
ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА  

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 

П О К А Н А 
 

Почитуван/а, 

 

Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања (ИСППИ) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”- 

Скопје Ве поканува на третата по ред „НАУЧНА СРЕДА“ на тема „Перцепција на идентитети“ која ќе се одржи на 

25.05.2016год. во просториите на Институтот, со почеток во 12:00 часот. На истата ќе бидат презентирани податоци за 

состојбите во однос на локалниот наспроти космополитскиот идентитет, како и влијанието на самоперцепцијата на личноста 

врз ставовите за општествените случувања кај студентската популација во Република Македонија. Податоците се дел од 

истражувањето „ИДЕНТИТЕТИТЕ НА СТУДЕНТСКАТА ПОПУЛАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” кое е реализирано  

во периодот од 2013 до 2015 година.  Во рамките на овој настан ќе биде промовирана и истоимената студија достапна на 

следниот линк http://isppi.ukim.edu.mk/files/identitet-na-studentskata-populacija.pdf. 

Во таа смисла, ќе ни претставува особена чест и задоволство доколку присуствувате на овој настан. 

 

 



ДНЕВЕН РЕД 

12:00 часот / модератор доцент д-р Бојана Наумовска 

 Обраќање на проф. д-р Мирјана Борота Поповска, директор на ИСППИ; 

 Воведен збор и промоција на изданието на студијата „Идентитетите на студентската популација  во Република 

Македедонија“ проф. д-р Ганка Цветанова, Раководител на Сектор за научноистражувачка дејност при ИСППИ;    

 Вон. проф. Д-р Горан Јанев: „Локалци или граѓани на светот“; 

 Вон. проф. д-р Елеонора Серафимовска: „Самоперцепција на личноста на студентите“; 

 Вон. проф. д-р Маријана Марковиќ: „Самоперцепцијата на личноста и ставовите за општествените случувања“ 

Дискусија: перцепција на идентитети 

 Воведни дискутанти:  

Вон.проф.д-р Даворин Трпески, Институт за етнологија и антропологија - ПМФ при УКИМ; 

Вон.проф. д-р Марија Дракуловска Чукалевска, Институт за социологија – Филозофски факултет при УКИМ; 

Доцент д-р Милан Ѓорѓевиќ, Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје 

 

Со почит, 

Проф. д-р Ганка Цветанова                                         Проф. д-р Мирјана Боротa Поповска 

Раководител на Сектор за         Директор на ИСППИ 

научноистражувачка дејност при ИСППИ 


