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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА НАУЧНАТА ОБЛАСТ ПРИМЕНЕТА
КИНЕЗИОЛОГИЈА (СПОРТ, ФИЗИЧКО ВОСПИТУВАЊЕ,
РЕКРЕАЦИЈА, КИНЕЗИТЕРАПИЈА ДРУГО -50401) НА ВИСОКАТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на
30.06.2017 година, донесе Одлука бр. 0441/1 за формирање на Рецензиона
комисија за изготвување на реферат за избор на наставник на научната област
применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, друго50401) во состав:
1. Ред. проф. д-р Митричка Џамбазовска- Старделова, претседател
2. Ред. проф. д-р Горан Никовски, член
3. Виш предавач д-р Тања Јовановска, член

Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го
поднесува следниов:

ИЗВЕ[ТАЈ
На конкурсот кој што беше објавен во весниците "Нова Македонија" и
"Коха" од 20.06.2017 година, за избор на наставник на научната област
применета кинезиологија (спорт, физичко воспитување, рекреација, друго-50401
се пријави следниот кандидат:
м-р Ангелина Чокузовска
М-Р АНГЕЛИНА ЧОКУЗОВСКА
Биографски податоци
М-р Ангелина Чокузовска e родена на 9.10.1980 година во Битола. По
завршувањето на основното образование, се запишала во Гимназијата „Јосип
Броз Тито“ во Битола насока општа, која ја завршила матурирајќи на тема од
областа на физичкото образование.
На Факултетот за физичка култура на Универзитетот „Св.Кирил и
Методиј“ во Скопје се запишала во учебната 1999/2000 година. Во текот на
студиите покажала особен интерес и активности во повеќе подрачја, а посебно
во кинезиологијата и кинезитерапијата
Дипломирала на 19.07.2004 година со просечен успех 8,17 и се стекнала
со називот дипломиран професор по физичка култура.
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Постдипломски едукации
По дипломирањето се запишала на специјалистички постдипломски
студии по кинезитерапија на Националната спортска академија во Софија,
Бугарија. Успешно ги положила сите предвидени испити од постдипломските
студии со висок просечен успе (9,50) и во 2008 година се стекнала со звањето
специјалист по кинезитерапија.
Во учебната 2008/2009 година се запишала на последипломските
магистерски студии на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Испитите од
последипломските студии ги положила со висок просечен успех (9,16) , а на
28.05.2014 година, успешно го одбранила магистерскиот труд „Споредба на
моторните способности меѓу учениците со лордотично и кифотично лошо
држење на телото и учениците со нормален телесен статус“, со што се стекнала
со научен назив магистер по кинезиологија.

Движења во професијата
Во периодот 2011-2013 била наставник по физичко воспитување во
основното училиште „Елпида Караманди“-Битола.
Од 2009 до 2010 година била советник за истражување во сферата на
здравата исхрана и физичката активност во Хербалајф Скопје.
Членства во здруженија и асоцијации
Член е на Федерацијата на спортските педагози на Македонија.
Наставна дејност
Во периодот 2009-2011 година, на Високата медицинска школа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола била демонстратор по
предметите Основи на кинезиологијата и Основи на кинезитерапијата.

Научна активност
М-р Ангелина Чокузовска е автор или коавтор на поголем број научни
трудови од областа на кинезиологијата, во меѓународни индексирани научни
списанија.
Учествувала во повеќе научни проекти реализирани од страна на
Федерацијата на спортските педагози на Македонија.
Била учесник на повеќе меѓународни научни конференции за што
поседува и сертификати и тоа:
-Меѓународна научна конференција: Физичко образование, спорт и
кинезитерапија, Универзитет „Неофит Рилски,“ Благоевград, Бугарија, 3-4 ноември
2016 година;
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- Меѓународна научна конференција : Современи тенденции, проблеми и
иновации во физичкото вопситување и спортна факултетите; Универзитет за
национална и светска економија, Катедра за физичко воспитување и спорт, Софија,
Бугарија, 25 ноември 2016 година;
-Меѓународна научна конференција: Спортот и физичкото образование на
младите, Федерација на спортските педагози на Македонија, Охрид, 30 септември1 октомври, 2016 година.
Список на рецензирани трудови :
1. A. Čokuzovska (2017). Basic Indicators for the Condition of the Motor Abilities
at Female Students at the age of 17 and 18. Resarch in Kinesiology, Vol. 45 (2).
2. A. Čokuzovska, A. Naumovski (2017). Дефинирањето на моторните
способности кај женските од 17 години-со осврт на методолошки
порационални и поегзактни факторски процедури /Defintion of the Motor
Abilities at Female Students at the Age of 17 with Reference to More Rational
and More Exact Methodological factor Procedures. Resarch in Kinesiology, Vol.
45 (2).
3. А. Наумовски, Г.Стојчевски, А.Чокузовска (2017). Основна анализа во
компарацијата на факторската структура на некои антропометриски
варијабли кај машките и женските од 17-годишна возраст. Activities in
Physical Education and Sport, Vol.7, (2).
4. А. Наумовски, А. Димитровска (2016). Компарирање на методолошката
егзактност на некои статистички постапки низ еден пример на
истражување во кинезитерапијата. Меѓународна научна конференција
Физичко образование, спорт и кинезитерапија, Универзитет „Неофит
Рилски,“ Благоевград, Бугарија.
5. A. Naumovski, K. Bubalo, A. Čokuzovska (2017). Razlike uspjeha izvoñenja
sportskih elemenata kod ispitanika istog uzrasta i pola iz različitih školskih
sredina. Activities in Physical Education and Sport, Vol.7, (2).
6. A. Naumovski, K. Bubalo, A. Čokuzovska (2017). Komparacije uticaja
manifestnih i latentnih motoričkih varijabli na uspjeh sportskih elemenata.
Activities in Physical Education and Sport, Vol.7, (2).
Оценка на трудовите
Објавените трудови, односно резултатите од истражувањата се
карактеризираат со висок степен на познавање на предметот на истражувањето
и содржат конкретен придонес на научната теорија и практиката. Во објавените
трудови се применети соодветни основни и посебни научноистражувачки
методи, а во заклучоците на трудовите се синтетизирани повеќе сознанија
развојот на кинезиологијата.
ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на приложената документација, рецензентската комисија
оцени дека кандидатката, м-р Ангелина Чокузовска ги исполнува условите, за
избор во наставно звање, согласно Законот за високото образование, Статутот
на Високата медицинска школа и Правилникот за единствени критериуми за
избор.
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Ценејќи ја стручната и научната дејност на кандидатката, Рецензентската
комисија, едногласно констатира , дека м-р Ангелина Чокузовска има
завршено прв и втор циклус академски студии и специјалистички студии од
областа на кинезилогијата.
Комисијата исто така констатира дека кандидатката покажала
способност за наставна и високостручна работа преку ангажманот како
демонстратор на Високата медицинска школа.
Досегашните резултати на м-р Ангелина Чокузовска укажуваат дека таа
ќе придонесува за осознавање и истражување на современите сознанија од
доменот на кинезиологијата и нивна непосредна апликација. Со тоа, се цени
дека таа е оспособена да ги трансферира своите знаења во нејзината наставнообразовна дејност. На тој начин, своите научни сознанија секојдневно ќе ги
имплементира кај студентите, во текот на својата стручна активност, успешно
обединувајќи ја теоретската и практичната дејност во својот работен ангажман .

Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја во вид
содржината на целокупната научно-истражувачка, стручна и наставна
активност на кандидатката м-р Ангелина Чокузовска, Рецензентската комисија
го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на целокупната досегашна наставно-научна и стручна
активност на кандидатката, со особена чест и задоволство Рецензентската
комисија му предлага на Наставничкиот совет на Високата медицинска
школа - Битола, да ја избере кандидатката м-р Ангелина Чокузовска, за
наставник во научната област: применета кинезиологија (спорт, физичко
воспитување, рекреација, друго-50401) во наставно звање Виш предавач на
висока стручна школа.

Рецензентска комисија:
1. Ред . проф. д-р Митричка Џамбазовска-Старделова, _____________
2. Ред. проф. д-р Горан Никовски, ___________________________
3.Виш предавач д-р Тања Јовановска, _______________________
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