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1
РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ
МАРКЕТИНГ И ЕКОНОМСКИ НАУКИ И ДРУГО
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД
Наставно научниот совет на Факултетот за Туризам и Угостителство - Охрид, на
својата редовна седница одржана на ден 28.05.2019 год. со Одлука бр. 02-325/3.1-1, нé
именува за Рецензентска комисија за избор на еден наставник од научната област
Маркетинг и Економски науки и друго, во состав:
Проф. Д-р Софронија Миладиноски
Проф. Д-р Татјана Петковска
Проф. Д-р Митре Аврамоски
На конкурсот што беше објавен во весникот Нова Македонија од 10.05.2019
година, за избор на еден наставник од научните области Маркетинг (50325) и Економски
науки и друго (50329), се пријави кандидатот Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска и по
разгледување на поднесената пријава со пропратната документација, го поднесуваме
следниов

ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци
Кандидатот Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска родена е на 12.03.1974 година во
Охрид. Основно и средно образование завршува во Охрид со континуиран одличен успех.
На Факултетот за туризам и угостителство-Охрид се запишува во учебната 1993/1994
година, а дипломирала во 1997 година и се стекнува со диплома за Дипломиран
организатор по туризам и угостителство.
После дипломирањето една година престојува во Англија за усовршување на
англискиот јазик, така што сега активно го владее англискиот јазик, а германскиот
пасивно.
Член е на Менса Македонија-огранок на Mensa International (со седиште во
Лондон), организација на луѓе со надпросечна интелегенција.
На последипломските студии при Факултетот за туризам и угостителство-Охрид се
запишува во 1999 на студиумот Туристички менаџмент. Во јули 2002 година ги положила
предвидените испити на последипломскиот студиум, а на 26.05.2004 година го одбранила
магистерскиот труд под наслов: “Маркетинг менаџмент на угостителскиот производ”
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и се стекнува со академскиот VII/2 степен на стручна подготовка-Магистер на науки од
областа на туризмот и угостителството.
Од 09.05.2005 година е вработена на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид,
на работно место помлад асистент на група предмети од областа на туризмот и
угоститиелството. Во март 2008 година е избрана во звање асистент на Факултетот за
туризам и угостителство по предметите Основи на туризмот, Патнички агенции,
Менаџмент во туризам и угостителство и Менаџмент на човечки ресурси во туризам и
угостителство.
По јавно одбранетата докторска дисертација под наслов: “Валоризација и
управување со туристичките ресурси во функција на одржлив развој на туризмот во
Република Македонија” на 09.11.2009 година кандидатот се стекна со академско звање
Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството.
На 23.03.2010 година е избрана во звањето доцент на Факултетот за туризам и
угостителство од областа на Туристичките агенции (51403), а на 23.12.2010 год. избрана е
и за научната област Туризам и друго (51419).
Со одлука број 02-521/3-15.1 донесена на седницата на Наставно-научниот совет на
Факултетот за туризам и угостителство одржана на 24.12.2015 година, назначена е за
претседател на Комисијата за самоевалуација на Факултетот за туризам и угостителство.
Од 23.11.2016 година е член на Сенатот на Универзитетот Св. Климент Охридски
во Битола.
На 12.12.2016 година на Економскиот институт при Универзитетот Св. Кирил и
Методиј во Скопје ја брани својата втора докторска дисертација под наслов “Маркетинг
стратегии за позиционирање на осигурителните компании на пазарот на
осигурителни услуги во Република Македонија” и се стекнува со академско звање
Доктор по економски науки.

2. Наставно-образовна дејност
Кандидатот д-р Катерина Ангелевска-Најдеска учествува во изведувањето на
наставно-образовниот процес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид од 2005
година изведувајќи вежби по предметите: Основи на туризмот, Менаџмент во туризам и
угостителство, Патнички агенции, Туристичка географија и Менаџмент на човечки
ресурси.
Тековно на првиот циклус на студии ги предава предметите: Гастрономски
туризам, Патнички агенции, Валоризација на туристички ресурси, Здравствен туризам и
Сообраќај во туризмот. На 31.01.2018 година Деканот на Факултетот за туризам и
угостителство носи Решение бр. 02-48/1 со кое на Проф. Д-р Катерина АнгелевскаНајдеска и се доделуваат предметите Основи на маркетинг, Маркетинг во туризмот и
Маркетинг во угостителството.
На вториот циклус на студии кандидатот е вклучен во комисиите за изведување на
наставата по следниве предмети: Сообраќај во туризмот (напредно ниво), Маркетинг
менаџмент, Маркетинг истражување и Управување со продажба на услуги.
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Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска е акредитиран ментор за трет циклус студии,
и е вклучена во докторските студии по туризам по предметот Истражување и менаџирање
со ризиците во туристичкиот бизнис и Маркетинг методологија во туризмот.
Кандидатот д-р Катерина Ангелевска-Најдеска е активен и во комисиите за
подобност, оцена и одбрана на магистерски и докторски студии. Во изминатите пет
години била ментор на двајца докторанти и член во една комисија за оцена и/или одбрана
на докторат и ментор на двајца магистранти и член во пет комисии за оцена и/или одбрана
на втор циклус на студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.
Кандидатот д-р Катерина Ангелевска-Најдеска од 2011 год. е член во државната
испитна комисија при Министерството за образование и наука за полагање стручен испит
во средните угостителски училишта во државава.

3. Научно-истражувачка активност
Покрај редовните обврски кои произлегуваат од работното место, кандидатот Д-р
Катерина Ангелевска-Најдеска покажува посебен интерес за научно-истражувачка
активност што се потврдува со успешното завршување на предвидените испити на
последипломските студии на насоката Туристички менаџмент, успешната одбрана на
магистерската теза и докторската дисертација, како и активното учество на конгреси и
симпозиуми на национално и меѓународно ниво. Нејзината активност во пишување и
објавување стручни и научни трудови претставува солидна основа, што може да се види
од досега објавените трудови.
Списокот на трудови заклучно со реден број 10 објавени се во Билтенот бр.302 од
28.12.2007, при изборот за асистент, со реден број 11-16 при изборот за доцент во
Билтенот бр.334 од 01.03.2010 и со реден број од 17-34 при изборот за вонреден професот
во Билтенот бр.392 од 03.11.2014 при Универзитетот “Св. Климент Охридски”. Од тогаш
наваму кандидатката во својата научно-истражувачка работа ги објавила следниве научностручни трудови:
35. “Creation of the policy for distribution of the insurance services”- (во коавторство)Меѓународен научен симпозиум: "Employment, education and entrepreneurship",
Белград, Србија, 2014 год.
36. “Current and possible risk management strategies for investment funds - case of
Macedonia”- (во коавторство)-Меѓународен научен симпозиум: "Employment,
education and entrepreneurship", Белград, Србија, 2014 год.
37. ”Marketing strategies for positioning of insurance companies on the market of insurance
services in Macedonia”, doctoral dissertation, Skopje, 12 December, 2016
38. ”Intercultural competences of the tourist guides hired by the travel agencies in Ohrid”,(во коавторство)-International scientific conference on economics and management - EMAN
2017, 30 march, 2017, Ljubljana, Slovenia
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39. “Marketing activities for expanding assortment and promotion of insurance companies
services”- (во коавторство)-International scientific conference on economics and
management - EMAN 2017, 30 march, 2017, Ljubljana, Slovenia
40. “Tourist resources valorisation through the market mechanism”- (во коавторство)International Scientific Symposium: The 6th international conference on tourism and
sustainable development, Timisoara, Romania, 2017
41. “The importance of marketing management activities for tourist destination development”(во коавторство)-KNOWLWDGE International Journal, Vol. 20.3, Bansko, Bulgaria,
December, 2017
42. “Assessing the insurance market and predicting the sale of insurance services”,
Меѓународна конференција: XIV International Scientific Conference on Service sector
INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018
43. “Criteria and standards for sustainable tourism”- (во коавторство)-Меѓународен конгрес:
7th International Congress, Hospitality as a quality factor of tourist destination offer and
competitiveness, Belgrade, Serbia, November 2018
44. “Identification of competitive advantages - condition for a successful appearance of
insurance companies in the insurance market”-Меѓународна конференција: Second
international scientific conference on It, Tourism, Economics, Management and
Agriculture - ITEMA 2018, Graz University of Technology Steyrergasse 30 GRAZ,
AUSTRIA, November 8, 2018
45. “The impact of crises on the safety of the tourist destination”-(во коавторство)Меѓународна научна конференција: Društveno - ekonomski razvoj i bezbednost lokalne
zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug, Valjevo, Srbija, 18-20 April
2019

4. Учество во научно-истражувачки проекти:
1. Програма за развој на Jугозападниот плански регион 2010 – 2015-Центар за развој
на Југозападниот плански регион
2. Студија за туристичките потенцијали на Jугозападниот плански регион-Центар за
развој на Југозападниот плански регион
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3. Проект: Социо-економски ефекти од туризмот во Општина Охрид за период 2004
– 2014, Извештајна година 2015 ( Решение бр. 02-222/3-9 од 15.05.2015, Факултет за
туризам и угостителство – Охрид)
4. Проект: Interreg-IPA CBC I-TOUR-Increasing Tourism Opportunities through Utilization
of Resources I-TOUR
4. Констатација и предлог:
Имајќи ја предвид севкупната научна и стручна активност на кандидатот Д-р
Катерина Ангелевска-Најдеска, сметаме дека таа е исклучително сериозна и одговорна
личност која целосно, темелно и сестрано им се посветува на обврските поврзани со
нејзината стручна, научна и професионална надградба. Исто така, кандидатот ги
исполнува условите предвидени со Законот за високо образование и општите акти на
Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола и Факултетот за туризам и угостителствоОхрид што дава за право да предложиме да биде избрана за наставник од научните
области Маркетинг и Економски науки и друго.
Рецензентската комисија цени дека се работи за научен работник кој што во
наредниот период уште повеќе ќе се вгради себе си во рамките на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид, развивајќи ја својата научна мисла, давајќи го својот научен
придонес во широкото поле на работа во оваа сфера и афирмирајќи се себе си и
институцијата на високо наставно-научно ниво.
Во поткрепа на претходно наведените констатации, зборуваат и податоците од
извршената самоевалуација, каде кандидатот е позитивно оценет.
Од резултатите на извршената самоевалуација произлегува дека кандидатката е
позитивно оценета за квалитетна реализација на наставата на начин што ги мотивира
студентите за вклучување во интерактивна насрава, наставата ја спроведува јасно и
разбирливо за студентите, предизвикува заинтересирсност за предметот, нагласувајќи ја
посебно практичната примена на предметот во иднина, рационално го искористува
времето предвидено за вежби, со посветување на додатно време за консултации и
транспарентно ги оценува резултатите од работата на студентите.
Согласно извршената самоевалуација, во однос на првото прашање од анкетниот
прашалник “Наставникот е соодветно подготвен, објаснува јасно, разбирливо и
предизвикува заинтересираност за предметот”, добиени се следните резултати:






Потполно се согласувам-88%
Главно се согласувам-8%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-0%
Воопшто не се согласувам-0%
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На второто прашање, “Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го
задржи вниманието до крајот на предавањата”, добиени се следниве резултати:






Потполно се согласувам-81%
Главно се согласувам-12%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-4%
Воопшто не се согласувам-0%

Третото прашање “Наставникот ги поттикнува студентите на активност,
самостојна работа и ги стимулира да поставуваат прашања”, анкетираните студенти
го одговориле:






Потполно се согласувам-85%
Главно се согласувам-12%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-0%
Воопшто не се согласувам-0%

За четвртото прашање “Наставникот редовно ја изведува наставата”, добиените
резултати се:






Потполно се согласувам-81%
Главно се согласувам-15%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-0%
Воопшто не се согласувам-0%

На петтото прашање “Наставникот е отворен и достапен за консултации и
соработка”, анкетираните студенти одговориле:






Потполно се согласувам-77%
Главно се согласувам-15%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-4%
Воопшто не се согласувам-0%

За шестото прашање “Личната култура и односот на наставникот е на соодветно
ниво”, добиени се следниве резутати:






Потполно се согласувам-81%
Главно се согласувам-12%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-4%
Воопшто не се согласувам-0%
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Седмото прашање “Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на
студентите”, анкетираните студенти го одговориле:






Потполно се согласувам-81%
Главно се согласувам-12%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-4%
Воопшто не се согласувам-0%

На последното прашање, “За предметот постои соодветна основна и дополнителна
литература”, студентите одговориле:






Потполно се согласувам-73%
Главно се согласувам-15%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-4%
Воопшто не се согласувам-0%

Согласно горе наведеното, рецензионата комисија го ценеше како позитивен
извештајот од спроведената самоевалузција за кандидатката.
Врз основа на горе изнесеното, Рецензентската комисија има задоволство на
Наставно-научниот совет да му предложи кандидатот Д-р Катерина АнгелевскаНајдеска да биде избрана за наставник од научните области Маркетинг (50325) и
Економски науки и друго (50329), во звање Редовен Професор.

Рецензентска комисија:
1. Проф. Д-р Софронија Миладиноски, ред. проф. с.р.
2. Проф. Д-р Татјана Петковска, ред. проф. с.р.
3. Проф. Д-р Митре Аврамоски, ред. проф. с.р.
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ
ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ И ТУРИЗАМ И ДРУГО
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД
Наставно научниот совет на Факултетот за Туризам и Угостителство - Охрид, на
својата редовна седница одржана на ден 28.05.2019 год. со Одлука бр. 02-325/3.1-1, нé
именува за Рецензентска комисија за избор на еден наставник од научната област
Туристички агенции и Туризам и друго, во состав:
Проф. Д-р Науме Мариноски
Проф. Д-р Иванка Нестороска
Проф. Д-р Симона Мартиноска
На конкурсот што беше објавен во весникот Нова Македонија од 10.05.2019
година, за избор на еден наставник од научните области Туристички агенции (51403) и
Туризам и друго (51419), се пријави кандидатот Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска и
по разгледување на поднесената пријава со пропратната документација, го поднесуваме
следниов

ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци
Кандидатот Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска родена е на 12.03.1974 година во
Охрид. Основно и средно образование завршува во Охрид со континуиран одличен успех.
На Факултетот за туризам и угостителство-Охрид се запишува во учебната 1993/1994
година, а дипломирала во 1997 година и се стекнува со диплома за Дипломиран
организатор по туризам и угостителство.
После дипломирањето една година престојува во Англија за усовршување на
англискиот јазик, така што сега активно го владее англискиот јазик, а германскиот
пасивно.
Член е на Менса Македонија-огранок на Mensa International (со седиште во
Лондон), организација на луѓе со надпросечна интелегенција.
На последипломските студии при Факултетот за туризам и угостителство-Охрид се
запишува во 1999 на студиумот Туристички менаџмент. Во јули 2002 година ги положила
предвидените испити на последипломскиот студиум, а на 26.05.2004 година го одбранила
магистерскиот труд под наслов: “Маркетинг менаџмент на угостителскиот производ”
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и се стекнува со академскиот VII/2 степен на стручна подготовка-Магистер на науки од
областа на туризмот и угостителството.
Од 09.05.2005 година е вработена на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид,
на работно место помлад асистент на група предмети од областа на туризмот и
угоститиелството. Во март 2008 година е избрана во звање асистент на Факултетот за
туризам и угостителство по предметите Основи на туризмот, Патнички агенции,
Менаџмент во туризам и угостителство и Менаџмент на човечки ресурси во туризам и
угостителство.
По јавно одбранетата докторска дисертација под наслов: “Валоризација и
управување со туристичките ресурси во функција на одржлив развој на туризмот во
Република Македонија” на 09.11.2009 година кандидатот се стекна со академско звање
Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството.
На 23.03.2010 година е избрана во звањето доцент на Факултетот за туризам и
угостителство од областа на Туристичките агенции (51403), а на 23.12.2010 год. избрана е
и за научната област Туризам и друго (51419).
Со одлука број 02-521/3-15.1 донесена на седницата на Наставно-научниот совет на
Факултетот за туризам и угостителство одржана на 24.12.2015 година, назначена е за
претседател на Комисијата за самоевалуација на Факултетот за туризам и угостителство.
Од 23.11.2016 година е член на Сенатот на Универзитетот Св. Климент Охридски
во Битола.
На 12.12.2016 година на Економскиот институт при Универзитетот Св. Кирил и
Методиј во Скопје ја брани својата втора докторска дисертација под наслов “Маркетинг
стратегии за позиционирање на осигурителните компании на пазарот на
осигурителни услуги во Република Македонија” и се стекнува со академско звање
Доктор по економски науки.

2. Наставно-образовна дејност
Кандидатот д-р Катерина Ангелевска-Најдеска учествува во изведувањето на
наставно-образовниот процес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид од 2005
година изведувајќи вежби по предметите: Основи на туризмот, Менаџмент во туризам и
угостителство, Патнички агенции, Туристичка географија и Менаџмент на човечки
ресурси.
Тековно на првиот циклус на студии ги предава предметите: Гастрономски
туризам, Патнички агенции, Валоризација на туристички ресурси, Здравствен туризам и
Сообраќај во туризмот. На 31.01.2018 година Деканот на Факултетот за туризам и
угостителство носи Решение бр. 02-48/1 со кое на Проф. Д-р Катерина АнгелевскаНајдеска и се доделуваат предметите Основи на маркетинг, Маркетинг во туризмот и
Маркетинг во угостителството.
На вториот циклус на студии кандидатот е вклучен во комисиите за изведување на
наставата по следниве предмети: Сообраќај во туризмот (напредно ниво), Маркетинг
менаџмент, Маркетинг истражување и Управување со продажба на услуги.
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Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска е акредитиран ментор за трет циклус студии,
и е вклучена во докторските студии по туризам по предметот Истражување и менаџирање
со ризиците во туристичкиот бизнис и Маркетинг методологија во туризмот.
Кандидатот д-р Катерина Ангелевска-Најдеска е активен и во комисиите за
подобност, оцена и одбрана на магистерски и докторски студии. Во изминатите пет
години била ментор на двајца докторанти и член во една комисија за оцена и/или одбрана
на докторат и ментор на двајца магистранти и член во пет комисии за оцена и/или одбрана
на втор циклус на студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.
Кандидатот д-р Катерина Ангелевска-Најдеска од 2011 год. е член во државната
испитна комисија при Министерството за образование и наука за полагање стручен испит
во средните угостителски училишта во државава.

3. Научно-истражувачка активност
Покрај редовните обврски кои произлегуваат од работното место, кандидатот Д-р
Катерина Ангелевска-Најдеска покажува посебен интерес за научно-истражувачка
активност што се потврдува со успешното завршување на предвидените испити на
последипломските студии на насоката Туристички менаџмент, успешната одбрана на
магистерската теза и докторската дисертација, како и активното учество на конгреси и
симпозиуми на национално и меѓународно ниво. Нејзината активност во пишување и
објавување стручни и научни трудови претставува солидна основа, што може да се види
од досега објавените трудови.
Списокот на трудови заклучно со реден број 10 објавени се во Билтенот бр.302 од
28.12.2007, при изборот за асистент, со реден број 11-16 при изборот за доцент во
Билтенот бр.334 од 01.03.2010 и со реден број од 17-34 при изборот за вонреден професот
во Билтенот бр.392 од 03.11.2014 при Универзитетот “Св. Климент Охридски”. Од тогаш
наваму кандидатката во својата научно-истражувачка работа ги објавила следниве научностручни трудови:
35. “Creation of the policy for distribution of the insurance services”- (во коавторство)Меѓународен научен симпозиум: "Employment, education and entrepreneurship",
Белград, Србија, 2014 год.
36. “Current and possible risk management strategies for investment funds - case of
Macedonia”- (во коавторство)-Меѓународен научен симпозиум: "Employment,
education and entrepreneurship", Белград, Србија, 2014 год.
37. ”Marketing strategies for positioning of insurance companies on the market of insurance
services in Macedonia”, doctoral dissertation, Skopje, 12 December, 2016
38. ”Intercultural competences of the tourist guides hired by the travel agencies in Ohrid”,(во коавторство)-International scientific conference on economics and management - EMAN
2017, 30 march, 2017, Ljubljana, Slovenia

11
39. “Marketing activities for expanding assortment and promotion of insurance companies
services”- (во коавторство)-International scientific conference on economics and
management - EMAN 2017, 30 march, 2017, Ljubljana, Slovenia
40. “Tourist resources valorisation through the market mechanism”- (во коавторство)International Scientific Symposium: The 6th international conference on tourism and
sustainable development, Timisoara, Romania, 2017
41. “The importance of marketing management activities for tourist destination development”(во коавторство)-KNOWLWDGE International Journal, Vol. 20.3, Bansko, Bulgaria,
December, 2017
42. “Assessing the insurance market and predicting the sale of insurance services”,
Меѓународна конференција: XIV International Scientific Conference on Service sector
INSCOSES 2018, Ohrid 14-15 September 2018
43. “Criteria and standards for sustainable tourism”- (во коавторство)-Меѓународен конгрес:
7th International Congress, Hospitality as a quality factor of tourist destination offer and
competitiveness, Belgrade, Serbia, November 2018
44. “Identification of competitive advantages - condition for a successful appearance of
insurance companies in the insurance market”-Меѓународна конференција: Second
international scientific conference on It, Tourism, Economics, Management and
Agriculture - ITEMA 2018, Graz University of Technology Steyrergasse 30 GRAZ,
AUSTRIA, November 8, 2018
45. “The impact of crises on the safety of the tourist destination”-(во коавторство)Меѓународна научна конференција: Društveno - ekonomski razvoj i bezbednost lokalne
zajednice sa akcentom na grad Valjevo i Kolubarski okrug, Valjevo, Srbija, 18-20 April
2019

4. Учество во научно-истражувачки проекти:
1. Програма за развој на Jугозападниот плански регион 2010 – 2015-Центар за развој
на Југозападниот плански регион
2. Студија за туристичките потенцијали на Jугозападниот плански регион-Центар за
развој на Југозападниот плански регион
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3. Проект: Социо-економски ефекти од туризмот во Општина Охрид за период 2004
– 2014, Извештајна година 2015 ( Решение бр. 02-222/3-9 од 15.05.2015, Факултет за
туризам и угостителство – Охрид)
4. Проект: Interreg-IPA CBC I-TOUR-Increasing Tourism Opportunities through Utilization
of Resources I-TOUR

4. Констатација и предлог:
Имајќи ја предвид севкупната научна и стручна активност на кандидатот Д-р
Катерина Ангелевска-Најдеска, сметаме дека таа е исклучително сериозна и одговорна
личност која целосно, темелно и сестрано им се посветува на обврските поврзани со
нејзината стручна, научна и професионална надградба. Исто така, кандидатот ги
исполнува условите предвидени со Законот за високо образование и општите акти на
Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола и Факултетот за туризам и угостителствоОхрид што дава за право да предложиме да биде избрана за наставник од научните
области Маркетинг и Економски науки и друго.
Рецензентската комисија цени дека се работи за научен работник кој што во
наредниот период уште повеќе ќе се вгради себе си во рамките на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид, развивајќи ја својата научна мисла, давајќи го својот научен
придонес во широкото поле на работа во оваа сфера и афирмирајќи се себе си и
институцијата на високо наставно-научно ниво.
Во поткрепа на претходно наведените констатации, зборуваат и податоците од
извршената самоевалуација, каде кандидатот е позитивно оценет.
Од резултатите на извршената самоевалуација произлегува дека кандидатката е
позитивно оценета за квалитетна реализација на наставата на начин што ги мотивира
студентите за вклучување во интерактивна насрава, наставата ја спроведува јасно и
разбирливо за студентите, предизвикува заинтересирсност за предметот, нагласувајќи ја
посебно практичната примена на предметот во иднина, рационално го искористува
времето предвидено за вежби, со посветување на додатно време за консултации и
транспарентно ги оценува резултатите од работата на студентите.
Согласно извршената самоевалуација, во однос на првото прашање од анкетниот
прашалник “Наставникот е соодветно подготвен, објаснува јасно, разбирливо и
предизвикува заинтересираност за предметот”, добиени се следните резултати:






Потполно се согласувам-88%
Главно се согласувам-8%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-0%
Воопшто не се согласувам-0%
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На второто прашање, “Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го
задржи вниманието до крајот на предавањата”, добиени се следниве резултати:






Потполно се согласувам-81%
Главно се согласувам-12%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-4%
Воопшто не се согласувам-0%

Третото прашање “Наставникот ги поттикнува студентите на активност,
самостојна работа и ги стимулира да поставуваат прашања”, анкетираните студенти
го одговориле:






Потполно се согласувам-85%
Главно се согласувам-12%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-0%
Воопшто не се согласувам-0%

За четвртото прашање “Наставникот редовно ја изведува наставата”, добиените
резултати се:






Потполно се согласувам-81%
Главно се согласувам-15%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-0%
Воопшто не се согласувам-0%

На петтото прашање “Наставникот е отворен и достапен за консултации и
соработка”, анкетираните студенти одговориле:






Потполно се согласувам-77%
Главно се согласувам-15%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-4%
Воопшто не се согласувам-0%

За шестото прашање “Личната култура и односот на наставникот е на соодветно
ниво”, добиени се следниве резутати:






Потполно се согласувам-81%
Главно се согласувам-12%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-4%
Воопшто не се согласувам-0%
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Седмото прашање “Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на
студентите”, анкетираните студенти го одговориле:






Потполно се согласувам-81%
Главно се согласувам-12%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-4%
Воопшто не се согласувам-0%

На последното прашање, “За предметот постои соодветна основна и дополнителна
литература”, студентите одговориле:






Потполно се согласувам-73%
Главно се согласувам-15%
Ниту се согласувам, ниту не се согласувам-4%
Главно не се согласувам-4%
Воопшто не се согласувам-0%

Согласно горе наведеното, рецензионата комисија го ценеше како позитивен
извештајот од спроведената самоевалузција за кандидатката.
Врз основа на горе изнесеното, Рецензентската комисија има задоволство на
Наставно-научниот совет да му предложи кандидатот Д-р Катерина АнгелевскаНајдеска да биде избрана за наставник од научните области Туристички агенции
(51403) и Туризам и друго (51419), во звање Редовен Професор.

Рецензентска комисија:
1. Проф. Д-р Науме Мариноски, ред. проф. с.р.
2. Проф. Д-р Иванка Нестороска, ред. проф. с.р.
3. Проф. Д-р Симона Мартиноска, ред. проф. с.р.

