2+2 III 

Свето писмо на Новиот завет – 
егзегеза II(задолжителен) 

ПБФ 410 2+2 IV 

Свето писмо на Новиот завет – 
егзегеза III(задолжителен) 

ПБФ 510 4+0 V 

Свето писмо на Новиот завет – 
егзегеза IV(задолжителен) 

ПБФ 610 4+0 VI 
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3.  проф. д-р Стефан 
Санџаковски 

(редовен професор) 

Патрологија I (задолжителен) ПБФ 330 4+0 III 60 

60 

60 

 

60 

Философија 

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

 

Патрологија II (задолжителен) ПБФ 430 4+0 IV 

Христијанска етика со аскетска 
теологија I (задолжителен) 

ПБФ 540 4+0 V 

Христијанска етика со аскетска 
теологија II (задолжителен) 

ПБФ 630 4+0 VI 

4.  проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски 

(редовен професор) 

Вовед во Светото писмо на 
Стариот завет (задолжителен) 

ПБФ 120 6+0 II 90 

 

45 

 

45 

90 

 

90 

60 

Библиска теологија 

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

Црковнословенски јазик I 
(задолжителен) 

ПБФ 150 2+1 I 

Црковнословенски јазик II 
(задолжителен) 

ПБФ 250 2+1 II 

Библиска историја со 
археологија (задолжителен) 

ПБФ 220 6+0 I 

Свето писмо на Стариот завет – 
егзегеза I (задолжителен) 

ПБФ 340 4+2 III 

Свето писмо на Стариот завет – 
егзегеза II (задолжителен) 

ПБФ 450 4+0 IV 

5.  м-р Петко Златески 

(вонреден професор) 

Христијанска апологетика 
(задолжителен) 

ПБФ 560 4+0 V 60 

 

60 

Педагошка методологија 

Магистериум: „Критичка 
студија на педагошката 
поема од Макаренко“ 

Историја на религиите 
(задолжителен) 

ПБФ 650 4+0 VI 
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Црковно пеење  I 
(задолжителен) 

ПБФ 170 2+1 I 45 

 

30 

 

45 

(1985) 

Истражување во процес за 
докторат на тема: 
„Црковно-музичката 
традиција во Македонија“ 

Црковно пеење II 
(задолжителен) 

ПБФ 375 1+1 II 

  
Црковно пеење IIΙ (изборен) 

ПБФ 371 2+1 ΙΙΙ  

6.  академик Ѓорѓи Поп 
Атанасов 

Староеврејски јазик Ι 
(задолжителен) 

ПБФ 160 1+1 Ι 30 

 

30 

„Октоихот во макеоднската 
писмена традиција“  

  Староеврејски јазик ΙΙ (изборен) ΠΒΦ 261 2+1 ΙΙ 

7.  д-р Дејан Борисов 

(вонреден професор) 

Историја на христијанската 
црква I (задолжителен) 

ПБФ 320 4+0 III 60 

 

60 

 

60 

 

60 

 

60 

Црковна историја 

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

Историја на христијанската 
црква II (задолжителен) 

ПБФ 420 4+0 IV 

Историја на Македонската 
православна црква I 
(задолжителен) 

ПБФ 550 4+0 V 

Историја на Македонската 
православна црква II 
(задолжителен) 

ПБФ 640 4+0 VI 

Историја на помесните 
православни цркви 
(задолжителен) 

ПБФ 530 3+1 V 

8.  д-р Милан Ѓорѓевиќ Философија (задолжителен) ПБФ 130 4+0 I 60 Философија 
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(вонреден професор) Психологија со логика 
(задолжителен) 

ПБФ 230 4+0 II 60 

 

60 

60 

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

Православно богословие 16-19 
век (задолжителен) 

ПБФ 570 4+0 V 

Православно богословие 20 и 21 
век 

ПБФ 670 3+1 VI 

9.  д-р Марија Гиревска 

(лектор) 

 

Англиски јазик I (задолжителен) 

 

ПБФ 180 2+1 I 45 

 

45 

 

45 

 

 

45 

45 

Англиски јазик и книжев-
ност, теорија на книжевност 

Докторат: „Наследството на 
готскиот роман во англо-
американскиот фантастичен 
расказ“ (2015) 

Англиски јазик II 
(задолжителен) 

ПБФ 260 2+1 II 

Англиски јазик III 
(задолжителен) 

 

ПБФ 350 2+1 III 

Англиски јазик IV 
(задолжителен) 

ПБФ 460 2+1 IV 

Македонска преродба и црковна 
книжевност (изборен) 

ПБФ 466 3+1 IV 

10.  м-р Владо Недески 

(асистент) 

Литургика I (задолжителен) ПБФ 710 4+1 VII 75 

60 

45 

Систематско богословие 

Магистериум: „Историски 
преглед на праксата на 
причестување во Источната 
Православна Црква“ (2008) 

Литургика II (изборен) ПБФ 851 4+0 VIII 

Хеортологија (задолжителен) ПБФ 840 3+0 VII 
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11.  д-р Анета Јовковска  

(асистент) 

Христијанска педагогија 
(задолжителен) 

ПБФ 740 3+2 VII 75 

 

 

75 

45 

45 

докторат: компаративна 
педагогија 

магистериум: педагошка 
психологија  

специјализација: методика 
на религиската настава 

 

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

Методика на религиската 
настава (задолжителен) 

ПБФ 840 5 VIII 

Дидактика (изборен) ПБФ 261 2+1 ΙΙ 

Библиско и светоотечко учење 
за воспитанието (изборен) 

ПБФ 372 2+1 ΙΙΙ  

12.  м-р Борче Грамбозов 

(асистент) 

 

 

Вовед во Светото писмо на 
Стариот завет (задолжителен) 

ПБФ 220 6+0 IΙ 90 

 

90 

Догматика 

Магистериум: 
„Догматските термини во 
Никејскиот и 
Константинополскиот 
Символ“ (2016) 

Библиска историја со 
археологија (задолжителен) 

ПБФ 220 6+0 I 

13.  м-р Кирче Трајанов 

(асистент) 

Вовед во теологија (задолжителен) ПБФ 110 4 I 60 

 

60 

Класични студии 
(Византиска теологија и 
класична филологија ) 

Магистериум: „Реториката 

Омилитика-теорија (задолжителен) ПБФ 760 4 VII 

Омилитика- ПБФ 830 4 VIII 
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историја(задолжителен)  

60 

30 

 

15 

15 

 

30 

во проповедите на свети 
Јован Златоуст“ (2012) 

 
Пастирско богословие I 
(задолжителен) 

ПБФ 730 2 VII 

Пастирско богословие II 
(изборен) 

ПБФ 853 1 VIII 

Парохиска администрација 
(изборен) 

ПБФ 853 1 V 

Мисија во Православната црква 
(изборен) 

ПБФ 831 2 VIII 

14.  м-р Дарко Анев 

(асистент) 

Старогрчки јазик I 
(задолжителен) 

ПБФ 140 1 I 15 

 

15 

 

30 

30 

 

15 

Библистика – Нов завет 
(егзегеза и херминефтика со 
старогрчки јазик) 

Магистериум: 
Компаративна студија 
помеѓу западната и 
православна егзегеза во 
однос на Евангелието 
според Јован: зборови на 
вечениот живот, зборови, 
кои што даваат вечен 
живот  – ἀπεκρίθη αὐτῷ 

Старогрчки јазик II 
(задолжителен) 

ПБФ 240 1 II 

Свето писмо на Новиот завет – 
егзегеза I (задолжителен) 

ПБФ 310 2 III 

Свето писмо на Новиот завет – 
егзегеза II (задолжителен) 

ПБФ 410 2 IV 

 Старогрчки јазик ΙΙΙ 
(задолжителен) 

ПБФ 360 1 ΙΙΙ 
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Старогрчки јазик IV (изборен) ПБФ 461 1 IV Σίμων Πέτρος· κύριε, πρὸς 
τίνα ἀπελευσόμεθα; ῥήματα 
ζωῆς αἰωνίου ἔχεις (Јован 
6,68)” 

Докторат: „Просторните 
перспективи на 
Спасението според Јован” 
(во завршна фаза) 

15.  м-р Сашо Целески 

(асистент) 

Црковно право (задолжителен) ПБФ 750 4+1 VII 14 Канонско право 

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

Канони и правила на 
Православната црква (изборен) 

ПБФ 751 2+0 VII 

Брачно право (задолжителен) ПБФ 860 2+1 VIII 

Црковна архитектура со 
христијанска уметност 
(задолжителен) 

ПБФ 660 3+1 VI 

16.  м-р Николче Ѓурчиновски 

(асистент) 

Црковнословенски јазик I 
(задолжителен) 

ПБФ 150 2+1 I 45 

 

45 

45 

 

45 

30 

Систематско богословие 

Православно богослужение 

2012 
Црковнословенски јазик II 
(задолжителен) 

ПБФ 250 2+1 II 

Црковнословенски јазик III 
(задолжителен) 

ПБФ 370 2+1 III 

Црковнословенски јазик IV 
(изборен) 

ПБФ 462 2+1 IV 

Руски јазик Ι (изборен) ПБФ 181 1+1 Ι 
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Руски јазик II (изборен)  ПБФ 263 1+1 ΙI 30 

17.  м-р Виктор Недески 

(асистент) 

Историја на помесните 
православни цркви  

ПБФ 530 
3+1 

V 60 

 

45 

Патрологија  

Магистериум: „Посланијата 
до Серапион како израз на 
пневматологијата на свети 
Атанасиј Велики“ (2016) 

 

Историја на македонскиот народ  ПБФ 670 3+0 VI 

17. Бобан Митевски 

(помлад асистент) 

Догматика I ПБФ 520 4+2 V 90 Магистериум во изработка: 
„Почитувањето на светите 
Седмочисленици како 
развиток на култот на свети 
Климент Охридски“ 

Догматика II ПБФ 620 4+2 VI 90 

Социјална теологија  ПБФ 464 3+1 ΙV 60 
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Табела 3а 

Ред 

бр. 

Наставник и звање  

(име и презиме) 

Наставни дисциплини на 
наставникот на студиската 

програма 

 

 

Код 

Фонд 
на 

часови 
по 

наста-
вна 

дисци-
плина   

 

 

Семе-
стар   

Вкупен 
фонд на 
часови 

(годиш-
но) 

Научна област во која е 
стекнат докторат 

(магистериум) според 
Класификација, наслов на 

докторатот 
(магистериумот) и година 

на докторирање 
(магистрирање) 

1. проф. д-р Ѓоко Ѓорѓевски 

(редовен професор на 
ПБФ) 

Вовед во старозаветната 
теологија (задолжителен) 

ТС2-103  I и II 20 

 

20 

Библиска теологија 

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

Слободата и ослободувањето од 
библиска перспектива (изборен) 

ТС2-109   

2 проф. д-р Ратомир 
Грозданоски 

(редовен професор на 
ПБФ) 

Толкување на Библијата – 
новозаветна егзегеза 
(задолжителен) 

ТС2-104  I и II 20 

 

20 

Филологија и теологија; 
библистика и 
средновековна книжевност 

Докторат: „Библијата во 
делата на свети Климент 
Охридски“ (2001) 

Библиска Македонија од 
апостол Павле до свети Климент 
(изборен) 

ТС2-108   

 

Наставен кадар, наставни дисциплини и фонд на часови – Втор циклус студии по теологија 
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3 проф. д-р Стефан 
Санџаковски 

(редовен професор  на 
ПБФ) 

Православно христијанство 
(задолжителен) 

ТС2-101  I 20 

 

20 

Философија 

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

 

Христијанска етика 
(задолжителен и изборен) 

ТС2-105  IV 

4 проф. д-р Ацо Гиревски 

(редовен професор на 
ПБФ) 

Употреба на Библијата  
(задолжителен) 

ТС2-102  I 20 

20 

Теологија и јазик 

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

Пастирска теологија (изборен) 

ТС2-107   

5 д-р Милан Ѓорѓевиќ 

(вонреден професор на 
ПБФ) 

Академско пишување (изборен) ТС2-107   20 

20 

Философија 

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

Психологија на религија 
(изборен) 

ТС2-114   

6 

д-р Дејан Борисов 

(вонреден професор на 
ПБФ) 

Современа историја на МПЦ 
(изборен) 

 

 

ТС2-114 

   

 

20 

Црковна историја 

Докторат: „La doppia 
giurisdizione ecclesiastica 
nell’eparchia di Skopje nel 
XIX secolo e il metropolita di 
Skopje Teodosio“ (2012) 
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7 проф.  д-р Ружица 
Цацаноска (ИСППИ) 

Социологија на религија 
(изборен) 

ТС2-110   20  

8 проф. д-р Славејко 
Сасајковски (ИСППИ) и 

доц. д-р Наум Илиевски 
(МПЦ – ОА) 

Компаративни религиски 
системи (изборен) 

ТС2-111 

 

 20  

9 проф. д-р Зоран Матевски 
(Филозофски факултет) и 

проф. д-р Павле Мојзес 
(предавач експерт – 
Rosemont College) 

Дијалог меѓу религии (изборен) 

ТС2-112   20  

10 доц. д-р Марија 
Тодоровска (Филозофски 
факултет) 

Философија на религија  
(изборен) 

ТС2-113 
 

 20  

18.  Проф. д-р Тодор 
Каламатиев (Правен 
факултет – УКИМ); 

доц. д-р Наум Илиевски 
(МПЦ – ОА) и 

доц. д-р Светлана 
Трбојевик (Филозофски 
факултет) 

Социјална политика и религија  
(изборен) 

ТС2-115   

20 

 

12 доц. д-р Григориј 
Настески (МПЦ – ОА) 

Верски туризам (изборен) ТС2-116   20  
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13 проф. д-р Илија Велев 
(Институт за македонска 
литература – УКИМ) 

Христијанска цивилизација и 
култура (изборен) 

ТС2-117   20  

14 проф. д-р Маја 
Ангеловска – Панова 
(Институт за национална 
историја – УКИМ) 

Историја на религиите (изборен) 

ТС2-119   20  

15 проф. д-р Мирјана Борота 
– Поповска (ИСППИ) и 

доц. д-р Григориј 
Настески (МПЦ-ОА) 

Организација и менаџмент 
(изборен) 

ТС2-120 

 

 20  

16 проф. д-р Златко Жоглев 
(Универзитет „Св. 
Климент Охридски“, 
Битола) 

Религиите во Европа – 
современи трендови и 
контроверзи (изборен) 

CP2-121   20  
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Табела 4 

 
Реализација на наставата и методи за проверка на знаењата 

Ред 

бр. 

Наставник и звање  

(име и презиме) 

Процентуална застапеност на 
применетите методи за 

континуирана проверка на 
знаењата 

Реализирање на  
наставата преку 

надворешна соработка 
(проекти, теренска 

настава, посети и др.) 

Вид на современа 
технологија која се користи 

за време на предавањата 

1. проф. д-р Ацо 
Гиревски 

(редовен професор) 

колоквиуми 70% проекти, теренска 
настава, посети и др. 

Видео, PowerPoint 
презентации, слики и 
фотографии, статии и друг 
печатен материјал 

семинарски работи (есеи) 15% 

усни испити 100% 

активност на часовите 10% 

редовност 5% 

проекти / 

друго / 

2. проф. д-р Ратомир 
Грозданоски 

(редовен професор) 

колоквиуми 70%  

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

Компјутер и проектор 

семинарски работи (есеи) 15% 

усни испити 100% 

активност на часовите / 

редовност 15% 
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проекти / 

друго / 

3. проф. д-р Стефан 
Санџаковски 

(редовен професор) 

колоквиуми 70%  

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

 

///////////////////////////////////////// 
семинарски работи (есеи) 15% 

усни испити 100% 

активност на часовите / 

редовност 15% 

проекти / 

друго / 

4. проф. д-р Ѓоко 
Ѓорѓевски 

(вонреден професор) 

колоквиуми 70%  

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

Презентации во PowerPoint 

 семинарски работи (есеи) 10-15% 

усни испити 70% 

активност на часовите 5-10% 

редовност 10% 

проекти 5-10% 

друго / 

5. м-р Петко Златески 

(вонреден професор)  

колоквиуми 70% Црковно пеење се изведува 
практично во храмот свети 
Јован Крстител во 

Презентации во PowerPoint 

 семинарски работи (есеи) 10% 
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усни испити 70% Капиштец 

активност на часовите 10% 

редовност 10% 

проекти / 

друго / 

6. д-р Дејан Борисов 

(вонреден професор) 

колоквиуми 70% Реализирање на  наставата 
преку надворешна 
соработка (проекти, 
теренска настава, посети и 
др.) – доколку постои таков 
вид настава  да се наведе: 
Посета на музеи, цркви и 
манастири, Собирање на 
стари слики и литература 
од/за црквите и 
манастирите во 
Македонија. 

 

Видео и интерактивни проекции  

 семинарски работи (есеи) 20% 

усни испити 70% 

активност на часовите 5% 

редовност 10% 

проекти / 

друго 20% 

7. д-р Милан Ѓорѓевиќ 

(вонреден професор) 

колоквиуми   70% 

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

видео проектор, Powerpoint 

семинарски работи (есеи)  / 

усни испити  / 

активност на часовите  7,5% 

редовност  7,5% 
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проекти  15% 

друго  / 

8. д-р Марија Гиревска 

(лектор)  

колоквиуми 70% Теренска настава 
предвидена е по предметот 
Македонска преродба и 
црковна книжевност 
(посета на Марков 
манастир, Лешочки 
манастир). 

Handouts, PowerPoint, Prezi, 
Video, Audio, Animation. 

 
семинарски работи (есеи) 15% 

усни испити 100% 

активност на часовите 10% 

редовност 5% 

проекти / 

друго: превод 15% 

9. м-р Владо Недески 

(асистент) 

колоквиуми 40% Учество на Богослуженија 
со посебен акцент на 
великопосните 
богослуженија и активна 
партиципација во 
боголужението преко 
учество во црковното пеење 
и присуство и опсервација 
на свештенодејанијата кои 
се одвиваат во олтарот. 
Учество на Света Литургија 

Проекции на слики и видео 
материјал 

семинарски работи (есеи) 10% 

усни испити 30% 

активност на часовите 5% 

редовност 5% 

проекти 5% 

друго 5% 

10. д-р Анета Јовковска  

(асистент) 

колоквиуми 70%  

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

 

Презентации во PowerPoint семинарски работи (есеи) 15% 
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усни испити 70% Видео презентации 

активност на часовите 5% 

редовност 10% 

проекти / 

За предметот Методика на 
религиската настава: 
подготовка на наставен план и 
одржано предавање во 
средното богословско 
училиште 

30% 

11. м-р Борче Грамбозов 

(асистент) 

колоквиуми 70%  

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

видео проектор 

 семинарски работи (есеи) 10% 

усни испити 70% 

активност на часовите 5-10% 

редовност 10% 

проекти 5-10% 

друго / 

12. м-р Кирче Трајанов 

(асистент) 

колоквиуми 70% По предметот Омилитика, 
како дел од практичната 
настава студентите имаат 
можност за време на 
богослуженијата да ги 

видео проектор, презентации во 

Powerpoint 

 

семинарски работи (есеи) 15% 

усни испити 70% 
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активност на часовите 10% следат проповедите, но 
исто така и самите да 
произнесат проповеди.  

По предметот Мисија на 
Православната Црква во 
програмата се предвидени 
посети на болници, 
старечеки домови, 
психијатриски институции, 
домови за деца без 
родители и др. 

редовност 5% 

проекти 15% 

друго 5% 

13. м-р Дарко Анев 

(асистент) 

колоквиуми 15%  

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

Видео формати за Projektor/ PPP 
– PowerPoint  презентации; 
BibleWorks 9; Logos (7) Bible 
Software. 

семинарски работи (есеи) 50% 

усни испити / 

активност на часовите 35% 

редовност 50% 

проекти 100% 

друго / 

14. м-р Сашо Целески 

(асистент) 

колоквиуми 70%  

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

CD-ромови 

семинарски работи (есеи) 10% 

усни испити 5% 

активност на часовите 5% 
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редовност 10% 

проекти / 

друго / 

15. м-р Николче 
Ѓурчиновски 

(асистент) 

колоквиуми 60%  Видео проекции 

семинарски работи (есеи) / 

усни испити 15% 

активност на часовите 10% 

редовност 5% 

проекти / 

друго 10% 

16. м-р Виктор Недески  

(асистент) 

 

 

колквиуми 70% 

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

Компијутер и видео бим 

Семинарски работи (есеи) 10- 15% 

усни испити 70% 

активност на часовите 5-10% 

редовност 5% 

проекти 5-10% 

друго / 

17.  Бобан Митевски колоквиуми 70% /////////////////////////////////////////// Компијутер и видео бим 
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(помлад асистент) 

 

семинарски работи (есеи) 10% 

усни испити 70% 

активност на часовите 15% 

редовност  5% 

проекти / 

друго  / 

 

Процентуална застапеност на применетите методи за континуирана проверка на знаењата по предметите од втор циклус студии 

Процентуална застапеност на применетите методи за континуирана проверка на знаењата по предметите од втор циклус студии по 
теологија е иста кај сите наставници и е распределена на следниов начин: 

колоквиуми 70% 

семинарски работи (есеи) 15% 

усни испити 70% 

активност на часовите 5% 

редовност  10% 

проекти / 

друго  / 

 

При наставата од втор циклус студии се користи Видео формати за Projektor/ PPP – PowerPoint презентации. 
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Табела 5 

 
Публикации, стручна литература, семинари и проекти 

Ред 

бр. 

Наставник и звање  

(име и презиме) 

Број на 
публикации во 
последните пет 

години 

Авторство на 
учебници и учебни 

помагала 

Учество на 
семинари, 

конференции и 
научни собири 

(домашни и 
меѓународни) 
во последните 

пет години 

Гостувања како 
предавач на други 

факултети или 
институти 

Реализирани 
проекти во 

последните пет 
години 

1. проф. д-р Ацо 
Гиревски 

(редовен професор) 
33 

4 9 2 2 

2. проф. д-р Ратомир 
Грозданоски 

(редовен професор) 

? ? ? ? ? 

3. проф. д-р Стефан 
Санџаковски 

(редовен професор) 

3 книги 

20 труда 
1 1 повеќе од 15 бројни 
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4. проф. д-р Ѓоко 
Ѓорѓевски 

(вонреден професор) 

1 книга 

повеќе труда 
2 23 1 / 

5. м-р Петко Златески 

(вонреден професор)  

1 книга 

5 труда 
/ 15 / 10 

6. д-р Дејан Борисов 

(доцент) 8 

Скрипти по 
предметите Историја 
на христијанската 
црква I и II 

9 1 / 

7. д-р Милан Ѓорѓевиќ 

(доцент) 
22 

Помошни материјали 
по Философија и 
Психологија 

23 2 2 

8. м-р Марија Гиревска 

(лектор)  
19 1 6 1 4 

9. м-р Владо Недески 

(асистент) 
6 / 5 / / 

10. м-р Анета Јовковска  

(асистент) 
2 книги 

7 труда 

Скрипти за 
предметите: Методика 
на религиската 
настава, Христијанска 
педагогија, Дидактика 
и Библиско и 
светоотечко учење за 
воспитанието 

9 / 3 
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11. м-р Борче Грамбозов 

(асистент) 
4 / / / / 

12. м-р Кирче Трајанов 

(асистент) 

1 книга  

11 

Скрипта  Мисија на 
Православната Црква 
(2015) 

8 2 / 

13. м-р Дарко Анев 

(асистент) 

3 

Скрипта: мала 
грамататика на 
новозаветен грчки 
јазик (2012/2013); 
Прирачник со 
практични 
објаснувања за 
полагање на испитите 
од областа на 
старогрчкиот јазик и 
предметите во областа 
на библиска група на 
студии(2013) 

12 3 6 

14. м-р Сашо Целески 

(асистент) 
1 1 / / / 

15. м-р Николче 
Ѓурчиновски 

(асистент) 

3 / 3 / / 
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16. М-р Виктор Недески 
(асистент) 5 / 9 / / 

17. Бобан Митевски 

(помлад асистент) 
6 / 14 1 4 

 

 

Табела 6 

 
Ангажман на наставниците и соработниците во други институции 

 

Ред. 

бр. 

Наставник и звање  

(име и презиме) 

Други ангажмани во рамките на 
Православниот богословски факултет 

Ангажман во други институции 

1.  Д-р Ѓоко Ѓореѓески  

Декан на Факултетот 

Главен и одговорен уредник на Годишниот 
Зборник на ПБФ 

 

2.  

проф. д-р Ацо Гиревски 

(редовен професор) 

Раководител на пастирско-катихетската 
катедра 

Член на Сенатот при УКИМ (2009-2013; 2013-
2017; 2017 - ) 
Член на АУО на МПЦ-ОА 2008-2016 
 

3.  
Д-р Ратомир Грозданоски 
(редовен професор) 

Раководител на библиската катедра 
Член  на  Редакцискиот одбор на  
Годишниот зборник на ПБФ 
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4.  Д-р Стефан Санџакоски  Раководител на катедрата по систематско 
богословие  

5.  

м-р Петко Златески 

(доцент) 
Продекан за настава 

Секретар на Библиско здружение на Република 
Македонија 

6.  
д-р Милан Ѓорѓевиќ 
(вонреден професор) 

 

Продекан за меѓународна соработка 

Член на Редакцискиот одбор на  Годишниот 
зборник на ПБФ 

  

Филозофско друштво на Македонија 

7.  

Д-р Дејан Борисов  

(вонреден професор) 

Раководител на  историско-правна катедра 

Секретар на Редакцискиот одбор на  
Годишниот зборник на ПБФ 

 

8.  

м-р Сашо Целески 

(асистент) 
/ 

Сметководител при Дебарско-кичевската епархија 

Референт на ЕУО при Дебарско-кичевската епархија 

9.  

Бобан Митевски 

(помлад асистент) 
/ Шеф на Кабинетот на Поглаварот на МПЦ 
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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 

 

Академска  

година 

Редовни Вонредни 

Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2012/13 79 1 80 45 6 51 

2013/14 48 / 48 27 6 33 

2014/15 55 3 58 18 4 22 

2015/16 46 1 47 15 2 17 

2016/17 46 1 47 19 4 23 
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Табела 7а 

 
Структура на запишани студенти на II циклус студии по теологија 

 

Академска  

година 

Едногодишни студии Двогодишни студии 

Машки Женски Вкупно Машки Женски Вкупно 

2015/16 7 2 9 1 / 1 

2016/17 7 2 9 1 / 1 

Табела 8 

 
 Број на запишани  студенти по прв пат во прва 
година во соодветната академска година 
 

Генерација Број на 
запишани 

Просечен број 
поени од средно 

училиште 

2012/13 25 / 

2013/14 20 / 

2014/15 18 / 

2015/16 16 / 

2016/17 16 / 
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Табела 9 

 

 

 

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 

Просечна оценка 
на студентите 

кои го положиле 
испитот преку 
колоквиуми 

2012/13 65 60 93% 8,0 

2013/14 60 55 80% 7,9 

2014/15 55 40  73% 8,4 

2015/16 50 32 64% 8,0 

2016/17 48 33 69% 8,5 

 

 

 

 

 

 

 
Постигнат успех на студентите 
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Табела 10 

 

 

Академска 
година 

Бр. на студенти 
кои го полагале 

завршниот 
испит 

Бр. на студенти 
кои го положиле 

завршниот 
испит 

Процент на 
студенти кои го 

положиле 
завршниот 

испит 

Просечна 
оценка на 

студентите кои 
го положиле 
завршниот 

испит 

2012/13 17 17 100% 9,47 

2013/14 17 17 100% 9,35 

2014/15 9 9 100% 8,22 

2015/16 16 16 100% 9,25 

2016/17  12 12 100% 9,75 

вкупно 71 71 100% 9,21 

 

 

 

 

 
Вкупен број на дипломирани студенти во последните 5 години 
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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 

Број на дипломирани студенти  после Просечен успех на 
дипломираните 
студенти 3 год. 4 год. 5 год. 6 год. > 6 год. 

2012/13 / 4 2 2 9 8,08  

2013/14 / 1 1 1 14 7,58 

2014/15 / 0 0 0 9 7,66 

2015/16 / 4 3 1 8 8,12 

2016/17 / 2 3 2 5 8,08 

вкупно 0 11 9 6 35 7,80 
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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,  оставштина 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 склопот 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 
 

Карактеристики на библиотечниот фонд Бр. 

Број на книги набавени во 
последните 5 години 

домашни 184 

странски 142 

Вкупен број на списанија од 
областа на студиската програма во 
последните 5 години 

домашни 8 

странски 7 

Број на компјутери во библиотеката 1 

Поврзаност на библиотеката со Интернет да 

Апарат за фотокопирање не 

Печатач не 
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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 

Површина 
во м2 

Простор за изведување настава 500 

Административна зграда  300 

Вкупно 800 
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Табела 14 

 

Видови  опрема 

 

Опременост 

 

Бр. 

Вкупен 
капацитет на 

седишта 

Предавални со современа 
аудио-визуелна опрема:  

 4 предавални 140 

 1 амфитеатар 120 

Специфична опрема за определена студиска програма 

 

/  

Компјутерска училница 1 5 

ВКУПНО 6 195 

 

Табела 15 

Опременост на компјутерски лаборатории 
 

Вид на опрема Бр. 

Број на компјутери 010 

Интернет приклучоци (вкупно) Целосна 
покриеност со wi-fi 

ЛЦД Проектори 6 

Скенери  2 

Печатачи  4 

Друго (да се наведе) / 

Фотокопир  2 

 

 



45 
 

Табела 16 

 

Пристап до интернет 
 

Карактеристики на интернет приклучоци Бр. 

Вкупен број на интернет мрежни приклучоци Целосна покриеност со 
wi-fi 

Број на интернет приклучоци за: студенти неограничено 

академски кадар неограничено 

администрација неограничено 

библиотека неограничено 

 

Табела 17 

Пристап до информациски бази 
 

Вид на информационите бази Бр. 

Вкупен број на приклучоци на бази Сите имаат пристап до 
нив 

 

УКИМ 1 

МПЦ 1 

ВКУПНО БАЗИ 2 

 

 

 

 


