
Март 28, 2022

К О Н К У Р С 

Почитувани студенти, 
Во склоп на активностите на УСС на 06.05.2022 
година (петок) се организира УКЛО ТРИВИУМ 
Ораторски натпревар на СЛОБОДНА ТЕМА. 

За најдобрите оратори се обезбедени 
награди. 

На натпреварот планирани се две обуки од 
страна на организаторите. 

Учеството на обуките е задолжително за сите 
пријавени студенти на УКЛО Тривиум. 
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Место:

Oфицерски дом- 
Битола 

Датум и време:

06.05.2022 година 

12.00 часот

УКЛО ТРИВИУМ 
Согласно член 10 од Статутот на Универзитетското студентско собрание 

на  Универзитетот ,,Св. Климент Охридски”- Битола, се распишува следниот:



Март 28, 2022

ПРАВИЛА ЗА ГОВОРИТЕ 

2

Критериуми за 
учество на 
натпреварот 

Секој учесник треба да го 
ограничи својот говор во 
траење од максимум 4 

минути;

1

 

Говорите кои ќе се 
интерпретираат треба да 
бидат оригинални и 

претходно 
необјавувани;

2

 

Задолжителни 
компоненти: 

Вовед:10-20% од 
целокупниот говор; 

Главен дел: најдолгиот и 
најважниот дел од 

говорот; 

Заклучок: 5-10% oд 
целокупниот говор. 

3

Говорите треба да бидат напишани и изведени 
на македонски јазик. 

Секој оратор ќе има 20 секунди грејс период, 
почнувајќи од моментот кога е даден Стоп 
знакот. По истекот на тие 20 секунди, 
говорникот ќе биде запрен од страна на 
Комисијата, и се што кажал по тие 20 секунди, 
нема да биде земено во предвид. 

У ч е с н и ц и т е н а к о н к у р с о т и м г и 
отстапуваат авторските права на 
организаторот за објавување на говорите. 

Сите заинтересирани студенти може да се 
пријават на следниот e-mail: uss@uklo.edu.mk 

Пријавените своите говори може да ги испратат 
најдоцна до 15.04.2022 година (петок). 

                                                      
Со почит, 

    Универзитетско студентско собрание

mailto:uss@uklo.edu.mk
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