УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ –
СКОПЈЕ
ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА –
СКОПЈЕ

СТУДИСКА ПРОГРАМА
ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ПО

„ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА“

Цел и оправданост на студиската програма
Потребата од проучувањето на богатото историско минато на Македонија
резултираше со иницијативата за студиска група за трет циклус, насловена како
„Историја на Македонија“. Станува збор за комплексни докторски студии преку
кои определена историска проблематика се проучува на интердисциплинарно
методолошко рамниште со што доаѓа до израз тенденцијата за внесување извесни
промени во согласност со современите научни текови. Тоа воедно ќе значи и
континуитет во надградување на знаењата на кандидатите од областа на
историската наука, особено што во рамките на постдипломските студии на
Институтот за национална историја - Скопје функционираат десет студиски
групи во кој се обработуваат различни периоди и аспекти од историјата на
Македонија и пошироко и тоа:
-

Историја на античка Македонија;

-

Историја на Византија;

-

Балканот и Македонија во османлиско – турскиот период;

-

Балканот во ерата на создавањето на националните држави;

-

Историја на македонското национално – ослободително движење;

-

Воена историја;

-

Историја на религиите и култовите во Македонија;

-

Историја на културата на Македонија;

-

Социјално – економската историја на Македонија XIX и XX век;

-

Историја на дипломатијата на народите на Балканот;

Кандидадите - докторанди се здобиваат со продлабочено знаење од определен
период и аспект од македонската историја, што им овозможува успешно да се соочат
со предизвиците на научноистражувачката работа. Во принцип докторските студии
од областа на историската наука се веќе имплеметирани на повеќе престижни
универзитети во Европа и САД, уште повеќе што проучувањата на националната
историја е во функција на понатамошниот развој и афирмација на секоја современа
држава.
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Наставата ја изведуваат истакнати професори и научни работници од
Институтот за национална историја,

а по потреба и професори од други

универзитети и сродни институции од земјата и од странство.

Години и семестри на траење на студиската програма
Докторските студии се изведуваат во текот на три академски години или
вкупно шест семестри од кои првите два семестра се насочени кон апсолвирање на
знаењата предвидени со Школата за докторски студии при УКИМ, како и на
наставните предмети од предложената листа. Во текот на овие два семестра
предвидени се и консултации со менторот. Во третиот семестар кандидатите се
фокусирани на пријава на темата за докторска дисертација, а во наредните три
семестри приоритетни се истражувачкиот процес и реализацијата на дисертацијата.
Исто така пожелно е кандидадите да учествуваат на домашни и меѓународни
симпозиуми и да објавуваат научни прилози во соодветните списанија.
Во текот на студиите предвидена е интензивна соработка со менторот, кој
треба да го упати кандидадот во соодветната методологија и спецификите на
обработуваната проблематика, што ќе претставува солидна основа за формирање
сериозен научен кадар, кој што ќе се занимава со проучување на историското минато
на Македонија.

ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
По третата академска година докторандите на групата „Историја на
Македонија“ треба да имаат освоено вкупно 180 кредити, од кои 30 кредити во
процесот на обуката на истражување, 30 кредити во текот на едукацијата и 120
кредити за пријавата, изработката и одбраната на докторската дисертација.
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Општи информации за третиот циклус докторски студии по Историја на
Македонија
Име на студиската програма

Докторски студии по Историја на
Македонија

Самостојна високообразовна институција во
која се изведува студиската програма

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје

Единица на универзитетот во која се
изведува студиската програма

ЈНУ Институт за национална историја Скопје

Раководител на студиска програма

Проф. д-р Маја Ангеловска Панова

Образовно-научно поле

Хуманистички науки

Историја

Научна, стручна или уметничка област

Вид на студии

Академски (III циклус докторски студии)

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити

180 ЕКТС кредити
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Научен назив

Доктор по хуманистички науки - историја на
Македонија

Времетраење на студиите, во години

3 години

Структура на студиската програма, број на предвидени предмети и стекнати
кредити, како и број на кредити стекнати со изработката на докторскиот труд

I СЕМЕСТАР

1. Научноистражувачка етика со примена и примери во
општествените и хуманистичките науки

2. Методологија на научноистражувачка работа со примена и
примери во општествените и хуманистичките науки

3. Предмет од понудената листа на други предмети од обуката за
истражување ( универзитетска листа на изборни предмети)

4. Изборен предмет од предметната програма на ИНИ
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ЕКТС

4

4

4

7,5

7,5

5. Изборен предмет од предметната програма на ИНИ

6. Истражување за подготовка на тема за докторска дисертација

Вкупно:

II СЕМЕСТАР

1. Изборен предмет од предметната програма на ИНИ

2. Изборен предмет од предметната програма на ИНИ

3

30

ЕКТС

7,5

7,5

2

2. Докторски семинар

3. Годишна конференција со презентација на извештај

4. Истражување за подготовка на тема за докторска дисертација

6

2

11

Вкупно:

ЕКТС

III СЕМЕСТАР

1. Истражување (подготвување и поднесување на пријавата на
темата за докторската дисертација)

Вкупно:

1. Истражување и објавување на резултатите

2. Работилница за истражувачка практика

7

28

2

2. Докторски семинар со поднесување труд

IV СЕМЕСТАР

30

30

ЕКТС

25

3

3. Годишна конференција со презентација на рецензираниот труд од
трет семестар

Вкупно:

V СЕМЕСТАР

2

30

ЕКТС

28

1. Истражување и објавување резултати

2

2. Докторски семинар со поднесување труд за рецензија

Вкупно:

VI СЕМЕСТАР

30

ЕКТС

25

1. Истражување и пишување на тезата

2. Работилница за истражувачка практика

3

2

8

3. Годишна конференција со презентација на рецензираниот труд од
петти семестар
Вкупно:

30

ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА
НА ИНИ

Назив на предмет
Извори за античка историја на
Македонија
Теоретски пристапи и парадигми во
историографијата на античката
историја
Античкиот - македонски ентитет
според историските феномени
Историска географија на античка
Македонија

Реализатори

ЕКТС

проф.д-р Анета Шукарова
доц.д-р Наталија Поповска
доц. д-р Наталија Поповска

7,5

проф. д-р Анета Шукарова

7,5

доц. д-р Катерина
Младеновска
доц. д-р Катерина
Младеновска

7,5

7,5

Раната историја на Македонското
Кралство (707/6-359 г. пр. н.е.)
Александровата екуменска идеја и
нејзиното поддржување во Антиката
Фортификациски објекти во
Македонија и балканските
провинции во доцноантичкиот
период
Топонимија на Македонија во
доцноантичкиот период
Социjална историја на доцната
антика (4-6 в.)

доц. д-р Катерина
Младеновска
проф. д-р Анета Шукарова

7,5

доц.д-р Јасминка Кузманова

7,5

доц.д-р Јасминка Кузманова

7,5

доц.д-р Дарко Стојанов

7,5

Историја на „големите миграции“ (36 век)

доц.д-р Дарко Стојанов

7,5
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7,5

Христијанството во Македонија I

доц. д-р Драган Зајковски

7,5

Византиската воена стратегија на
Балканот и Македонија (средина на
IV средина на IX век)
Византиската дипломатија на
Балканот и Македонија (средина на
IX почеток на XI век)
Христијанството во Македонија II

доц. д-р Драган Ѓалевски

7,5

доц. д-р Драган Ѓалевски

7,5

доц. д-р Драган Зајковски,
проф. д-р Милан Бошкоски
проф. д-р Маја Ангеловска –
Панова
проф. д-р Маја Ангеловска –
Панова
проф.д-р Ирена Стефоска

7,5

проф.д-р Ирена Стефоска

7,5

проф. д-р Митко Б. Панов

7,5

проф. д-р Митко Б. Панов

7,5

Македонија и Византија (VI-XIV
век)

проф. д-р Милан Бошкоски

7,5

Османлиската Империја и Балканот

проф. д-р Драги Ѓоргиев

7,5

Процесот на исламизација во
Македонија
Османлиски систем на владеење и
институции на Балканот и
Македонија

проф. д-р Драги Ѓоргиев

7,5

проф. д-р Ахмет Шериф

7,5

Милет системот и колективните
идентитети во Османлиска
Македонија

доц. д-р Владимир Јанев

7,5

Монаштво и мисија
Ереси и ересиологија
Словените и Византија во раниот
среден век
Македонските градови во
средновековието
Македонија во византиската
историографија (IV-XIV век)
Модерната историографија за
средновековна Македонија (XIXXXI век)
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7,5
7,5
7,5

Социјално-економските односи во
Османлиската Империја
Миграции и демографски промени
во Османлиската империја – 19 век

доц. д-р Владимир Јанев

7,5

доц. д-р Петар Тодоров

7,5

Урбана историја на Османлиска
Македонија
Герилата и паравојската во
османлиска Македонија во XIX и
почеток на ХХ век

доц. д-р Петар Тодоров

7,5

проф. д-р Марија Пандевска,
проф. д-р Катерина Тодороска,
проф. д-р Наташа КотларТрајкова, проф. д-р Македонка
Митрова, доц. д-р Димитар
Љоровски
проф. д-р Македонка Митрова,
доц. Димитар Љоровски

7,5

Анархистичките и социјалистичките
групи во македонското
револуционерно ослободително
движење
Дипломатските аспекти на
проф. д-р Наташа Котлармакедонското прашање (1856 – 1913) Трајкова,

7,5

7,5

проф. д-р Лилјана Гушевска
проф. д-р Лилјана Гушевска

7,5

Македонско-албанската соработка
1878-1918

проф. д-р Катерина Тодороска

7,5

Македонското прашање во
меѓубалканските односи (1878-1913)

проф. д-р Македонка Митрова,
проф.д-р Катерина
Тодоровска, доц. Димитар
Љоровски

7,5

Миграционите движења од и во
османлиска Македонија (1875-1913)

проф. д-р Марија Пандевска
проф. д-р Катерина Тодороска

7,5

МРО низ програмските и статутарни
документи (1893-1908)

проф. д-р Марија Пандевска

7,5

Дипломатската дејност на
Македонската револуционерна
организација (1893 – 1908)

проф. д-р Наташа КотларТрајкова

7,5

Јазичното прашање во контекст на
македонското национално движење
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Македонско-Албанските односи по
балканските војни

доц. д-р Исамедин Азизи

7,5

Политиките на балканските држави
и Македонија меѓу двете светски
војни

доц. д-р Исамедин Азизи

7,5

Балканот во политиката на големите
сили во меѓувоениот период

доц. д-р Теон Џинго

7,5

Балканските дипломатски игри - од
Сараево (1914) до Дејтон (1995)

доц. д-р Теон Џинго и доц. д-р
Ирена Авировиќ

7,5

Холокаустот во Македонија и на
Балканот

доц. д-р Теон Џинго и доц. д-р
Ирена Авировиќ

7,5

Социјално-екононска историја на
Македонија (1912-1941)

проф.д-р Вера Гошева

7,5

Политичкиот систем во вардарскиот
дел на Македонија (1918-1941)

доц. д-р Лидија Ѓурковска

доц. д-р Лидија Ѓурковска

7,5

проф. д-р Вера Гошева
проф.д-р Жила Ленина

Македонија во меѓународни односи
(1919-1941)

проф.д-р Жила Ленина

7,5

проф. д-р Вера Гошева
доц. д-р Лидија Ѓурковска

Република Македонија во втората
половина на 20 век - од монизам до
плурализам

проф. д-р Љубица Јанчева

7,5

доц. д-р Невен Радически
доц. д-р Александар
Симоновски

Република Македонија во периодот
на транзицијата

проф. д-р Љубица Јанчева
доц. д-р Невен Радически
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7,5

доц. д-р Марјан Ивановски
Граѓанската војна во Грција и
Македонците (1946–1949)

проф. д-р Лилјана Пановска

Историја на Македонија во периодот
од 1941 до првите децении на 21 век

проф. д-р Марјан
Димитријевски

7,5

проф. д-р Катерина Мирчевска
7,5

доц. д-р Марјан Ивановски
доц. д-р Александар
Симоновски
Историја на дипломатијата на
Македонија од Балканските војни до
првите децении на 21 век

проф. д-р Марјан
Димитријевски

7,5

проф. д-р Љубица Јанчева

Македонската емиграција по Втората проф. д-р Катерина
светска војна
Мирчевска, доц. д-р Марјан
Иваноски, Доц. д-р
Александар Симоновски

7,5

Историја на интелектуалните
достигнувања

7,5

проф. д-р Катерина Мирчевска
доц. д-р Невен Радически

во современата македонска држава
Воена историја на Македонија од
Балканските војни до првите
децении на 21 век

проф. д-р Марјан
Димитријевски

7,5

Политичките партии и организации
во Македонија од 1918 до 1944
година

проф. д-р Ѓорѓи Малковски

7,5

Појавата, развојот и целите на проф. д-р Ѓорѓи Малковски
националистичките организации, групи
и поединци во Македонија од 1941 до
1991 година

7,5
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