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Р Е Ф Е Р А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД 
ОБЛАСТИТЕ 10900 – МАТЕМАТИКА, 10907 – МАТЕМАТИЧКА СТАТИСТИКА 

И ОПЕРАЦИОНИ ИСТРАЖУВАЊА И 10909 – ТЕОРИЈА НА ВЕРОЈАТНОСТ 
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ 

ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

 
Наставно–научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 

технологии – Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола, на седница 
одржана на 19.04.2019 година, со Одлука бр. 03-241/1, формира Рецензентска комисија 
за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научните области: 10900 – 
Математика, 10907 – Математичка статистика и операциони истражувања и 10909 – 
Теорија на веројатноста, во состав: 

 
1. Ред. проф. д-р Марија Оровчанец, Природно-математички факултет, Институт 

за математика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје – претседател 
2. Ред. проф. д-р Јорданка Митевска, Природно-математички факултет, Институт 

за математика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје (во пензија) – член,  
3. Ред. проф. д-р Ѓорѓи Јованчевски, Универзитет Американ Колеџ Скопје (во 

пензија) – член 
 
По прегледот на доставената документација, согласно општите и посебните услови 

за избор во наставно-научно звање предвидени со Законот за високото образование 
(Сл. весник 82/18) и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“–Битола (Билтен бр. 446), Рецензентската 
комисија во горниот состав го поднесува следниов: 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите: 
10900 – Математика, 10907 – Математичка статистика и операциони истражувања и 
10909 – Теорија на веројатноста, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ на 
10.04.2019 година, се пријави само кандидатката д-р Соња Манчевска, вонреден 
професор на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  
 

 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
 

Кандидатката вонр. проф. д–р Соња Манчевска е родена на 18.03.1972 год. во 
Битола. Основно и средно насочено образование, насока математика–информатика, 
завршила во Битола со континуиран одличен успех по сите наставни предмети. 
Додипломски студии по математика, насока теориска математика, заврши во 1998 год. 
на Институтот за математика при Природно–математичкиот факултет во Скопје. 
Испитите предвидени со наставната програма ги положила со просечна оценка 8,64. 
Дипломирала на 29.06.1998 год. со дипломска работа „Реална проективна рамнина“ и 
се стекна со звање дипломиран математичар. Последипломски студии по теориска 
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математика заврши во 2003 год. на Институтот за математика при Природно–
математичкиот факултет во Скопје. Испитите предвидени со наставната програма ги 
положила со просечна оценка 9,75. На 13.12.2003 год. го одбрани магистерскиот труд 
под наслов „Орбити на линеарни ограничени оператори“ и се стекна со научен степен 
магистер по математички науки. На 08.07.2009 год. на Институтот за математика при 
Природно–математичкиот факултет во Скопје, јавно ја одбрани докторската 
дисертација под наслов „Орбити на фамилии од ограничени линеарни оператори“ и се 
стекна со научен степен доктор на математички науки. 

Вонр. проф. д–р Соња Манчевска во академската 2002/2003 година била 
ангажирана како надворешен соработник на Технички факултет–Битола за изведување 
на вежби по предмети од областа Математика. На 15.10.2003 год. била избрана како 
помлад асистент по предмети од областа Математика на Технички факултет–Битола во 
редовен работен однос. По магистрирањето, на 19.11.2004 год. била избрана  за 
асистент на Технички факултет–Битола по предмети од областа Математика. Во ова 
звање повторно е избрана на 26.02.2008 год. 

По докторирањето, од 27.10.2009 год. вонр. проф. д–р Соња Манчевска е избрана 
во наставно-научно звање доцент по предмети од областа математика, на Технички 
факултет – Битола. 

Од 27.10.2014 до денес вонр. проф. д–р Соња Манчевска е ангажирана во звање 
вонреден професор по предмети од областите: 10900 – Математика, 10907 – 
Математичка статистика и операциони истражувања и 10909 – Теорија на веројатноста 
и од академската 2014/2015 година изведува настава на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии – Битола по предмети од овие области. 

Во периодот од 2014 год. до 2017 год. вонр. проф. д–р Соња Манчевска била член и 
Секретар на Советот на докторски студии на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии – Битола. 

Во последните пет години, вонр. проф. д–р Соња Манчевска била член на комисија 
за одбрана на 1 докторска дисертација. Учествувала во изработка на наставни 
програми за предмети од прв и втор циклус во склоп на елаборат за акредитација на 
студиски програми на ФИКТ, 2018 год. Член е на програмски одбор за International 
conference on Applied Internet and Information Technologies 2019. 

Кандидатката се служи со англиски (активно) и руски (пасивно) јазик. 
 

2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Вонр. проф. д–р Соња Манчевска, како надворешен соработник, помлад асистент и 
асистент, во периодот од академската 2002/2003 до академската 2008/2009 година, на 
повеќе отсеци на Техничкиот факултет – Битола е ангажирана за изведување на 
аудиториски вежби по следните предмети: Математика 1, Математика 2, 
Квантитативни методи во сообраќајот, Нумерички методи, веројатност и статистика, 
Конечна математика, Веројатност и статистика, Математичко моделирање со 
компјутери, Математичка статистика и Математика. 

По изборот во наставно-научно звање доцент по предмети од областа математика,  
д–р Соња Манчевска  изведувала настава на Технички факултет – Битола по 
предметите:  

1. Прв циклус на студии на Технички факултет – Битола: Математика 1, 
Математика 2, Математика, Основи на инженерска математика, Математика за 
инженери, Инженерска математика, Конечна математика, Веројатност и 
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статистика во сообраќајот, Нумерички методи, веројатност и статистика, Теорија 
на веројатност и статистика, Операциони истражувања 1, 

2. Втор циклус на студии на Технички факултет – Битола: Применета 
математика, Операциони истражувања 2, Инженерска статистика. 

Од академската 2014/2015 година до денес, како вонреден професор на Факултетот 
за информатички и комуникациски технологии – Битола, д–р Соња Манчевска 
изведувала настава по предметите: 

1. Прв циклус на студии на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии – Битола: Математика 1, Математика 2, Калкулус 1, Калкулус 2, 
Конечна математика, Дискретна математика 

2. Втор циклус на студии на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии – Битола: Стохастичко моделирање и симулации. 

 
Кандидатката вонр. проф. д–р Соња Манчевска, при  

самоевалуацијата на наставниот кадар при ФИКТ, 2018, е оценета, по сите критериуми, 
со просечна оценка 4,18. 

 

3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 
 

Вонр. проф. д–р Соња Манчевска е автор на 10 научни трудови објавени во 
меѓународни и домашни списанија и зборници и учествувала на повеќе научни 
меѓународни и домашни конференции. 
 
3.1. Објавени научни трудови: 

1. Манчевска, С., Оператори со орбити што тежат кон бесконечност, 
Зборник на трудови на VIII Македонски симпозиум за диференцијални 
равенки, Охрид (2004), стр. 131–140 

2. Мančevska S., On orbits for pairs of operators on an infinite-dimensional complex 
Hilbert space, Kragujevac J. Math 30 (2007), стр. 293–304 

3. Мančevska S., Orovčanec M., Orbits tending to infinity under sequences of 
operators on Hilbert spaces, Filomat 21:2 (2007), стр. 163–173 

4. Мančevska S., Orovčanec M., Orbits tending to infinity under sequences of 
operators on Banach spaces II, Math.  Maced., Vol. 5 (2007), p.57-61 

5. Мančevska S., Orovčanec M., Orbits tending strongly to infinity under pairs of 
operators on reflexive Banach space, Glasnik Matematicki 43(63) (2008), стр. 
195–204 

6. Мančevska S., Orovčanec M., Orbits tending to infinity under sequences of 
operators on Banach spaces, International Journal of Pure and Applied 
Mathematics, Bulgaria 47 (2) (2008), стр. 175–183 

7. Мančevska S., Orovčanec M., Notes on regular orbits under families of operators, 
Proceedings of the Thirty Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian 
Mathematicians, Borovetz, April 2-6, 2008, стр. 149–153 

8. Mančevska S., Orovčanec M., Few results on weak orbits under sequences of 
operators, Proceedings of the Fourth International Scientific Conference – 
FMNS2011, Vol.2, (2011) p.33-40 

9. Манчевска С., Оровчанец М., Слаби орбити во однос на низи од оператори, 
Зборник на трудови, Технички факултет – Битола, 2012, стр. 329-334 
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10. Манчевска С., Оровчанец М., Орбити на унитарно еквивалентни 
инверзибилни тежински поместувања на просторот ℓ2(Z), - прифатено за 
публикување во Зборник на трудови, Технички факултет – Битола, 2013 ??? 

 
3.2. Учество на научни собири и конференции: 

1. Математичка конференција „85 години од животот на професор Благој 
Попов“, 04.09.2008  – 07.09.2008, Охрид 

2. Меѓународна конференција за нумеричка и применета математика ICNAM – 
2006, 27.09-30.09.2006, Крагујевац, Србија 

3. VIII Македонски симпозиум по диференцијални равенки, Охрид, 30.09-
03.10.2004 

4. Fourth International Scientific Conference – FMNS2011, 8-11 June 2011, South-
West  University “Noefit Rilski”, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Blagoevgrad 
 

3.3. Учество во реализација на проекти: 

1. Меѓународен TEMPUS Pilot Project, “Multilingual Internet Step-by-Step Math 
for All”, во периодот од 01.11.2004 г. до 31.10.2005 г. 

 

АНЕКС 1 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
 

ПРВ КРИТЕРИМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ  
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или 
виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на 
висока стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од 
автори чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација. 
Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на 
трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за 
цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

Х 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 
списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 
Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното 
звање 

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 
5 години)  

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек  

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 
модератор на сесија на научна конференција  
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Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор 
на меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание Х 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл.  

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 
одобрени проекти  

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 
остварувања  

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 
институции 

 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од 
пошироката научна област со која професионално се занимава  

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 
научната област за која се избира (како автор или во коавторство)  

вкупно исполнети услови од прв критериум 2 
 

ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научно-истражувачки подмладок 
УСЛОВИ  

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на 
друга високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус 
студии Х 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец 
на мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 
стручно, почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа 
за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или 
Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички  
или докторски труд 

Х 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 
студиска програма 
 

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студиска прграма на прв, втор или трет циклус студии Х 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 

Х 
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факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5 години 

Х 

вкупно исполнети услови од втор критериум 5 
 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ  
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, 
ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско 
решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. 
од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или 
домашни институции 

 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување 
издаден од релевантна институција  

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација 

 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 
потребите на стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое 
се избира  

Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ 
решенија  

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани 
од ЕУ или други домашни или странски фондови 

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост  

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
пошироката област за која се врши изборот  

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.)  

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
стопанството  

вкупно исполнети услови од трет критериум 0 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 7 

 
Врз основа на погоре изнесеното Рецензентската комисија го донесува следниот  
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З А К Л У Ч О К 

  
Кандидатката вонр. проф. д–р Соња Манчевска, согласно Законот за високото 

образование и Правилникот за посебни услови и постапката за избор на наставно-
научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработничи звања, во целост ги 
исполнува условите за избор во наставно–научно звање. Имајќи ги предвид нејзините 
досегашни научни достигнувања, повеќегодишното искуство во образовната дејност, 
одговорноста и професионалноста во изведувањето на работните задачи како 
наставник на Технички факултет–Битола и наставник на Факултетот за информациски 
и комуникациски технологии - Битола, Рецензентската комисија има чест да му 
предложи на Наставно–научниот совет на Факултетот за информациски и 
комуникациски технологии - Битола да ја избере кандидатката вонр. проф. д–р Соња 
Манчевска за наставник по научните области 10900 – Математика, 10907 – 
Математичка статистика и операциони истражувања и 10909 – Теорија на веројатноста, 
во звање вонреден професор.  
 
11.05.2019 год. 
Битола 
 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 

1. Ред. проф. д-р Марија Оровчанец – претседател 
Природно-математички факултет, Институт за математика, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје (с.р.) 

 
 

2. Ред. проф. д-р Јорданка Митевска – член 
Природно-математички факултет, Институт за математика, 
Универзитет„Св. Кирил и Методиј“, Скопје (во пензија), 
(с.р.) 
 
 

3. Ред. проф. д-р Ѓорѓи Јованчевски – член 
Универзитет Американ Колеџ Скопје (во пензија) (с.р.) 
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До 

Советот на трет циклус студии и Наставно-научниот совет 

на Педагошкиот факултет-Битола 

Предмет:Извештај за оценка на докторска дисретација 

на кандидатката м-р Сашка Димитровска 

 

 

Наставничкиот совет на Педагошкиот факултет –Битола, на седницата одржана 

на11.06.2019год, со одлука бр.02-247/5  формира комисија за оценка на докторската 

дисертација со наслов “Граматичките структури во учебниците по англиски јазик 

во предметна настава во Република Македонија”од кандидатката м-р, Сашка 

Димитровска во состав: 

1. Ред. проф. д-р Ирина Петровска 

2. Ред.проф. д-р Викторија Петковска  

3. Вонр. проф. д-р Виолета Јанушева    

4. Вонр. проф. д-р Весна Трајкова 

5. Вонр. проф. д-р Иса Спахиу 

 

Комисијата внимателно го прочита, анализира и проучи докторскиот труд и до 

Наставно-научниот  совет на Педагошкиот факултет-Битола го поднесува следниот 

 

 

        ИЗВЕШТАЈ 

 

 

Докторската дисретација  со наслов “Граматичките структури во учебниците по 

англиски јазик во предметна настава во Република Македонија”од кандидатката м-р 

Сашка Димитровска содржи вкупно191 страница основен текст.Трудот е структуиран 

во неколку делови: 

-Прв дел:Теориски основи - Дефинирање на термниот граматика (граматички 

структури) 

- Втор дел: Теоретска основа за поучување и изучување на граматиката 

- Трет дел:Преглед на морфолошкиот аспект на граматичките стурктури  

-Четврт дел: Основна методологија на истражувањето 
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- Заклучок 

-Преглед на користена литература 

- Прилог  

 

Во првиот дел  од трудот “Граматичките структури во учебниците по англиски јазик во 

предметна настава во Република Македонија”, кандидатката нуди сеопфатно 

дефинирање на состојбите и клучните поими во трудот, елаборирајќи различни агли на 

гледање на истите. Во овој дел фокусот е ставен врз теоретскиот пристап и актуелните 

состојби на истражуваниот проблем.Посебен акцент кандидатката става  врз фактот  

дека наставниците по странски јазик и писателите не делат исто мислење за 

користењето на граматичките структури во наставата по странски јазик. Сепак, како 

што истакнува Торнбери, граматичките структури претставуваат нераскинлив дел од 

наставата по странски јазик (Thornbury, 1999: 14–15).Кандидатката Димитровска   дава 

сеопфатен преглед, анализа и критика на литературата за овие прашања. 

 

Во вториот дел од трудот  Теоретска основа за поучување и изучување на 

граматиката, кандидатката се осврнува на  морфолошки преглед на употребата на 

граматичките структури во учебниците по Англиски јазик во предметната настава во 

Република Македонија. Акцентот во трудот  кандидатката го става на  елементите како 

што се: морфолошки преглед на граматичките структури, застапеноста (се застапени 

или не), употребата (како се употребени, објаснувања, дефиниции, вежби), обемот 

(дали наставната единица по граматика е во голем обем и детално објаснета или не), 

вежбите и наставните задачи при изучување на граматиката, правилно определената 

возраст и нивото на знаење на учениците. Кандидатката се осврнува и на наставниот 

план и наставната програма, одобрени од Бирото за развој на образованието во 

Република Македонија, односно се прави преглед на училишната возраст од која 

почнуваат да се употребуваат граматичките структури. Секоја наставна единица во 

која се јавуваат граматички структури детално се прегледува и се споредуваат 

учебниците што се користат во предметната настава за основно образование во 

образовниот систем на Република Македонија.  

 

Во третиот дел  м-р Димитровска понудува  преглед на морфологијата на граматичките 

структури според книгата на д-р Борис Хлебац - Граматика на Англискиот јазик 

издадена од ,,Просветно дело“ – Скопје во 1993 година и книгата Граматика на 
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Англискиот јазик од д-р Зозе Мургоски издадена од Народна и универзитетска 

библиотека ,,Климент Охридски“ во Скопје, 1994 година. 

 

Четвртиот дел се однесува на методолошката рамка  која кандидатката ја применува 

како и  резултатите од емпириското истражување. Кандидатката  Димитровска  

умешно ги систематизира,класифицира и квантитативно и квалитативно ги  обработува 

податоците  прибрани со предвидените  истражувачки инструменти. 

 

Заклучокот  ја одразува способноста за синтеза и заклучување на кандидатката врз 

основа на добиените сознанија, а плод на тоа се препораките за унапредување на 

состојбите во стекнување на соодветни компетенции за граматичките структури  на 

Англиски јазик. Истражувањето нуди решенија за подобрување на наставниот процес 

при изучување на Англискиот јазик. Сe смета дека со воведувањето на одредени 

интервенции во изучувањето на граматичките структури (на пример, зголемување на 

употребата на граматички структури), изучувањето на Англискиот јазик ќе биде 

поуспешно, што ќе резултира со позитивно влијание врз учениците и врз квалитетот на 

стекнатите знаења кај нив. Според Димитровска, тоа го поттикнува прашањето за  

успешноста на реализацијата на наставата по англиски јазик, со што се реализираат 

основните цели, квалитетните знаења кај учениците, активноста и меѓусебната 

соработка на часот и развивање на креативното мислење кај учениците. 

 

Литературата е структуирана во три групи:интернет ресурси, кирилица и латиница  

листа на автори и на крајот од трудот  како прилог следува анонимен прашалник.  

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

 

Докторската дисретација со наслов“Граматичките структури во учебниците по 

англиски јазик во предметна настава во Република Македонија”од кандидатката  

м-р Сашка Димитровска, по својата методолошка поставеност, доследна анализа  и 

интерпретација и сознанија кои придонесуваат за развој на англистиката и методиката 
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на наставата по англиски јазик, ги исполнува критериумите за успешно изработен 

докторски труд. 

 

Имајќи гопредвид изнесеното,Комисијата има чест  на Наставно-научниот совет на 

Педагошкиот факултет-Битола да му предложи да го усвои извештајот и да закаже 

јавна одбрана на докторскиот труд со наслов Граматичките структури во учебниците 

по англиски јазик во предметна настава во Република Македонија од кандидатката м-р 

Сашка Димитровска. 

     

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА, 

 

     

Ред. проф. д-р Ирина Петровска 

 

Ред.проф. д-р Викторија Петковска  

 

Вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 

 

   Вонр. проф. д-р Весна Трајкова 

 

Вонр. проф. д-р Иса Спахиу 
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До  
Наставно научниот совет  

на Педагошкиот факултет  
Б и т о л а 

 
 
 

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација  
 

Со Одлука бр. 02-247/6 од 11.06.2019 година на Наставно научниот совет 
определени сме за членови на комисијата за оценка на докторскиот труд на 
кандидатката м-р Гордана Балтовска на тема: „Емоционалната интелигенција како 
фактор за стекнување соодветни стручни компетенции во кариерниот развој на 
директорите на училиштата“, во состав: 
 

1. Проф.д-р Методија Стојановски ( Педагошки факултет-Битола) 
2. Проф.д-р Љупчо Кеверески (Педагошки Факултет-Битола) 
3. Проф.д-р Константин Петковски (Технички факултет-Битола) 
4. Проф.д-р Добри Петровски (Педагошки факултет-Битола) 
5. Проф. д-р Јове Димитрија Талевски (Педагошки факултет-Битола) 

 
 

I. Основни биографски податоци 
  

М-р Гордана Балтовска е родена на 26.7.1972 во Битола. 
Средното образование го завршува во Средното општинско економско училиште 
„Јане Сандански“ – Битола. Во 1997 дипломира на Еконосмкиот факултет во 
Прилеп на насока Економија на претпријатијта и се стекнува со стручен назив 
дипломиран економист. По своето дипломирање работи во приватен сектор, 
област трговија на големо, а во 2001 година се вработува во Стопанска банка а.д. 
Битола каде до денес ја гради својата професионална кариера од различни 
работни места во областа на продажбата, сметководствено финансиските работи, 
управувањето со ликвидноста, управувањето со ризиците, усогласеноста со 
прописите, управување со човечки ресурси и сигурноста на информативниот 
систем, почнувајќи од референтски позиции, до раководни менаџерски секторски 
позиции, а од 2013 година станува член на Управниот одбор на Стопанска банка 
а.д. Битола како дел од Извршниот одбор на Банката. Членува во голем број на 
одбори врзани со банкарската-финансиска дејност, како и во одбори кои ја 
регулираат стечајната материја. Член е на Македонската банкарска асоцијација, 
дел од Комисијата за управување со ризици, Македонското научно друштво – 
Битола, Асоцијацијата за е-трговија на Македонија, Базел референтна група на 
професионалци од областа нa управување со ризиците при Стопанската комора на 
Македонија, Институт на сметководители и овластени сметководители на 
Република Македонија. 

Учествувала на голем број на обуки и конференции од областа на 
финансиите каде се стекнала со сертификати од кои позначајни би ги издвоиле: 
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- White Hat Hacker Advanced ICT Security Beograd, во организација на CEIB 
DOO Beograd, 2019 година. 

- Annual Risk Management Academy, во организација на Optom Zagreb, 2017 
година. 

-Финансирање на бизнисот, во организација на Македонска берза АД 
Скопје, 2012 година. 

-ИФРС-примена на стандардите во македонските банки, во организација 
на Друштвото за ревизија КПМГ, 2011 година. 

- Financial sector of Macedonia - Payment and securities Settlement Systems, во 
организација на De Neterlandsche Bank Amsterdam, 2008 година. 

- Credit  risk Management, во организација на USAID, 2008 година. 
- Кредитните ризици во согласност со Базелскиот договор 2, во 

организација на Институт за пословна истраживања МБА- Београд, 2007 година. 
-  Internal and external audit во организација на ATTF Luxemburg and Ministry 

od Finance of Macedonia, 2007 година. 
- Оценување на кредитна способност на фирмите, во организација на CISEF-

Univerzitet Ljubljana и регионален центар за развој и советување Скопје, 2006 
година. 

- EXCEL и финансиско моделирање, во организација на CISEF-Univerzitet 
Ljubljana и регионален центар за развој и советување Скопје, 2006 година. 

- Introduction to international financial markets, во организација на ATTF 
Luxemburg and Ministry od Finance of Macedonia, 2005 година.  

- Asset and Liability Management во организација на ATTF Luxemburg and 
Ministry of Finance of Macedonia, 2004 година. 

- Credit process Analysis, во организација на Bankakademie International/Центар 
за банкарство и финансии, 2004 година. 

- Finansial Risk Management во организација на ATTF Luxemburg and Ministry 
of Finance of Macedonia, 2004 година. 

-  Лизинг во Македонија, PLANET (Technical Assistance for banking sector reform 
–European agency for reconstruction,2004 година. 

Како дел од Училишниот одбор во СОЕУ „Јане Сандански“ – Битола, дел 
од Советот на родители при СОУ,, Гимназија Јосип Броз Тито“ – Битола со 
формална и неформална инволвираноста во образовниот процес го иницира 
интересот за континуирано образование и резултира со запишување на вториот 
циклус студии на студиската програма Стратегиски менаџмент, на Бизнис 
академијата Симлевски-Бас Скопје, каде во 2016 година се стекнува со стручен 
назив МБА Специјалист по стратегиски меназмент. Желбата за усовршување во 
областа на управувањето со човечките ресурси ја реализира преку паралелни 
дополнителни студии на втор циклус студии при Универзитетот за туризам и 
менаџмент во Скопје, на Факултетот за менаџмент на човечки ресурси, каде се 
стекнува со академско звање Магистер по менаџмент на човечки ресурси.  Својата 
едукација ја продолжува во континуитет, така што во академската 2016/2017 
година се запишува на трет циклус студии на програмата Менаџмент во 
образование на Педагошкиот факултет – Битола. 

Во својот едукативен и професионален развој се има стекнато со повеќе 
сертификати меѓу кои како побитни се издвојуваат: сертификат за овластен 
сметководител и сертификат за овластен стечаен управник. 

Кандидатот има учествувано на голем број домашни и меѓународни 
конференции и има објавено значајни трудови и истражувања во областа на 
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образованието, менаџментот и управувањето со човечките ресурси. Меѓу 
позначајните би ги издвоиле следните: 

-Меѓународна научна конферецнија на тема ,, Образованието на 
крстопат-состојби, предизвици, решенија и перспективи,, во организација на 
Македонско научно друштво –Битола, 2017 година. 

-Меѓународна научна конферецнија на тема ,, Современите менаџерски 
предизвици и организациските науки,,  со предметен фокус ,,Преку организациска 
интеграција до поголема ефикасност,, во организација на БАС Институтот за 
менаџмент Битола, БАС Академија Смилевски Скопје, Центарот за развој на 
Пелагонискиот регион од Битола, Association of economists and managers of the 
Balkans, Belgrade,  Serbia, 2017 година 

-Меѓународна научна конферецнија на тема ,, Современите менаџерски 
предизвици и организациските науки,,  со предметен фокус ,,Стратегиски 
фокусирана организација и одржлива компаниска конкурентниост,,, во 
организација на БАС Институтот за менаџмент Битола, БАС Академија 
Смилевски Скопје и Belgrade business school, Belgrade,  Serbia, 2015 година. 

Позначајни објавени научни трудови: 
-Донесувањето на одлуки како многу важна функција на училишниот 

директор, Македонско научно друштво –Битола, 2017 година. 
-Предизвиците со кои се соочуваат банките и стратегии за одржлива 

конкуренска предност преку организациски промени, 2017 година. Зборник на 
трудови, БАС Институтот за менаџмент Битола, БАС Академија Смилевски 
Скопје. 

-Leadership Styles Determinant for Resistance to Change, European-American 
Journals, Global Journal of Human Resources Management (GJHRM), United 
Kingdom, 2016 година. 

-Risk management in Stopanska banka a.d Bitola-a prerequisite for long term 
financial stability and profitability, Global banking & finance review, 2016 година. 

-Стратегија на управување со ризиците како услов за конкурентност на 
Банките во Република Македонија, 2015 година. Зборник на трудови, БАС 
Институтот за менаџмент Битола, БАС Академија Смилевски Скопје 

-Процес на воведување на нови производи и услуги како услов за 
конкурентност на банките во Република Македонија, 2015 година. Зборник на 
трудови, БАС Институтот за менаџмент Битола, БАС Академија Смилевски 
Скопје. 

Го познава англискиот јазик, а се служи и со руски и српски јазик. 
 
 

II. Анализа и коментар на докторската дисертација 
 

Докторската дисертација под наслов „Емоционалната интелигенција како 
фактор за стекнување соодветни стручни компетенции во кариерниот развој на 
директорите на училиштата“ е структурирана вo 3 глави, односно во 16 поглавја, 
понатаму поделени на потпоглавја. Докторската дисертација е надополнет со 
вовед, заклучок, библиографија и прилози. 

Воведното поглавје го дефинира проблемот, предметот и целите на 
истражување, укажувајќи на неговото значење и актуелност, но дава и краток 
опис на содржината на дисертацијата. 
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Во првата глава насловена како „Теориски приод кон истражувањето“се 
разработени шест поглавја: Емоционална интелигенција, Домени на емоционална 
интелигенција, Лидерство, Стручно усовршување на директорите на училиштата 
во училишниот менаџмент и Модели на стручно усовршување на училишните 
директори во однос на искуството во улога на директор.  

Во првото поглавје: „Емоционална интелигенција“ се темите: емоцијата 
како интелигенција, емоционалната интелигенција и другите психолошки 
конструкти, емоционалната интелигенција и индивидуалните лидерски 
перформанси, како и емоционалната интелигенција и ефикасноста на групата. 

Во второто поглавје насловено како „Домени на емоционалната 
интелигенција“, фокусот е ставен на темите: домен на самосвест кој ги опфаќа 
емоционалната самосвест, точната самопроценка и самодовербата, доменот на 
самоменаџмент што ги опфаќа емоционалната самоконтрола, транспарентноста, 
адаптибилноста, ориентацијата кон постигнувања, иницијативноста и 
оптимизмот, доменот на социјална свест ги опфаќа емпатијата, организациската 
свест и ориентацијата кон услугите, а во доменот за управување со односите се 
разработени и анализирани менаџерските компетенции развој на другите, 
инспиративно лидерство, влијание, менаџирање со конфликти и тимската работа 
и соработка. Тука е обработена и темата емоционална интелигенција, стилот на 
лидерство и организациската клима и нивното меѓусебно влијание и зависност. 

Третото поглавје: Лидерство ги третира темите: однесувањето и стилот на 
лидерство, а анализирани се и ситуациските теории на лидерството, 
трансформациското лидерство, лидерството со целосен опсег. Подетално се 
објаснети и акциско/функционалната теорија и теориите за човечките односи, 
како и споделеното (дистрибуирано) лидерство. 

Во четвртото поглавје: Стручното усовршување на директорите во 
училиштата во училишниот менаџмент се разработуваат прашањата за 
стручното оспособување и усовршување на воспитно-образовниот кадар, со 
особен акцент на важноста и значењето на стручното оспособување и 
усовршување на училишните директори, како и потребата за нивно стручно 
оспособување и усовршување за стекнување на социо-емоционални компетенции. 
Поглавјето завршува со описот и дефинирањето на некои од поважните термини 
користени во докторската дисертација, со оглед на недвосмислената употреба на 
нивното значење 

Во втората глава: „Методолошки приод кон истражувањето“ се 
третираат методолошките аспекти на истражувањето преку разработка на 
појавата, проблемот и предметот на истражување, потоа се третираат целите на 
истражувањето, дадена е хипотетската рамка на истражувањето, разработени се и 
методите и техниките на истражувањето, описот на примерокот и инструментите 
на истражувањето, како и очекуваните резултати од истражувањето. 

Во третата глава со наслов: „Емпириско истражување“ се презентирани 
квантитативната анализа на резултатите од истражувањето (анализа на 
структурата на испитаници и анализа на анкетниот прашалник за директори), а 
потоа и квалитативната анализа со доказ на хипотезите на истражувањето. Во 
продолжение се објаснети постојните модели на иницијална (основна) и напредна 
програма за обука на директори на училиштата во Р.Македонија, а предложен е и 
хипотетички модел на програма за обука на училишните директори во две фази.   
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На крајот од магистерскиот труд се дадени заклучокот, 
библиографијата и прилозите, односно инструментот користен во 
емпириското истражување. 

 

 

       III. Методолошки приод кон истражувањето  
 

Одредена група научници веруваат дека емоциите се исклучително важни 
за раководењето на училиштата како воспитно-образовни динамички системи, 
односно дека емоционално интелигентното лидерство е најважната димензија. Со 
оглед на спецификите што во себе ги содржи секоја училишна заедница, може да 
се истакне дека на секое училиште му е неопходно потребен емоционално 
интелигентен лидер. За да можат денешните училишта да ги следат промените во 
опкружувањето и успешно да се справуваат со проблемите што се појавуваат 
секојдневно, неопходно е нивните директори да можат да управуваат со 
сопствените емоции во вакви услови. Успешен, емоционално интелигентен 
училишен директор е добра комбинација на срцето и умот. Потребата која се 
јавува за нови, поттикнувачки лидери, кои се повеќе важни за време на брза 
транзиција и длабоки промени, доведоа до брз развој на проучувањето на 
лидерите и лидерството. Толку многу автори тврдат дека во денешно време се 
потребни емоционално интелигентни лидери. Емоционално интелигентните 
директори можат да го стабилизираат хаосот, даваат насоки и влеваат сигурност 
во многу секојдневни конфузни ситуации. Тие насоки пак, инспирираат, 
мотивираат и создаваат чувство за посветеност кај вработените, што е круцијално 
за успехот на училиштето. 

Односот помеѓу компетенции за емоционална интелигенција кај лидерот и 
климата на организацијата е важен за теоријата на емоционалната интелигенција. 
Затоа секој училишен директор во едно современо училиште што се стреми кон 
постигање на повисоки перформанси треба да поседува определени стручни и 
социо-емоционални компетенции што ќе му овозможат ефикасно и ефективно 
градење на позитивна организациска клима и подобрување на резултатите на 
училиштето.   

Прашањето за потребата на директорот за стекнување на неопходните 
стручни и социо-емоционалнидиректорски компетенции станува се повеќе 
предмет на научно проучување. Според поновите истражувања за образовните 
потреби на директорите на средните училишта од скандинавските земји 
последните години беше изразена зголемена желба и потреба на директорите да 
стекнуваат нови знаења од областа на училишниот менаџмент. Испитаните 
директори истакнуваат дека нивниот ангажман за активно учество во работата на 
понудените семинари за обука бара одредени лични одрекувања, како и зголемен 
напор во учењето, и со оглед дека различни луѓе учат на различни начини, во 
ангажманот е секогаш силно присутен и личен елемент. Заклучоците од 
истражувањето покажуваат дека за такво учење на директорот со работа е 
потребна добра подготовка и спроведување на самите семинари, како и постојана 
заемна помош и соработка на колегите директори кои се во процес на 
професионален развој. 

Поаѓајќи од претходно кажаното, сосема е евидентно дека како појава 
во оваа докторската дисертација се идентификува: компетенциите на 
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училишните директори и нивно стекнување преку обуки и професионален 
развој кај директор-почетник, директор-ментор и директор-советник.Ова 
подразбира креирање на соодветни програми за сертификација и 
континуиран професионален развој на училишните директори во зависност 
од фазата во која се наоѓа училишниот директор (на почетокот на 
извршување на својата функција и понатаму во текот на извршување на 
директорската функција). Особен акцент во оваа насока треба да биде ставен 
на емоционалната интелигенција на училишниот директор, како фактор за 
стекнување на потребните професионални компетенции што му се потребни 
за ефективно и ефикасно управување со училиштето. 

Првичните согледувања од состојбите во овој сегмент укажуваат дека 
постојната програма за сертификација на директори на училишта е недоволно 
соодветна, се применува само за иницијално стекнување на сертификат кој е 
законски предуслов за училишен директор, и иако со закон е предвидено, во 
пракса воопшто не се спроведуваат напредни обуки на постојните училишни 
директори. Исто така, постои неусогласеност и во институционалната 
организација на обуките и полагањето на испит за директор – ги спроведува иста 
институција (Државниот испитен центар), иако бројни високошколски 
институции имаат организирано последипломски студии во делот на образовен 
менаџмент, но во постојната законска поставеност како услов за директор на 
училиште овие студии не се вклучени. 

Според тоа, проблемот кој во пракса се наметнува и кој се истражува во 
оваа докторска дисертација е: Недоволно соодветна подготовка на кандидати 
за училишни директори и непостоење на програми за континуиран 
професионален развој на директори, со посебен осврт на недоволното 
вклучување на програми за развој на емоционално интелигентно лидерство 
кај училишните директори. 

Тргнувајќи од актуелноста на проблематиката на истражување опишана 
претходно, предмет на истражувањето во оваа докторска дисертација е: 
емоционалната интелигенција како фактор за стекнување соодветни стручни 
компетенции во кариерниот развој на директорите на училиштата, односно 
влијанието на емоционалната интелигенција на училишниот директорво неговиот 
кариерен развој пред и во текот на извршувањето на функцијата директор, и како 
емоционалната интелигенција влијае врз стекнувањето на професионални 
компетенции за оваа важна менаџерска функција во училиштата. Во овој контекст 
ќе треба да се  дефинираат потребните знаења, вештини и способности што треба 
да ги стекне секој кандидат за директор (директор почетник) во фазата на 
примарна сертификација за директор, но и при понатамошниот негов 
професионален развој (директор-ментор и директор-советник).  

Основната  цел на ова истражување е, врз основа на теориските сознанија 
и врз основа и анализа на емпириско истражување спроведено за потребите на 
овој докторска дисертација, да се даде дијагноза на постојната состојба во поглед 
на програмите за обука и сертификација на училишни директори во Р.Македонија 
и тоа: во фазата на подготовка на кандидати за училишен директор (директор-
почетник) и во фазата на понатамошен професионален развој на постојните 
директори (директор-ментор и директор-советник). 

Теориската цел на ова истражување има задача да ги истражи 
светските и европските искуства и практики на развиените држави во 
процесот на подготовка и професионален развој на училишни директори. 
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Исто така, има за цел да разработи некои основни поими од современото 
образовно лидерство, како на пример: образовен менаџмент, емоционално 
интелигентен лидер, функции и улоги на училишниот директор и сл. 

Практичната цел во ова истражување има задача да даде дијагноза на 
постојната состојба во поглед на подготвителните програми за обука на 
директори и програмите за континуиран развој на директори и дали тие 
соодвествуваат со реалните барања и потребни компетенции што треба да ги 
поседуваат училишните директори за успешно да ги менаџираат и водат 
училиштата кон реализација на поставените цели и задачи и кон 
подобрување на резултатите на ниво на училиште.  

Методолошката цел на оваа докторска дисертација е да се дизајнира 
можен модел со кој ќе се дефинираат потребите за обуки и професионален 
развој на училишни директори-почетници, училишни директори-ментори и 
училишни директори-советници. 

За остварување на поставените цели и задачи на истражувањето што е 
спроведено за потребите на оваа докторска дисертација, во емпириското 
истражување е спроведен Анкетен прашалник за училишни директори. 

Анкетниот прашалник (Прилог 1), е изготвен за добивање на ставови 
и мислења на училишните директори, ипокрај основните информации за 
структурата на испитаници, е составен од 9 прашања, кои во најголем дел 
содржат повеќе искази, на кои испитаниците на скала на ставови, ќе го 
искажуваат своето мислење и став по одредено прашање. 

Примерокот на испитаници во истражувањето се директори на 
основни и средни училишта од Р.Македонија и тоа: 100 испитаници – 
директори на основни училишта и 50 испитаници – директори од средни 
училишта.  

Примерокот на испитаници меѓусебно се разликува и по своето искуство 
како училишни директори (директори-почетници и директори со поголемо 
искуство како училишен директор). 

Теренското истражување, вклучувајќи ја подготвителната и главната 
фаза, е спроведено во 2018/2019 година. 

За потребите оваа докторска дисертација, определена е општа или 
главна хипотеза во врска со која се вршеше истражувањето, а истата е 
докажана преку 3 посебнихипотези, односно 12 поединечни хипотези. 
 

 

IV. Значење на резултатите од дисертацијата 
 

Преку истражување и анализа на програмите за обука и сертификација на 
директорите на училиштата, особено на нивото на основно и средно образование 
во нашата држава, и важноста на емоционалната интелигенција на училишниот 
директор во совладување на оваа програма, овој докторски труд потврди дека 
постојната програма што денес се користи за обука и сертификација (испит) на 
директорите во основните и средните училишта, како и начинот на нејзино 
организирање и имплементација, недоволно можатда одговорат на промени и 
барањата на динамичкото окружување и неопходноста на континуиран 
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професионален развој и поддршка на директорите на училиштата, за да можат да 
одговорат на овие барања. 

Оваа докторска дисертација обезбеди компаративна анализа на програмите 
за обука и професионален развој во развиените земји, ги истражи различните 
улоги и функции на директорите на современите основни и средни училишта, и го 
потврди значењето на емоционалната интелигенција на училишниот директор 
како фактор за стекнување соодветни стручни компетенции во кариерниот развој 
на директорите на училиштата. 

Во оваа докторската дисертација, тргнувајќи од дијагнозата на постојната 
состојба, а врз основа на резултатите добиени од теориското и емпириското 
истражување се доби реална слика за состојбите во врска со предметот на 
истражување, но и се дизајнира можен модел со кој се дефинира посеопфатна 
програма за обуки и понатамошен професионален развој на училишните 
директори во нашата држава. 
 
 
 

V. Констатација и предлог 
 

Зголемениот интерес за квалитетот на образованието се должи и на 
промените од стручен карактер во сферата на образованието. Имено, станува збор 
за промените од дидакчички аспект, односно образовната технологија. Овие 
промени се резултат на развојот на техниката и технологијата, афирмирањето на 
претприемништвото и подобрениот квалитет на животот на луѓето во различни 
сфери и зголемената свест и култура кај луѓето. Тоа се манифестира со промени во 
наставата што значат промени во улогата на ученикот, од пасивен слушател во 
активен учесник, како и промени во улогата на наставникот, од авторитарен 
предавач во координатор во училиницата и ментор, а тоа значи понекоагаш: 
презентер, тренер или обучувач, лидер или фасилитатор и пример.  

Иако, носителите на воспитно-образовната дејност се наставниците, сепак 
клучната улога во обезбедувањето на квалитет во уобразованието ја имаат 
директорите на училиштата. Само стручни и компетентни директори, кои ќе 
применуваат добро менаџирање на училиштето, ќе можат да изградуваат добри 
училишта и ќе овозможат нивно континуирано подобрување. Денес, особено 
големо значење за успешно менаџирање на училиштата, во едно сложено и 
турбулентно време, имаат директорите - лидери. Ако директорите како добри 
лидери уживаат доверба, тогаш нивните следбеници ќе научат да ги респектираат. 
За да се биде добар лидер, пстојат некои работи коишто тој треба: да ги има – да 
биде, да знае – познава или осознава и да прави. Тоа всушност е рамка на 
лидерството. Современите директори на училишта применуваат менаџмент на 
змаење во училиштата и на тој начин создаваат кавалитетен интелектуален 
потенцијал во училиштето.  

Според тоа, оваа докторска дисертација може слободно да се констатира 
дека третира еден исклучително важен проблем кој има големи општествени 
импликации и значење. 
Преку спроведената квалитативна анализа беше докажана генералната хипотеза: 
„Ако се воспостави функционален модел на емоционално интелигентен директор 
на училиште преку соодветни програми за професионален развој, тогаш 
директорите на училиштата ќе стекнуваат подобри стручни компетенции што ќе 
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ги имплементираат во практиката во функција на подобрување на работата на 
училиштето.“ 

Истражувањето ја покажа оправданоста, односно потребата и корисноста 
од него, и даде определени насоки кои можат да претставуваат своевидни предлог 
мерки за училиштата, нивните директори, стручни соработници и наставници, но 
и за креаторите на образовните политики и донесувачите на одлуки на тој план. 
           Имајки ги предви претходно споменатите констатации и заклучоци, 
Комисијата едногласно констатира дека докторската дисертација ги исполнува 
условите да биде поднесена на јавна одбрана, и со особено задоволство му 
предлага на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола да го 
прифати Извештајот за оценка на докторскиот труд под наслов „Емоционалната 
интелигенција како фактор за стекнување соодветни стручни компетенции во 
кариерниот развој на директорите на училиштата“ и да формира Комисија за 
одбрана која што ќе ја закаже и организира истата. 
 
Битола, 12.06.2019 
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