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Р Е Ф ЕР А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ
ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 10700 – ХЕМИЈА И 10714 - ДРУГО
НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА
Врз основа на чл.165, 166, 172, 173 од Законот за високото образование (Сл. весник
82/18) и членовите 14, 15, 29, 30, 31 и 32 од Правилникот за посебните Услови и
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола, а во врска со
објавениот Конкурс во весниците „Нова Македонија” и „Коха” од 06.11.2020 година, број
04-298/3 за избор на наставник во сите наставно - научни звања од научните области:
Хемија (10700), и Друго (10714) на Ветеринарниот факултет во Битола, со одлука бр.02308/3 од 16.11.2020 година, Наставно - научниот совет формира Рецензентска комисија
во состав:
1. Проф. д-р Лидија Шоптрајанова, редовен професор во пензија, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј”, Скопје, Природно - математички факултет, Институт за хемија претседател;
2. Проф. д-р Марина Стефова, редовен професор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”,
Скопје, Природно - математички факултет, Институт за хемија - член;
3. Проф. д-р Весна Димова редовен професор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”,
Скопје, Технолошко - металуршки факултет, Институт за органски технологии член;

ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во весниците „Нова Македонија” и „ Коха” од 06.11.2020 година,
за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: Хемија
(10700), и Друго (10714) на Ветеринарниот факултет во Битола, во предвидениот рок се
пријави само кандидатката д-р Милена Јанкуловска – Петковска.
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Биографски податоци за кандидатката, д-р Милена Јанкуловска - Петковска
Д-р Милена Јанкуловска - Петковска e родена на 05.02.1976 година во Битола. Во 1994/95
година се запишала на Природно-математичкиот факултет, студии по хемија, насока
препаративна
хемија.
Дипломската
работа
под
наслов
„Разработка
на
спектрофотометриска метода за квантитативно определување на цитраконска и
мезаконска киселина во смеса” ја изработила под менторство на проф. д-р Лидија
Шоптрајанова. Дипломирала на 15.06.2000 година со просечен успех 8,71 и се стекнала со
стручен назив дипломиран инженер по хемија.
По дипломирањето на препаративна насока дополнително ги положила испитите од
наставна насока со што се оспособила за изведување на настава во основно и средно
образование и се стекнала стручен назив дипломиран професор по хемија.
На 25.01.2001 година се запишала на втор циклус студии на Институтот за хемија (Завод
за аналитичка хемија) при Природно-математичкиот факултет во Скопје. За време на
постдипломските студии учествувала на повеќе домашни и меѓународни конгреси.
Предвидените испити ги положила со просечен успех 10,00. Магистерскиот труд под
наслов „Определување на константите на дисоцијација на некои незаситени карбоксилни
киселини во силно кисела средина“ го одбранила на 08.06.2006 година, со што се стекнала
со научен степен - магистер на хемиски науки.
Во 2008 година се запишала на докторски студии на универзитетот во Аликанте, Шпанија,
на Институтот по Физичка хемија и Електрохемија. Докторските студии се дел од
програмата Електрохемија, Наука и Технологија во која што се вклучени повеќе
Универзитети во Шпанија. Главна тема на докторската дисертација е синтеза и
проучување на процесите на фотогенерирање, транспорт и трансфер на полнеж кај
наноструктурни електроди од титан диоксид составени од честички со микро и
нанодимензии со различна морфологија (сферни честички, наножици, наноцевки и
наноколони). За проучување на електронската структура на овие матерјали и нејзиното
влијание врз нивните фотоелектрохемиски својства користени се повеќе аналитички
методи. Наноструктурните материјали од титан диоксид може да се применат во сончеви
ќелии, за електролиза на вода или пак како ефикасен матерјал за прочистување на отпадни
води по пат на фотооксидација со ултравиолетова и видлива светлина. Докторската
дисертација под наслов „Истражување на електрохемиските својства на наноструктурни
електроди од титан диоксид” ја одбранила на 03.07.2015 година, со што се стекнала со
научен степен - доктор на хемиски науки.
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Активно се служи со англиски јазик, шпански јазик и различни компјутерски програми
(Microsoft office, Origin, Chemwindow, Mathcad, Publischer, Pagemaker). Има основни
познавања од германски и француски јазик.
Резултати и искуство во наставната дејност, научно - истражувачката дејност и
подготвување на наставен и научно-истражувачки подмладок
Наставна дејност
Од учебната 2001/02 до учебната 2006/07 година работела како професор по хемија во
државното средно хемиско-технолошко училиште ХУЦ „Марија Кири Склодовска” во
Скопје. Учествувала во реализација на наставните планови и програми по предметите
Општа неорганска хемија, Аналитичка хемија, Органска хемија и Физичка хемија.
Во учебната 2006/07 работела како професор по хемија во СУГС „Браќа Миладиновци„
Скопје. Учествувала во реализација на наставните планови и програми по предметите
Општа неорганска хемија и Органска хемија).
За време на докторските студии во Аликанте, Шпанија била вклучена во реализација на
лабораториски вежби по предметите Одбрани поглавја од физичка хемија и Вовед во
хемиски експерименти и инструментална анализа.
Во 2018 година избрана е за насловен доцент во областите хемија и биохемија на
Ветеринарниот факултет, Универзитет „ Св.Климент Охридски”, Битола. Ангажирана е
во наставата на прв циклус на студии по предметите Хемија, Биохемија и Биофизика
(предавања и вежби).
Во 2018 исто така избрана е за предавач на Високата медицинска школа, Универзитет Св.
„Климент Охридски”, Битола. Ангажирана е во наставата на прв циклус студии по
предметите Хемија 1, Хемија 2, Аналитичка хемија, Лабораториски техники и апаратури,
Инструментални анализи, Заштита при работа во лабораторија, Медицинско –
лабораториски истражувања;
Научно-истражувачка работа
Кандидатката д-р Милена Јанкуловска – Петковска е автор или коавтор на 13
рецензирани научни трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија (дел
од трудовите се објавени во публикации индексирани во некоја од следниве бази: Ebsco,
Scopus, Web of Science – Emerging Sources Citation Index). Во последните 5 години,
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кандидатката е автор или коавтор на 5 научни публикации, објавени во индексирани
меѓународни списанија. Исто така е коавтор на две поглавја од книга.
Објавени публикации:
1. M. S. Jankulovska, I. Spirevska, V. Dimova, M. Jankulovska, Spectroscopic determination
of dissociation constants of some 4-nitrobenzaldehyde-4 substituted phenyl-1carbonylhydrazones in sodium hydroxide media, Current Pharmaceutical Analysis, 2020, 16,
000-000. (Фактор на влијание =0,880 (2019);
2. M. S. Jankulovska, I. Spirevska, V. Dimova, M. Jankulovska, UV Spectrophotometric
Determination of Thermodynamic Dissociation Constants of Some Aromatic Hydrazones in
Acid Media, J. Mex. Chem. Soc, 2019, 63 (4) México oct./dic. E-pub 14-Sep-2020. (Фактор
на влијание =0,538 (2019);
3. M. Jankulovska-Petkovska, M. S. Jankulovska, V. Dimova, Protonation of citraconic and
glutaconic acid in perchloric acid media, Technologica Acta, 2019, 12, no. 1, pp. 1–8.
(Фактор на влијание =0,930 (2019);
4. V. Dimova, M. S. Jankulovska, M. Jankulovska, А quantum chemical investigation of N1substituted 1,2,4-triazole, RAD Conference Proceedings, 2018, 3, 231–235.
5. M. I. Díez-García, V. Manzi-Orezzoli, M. Jankulovska, S. Anandan, P. Bonete, R. Gómez,
T. Lana-Villarreal, Effects of Ultrasound Irradiation on the Synthesis of Metal Oxide
Nanostructures, Physics Procedia, 2015, 63, 85 -90. (Фактор на влијание =0,262 (2015);
6. D. Cibrev, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Potentiostatic reversible
photoelectrochromism: an effect appearing in nanoporous TiO2/Ni(OH)2 thin films, ASC
Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 10304-10312. (Фактор на влијание =7,10 (2014);
7. M. Jankulovska, I. Barceló, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Nanotubes decorated with
anatase nanowires: Photoelectrocatalytic properties, J. Phys. Chem. C, 2013, 117,
4024−4031. (Фактор на влијание =5,191 (2013);
8. D. Cibrev, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Study of the oxygen evolution
reaction over an ultrathin nanostructured Ni(OH) 2 layer deposited on conducting glass, Int. J.
Hydrogen Energy, 2013, 38, 2746-2753. (Фактор на влијание = 4,469 (2013);
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9. M. Jankulovska, T. Berger, R. Gómez, T. Lana-Villarreal, Trap States in TiO2 Films Made
of Nanowires, Nanotubes or Nanoparticles: An Electrochemical Study, Chem. Phys. Chem,
2012, 1-11. (Фактор на влијание = 3,351 (2012);
10. T. Berger, D. Monllor-Satoca, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, The
electrochemistry of nanostructured TiO2 Electrodes, Chem. Phys. Chem, 2012, 1-53.
(Фактор на влијание = 3,351 (2012);
11. M. Jankulovska, T. Berger, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, A comparison of quantum-sized
anatase and rutile nanowire thin films: Devising differences in the electronic structure from
photoelectrochemical measurements, Electrochimica Acta, 2012, 172 – 180. (Фактор на
влијание = 5,478 (2012);
12. M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Hierarchically organized titanium dioxide
nanostructured electrodes: Quantum-sized nanowires grown on nanotubes, Electrochem.
Commun., 2010, 12 (10) 1356. (Фактор на влијание = 4,282 (2010);
13. M. Jankulovska, L. Šoptrajanova, I. Spirevska, Behaviour of Glutaconic and Aconitic acid
in a sulfuric acid medium, Bull. Chem. Technol. Macedonia, 2006, 89-97.

Стручно-применувачка дејност и проектни активности
Во првата половина на 2008 година работела на научно-истражувачки проект на тема
фотохромни и електрохромни слоеви за интелигентни прозори.
Од втората половина на 2008 до 2014 година работела на научно-истражувачки проекти
на тема Фотохемија и Електрохемија на полуспроводници.
Во 2014 и 2015 година работела на проект за Разработување на пилот постројка за батерии
на база на натриум и суперкондензатори. Овој проект бил реализиран во соработка со
BroadBit од Словачка. Во рамките на овој проект се занимавала со синтеза и
карактеризација на неоргански и органски матерјали за катоди и електролити за
натриум/сулфур батерии.
Од 2017 до денес се занимава со проучување на начинот на функционирање и пуштање во
функција на неколку аналитички инструменти (атомски апсорпционен спектрофотометар,
атомски емисионен спектрофотометар со индуктивно спрегната плазма, високоефикасен
течен хроматограф со ултравиолетов-видлив детектор и флуоресцентен детектор,
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високоефикасен течен хроматограф со масен детектор, гасен хроматограф со масен
детектор) на Факултетот за биотехнички науки и храна и Високата медицинска школа при
Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола.
Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо
образование, кандидатката д-р Милена Јанкуловска - Петковска исто така ги исполнува и
посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор
во наставно-научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања на Универзитетот
„Св. Климент Охридски” – Битола. Имено, кандидатката исполнува вкупно 7 услови од
наведените во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови (со
Правилникот се предвидени најмалку 2 од било кој критериум од Анекс 1).
За исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна документација и
истите се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор
во звања.

ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно – истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач 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).
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/) 1
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.

Х

Х

Х
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Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание.
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 институции домашни или странски научни здруженија, друштва,
асоцијации, 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).2
Вкупно исполнети услови од прв критериум:

Х
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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.
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзите 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.
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд.

Х
Х
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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.
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
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.
Вкупно исполнети услови од втор критериум:

1

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно - истражувачки подмладок
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.

Х

Х

Х
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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:

Х

3

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на приложената документација за постигнатите резултати, Рецензентската
комисија констатира дека д-р Милена Јанкуловска - Петковска, во текот на изминатиот
период, покажала сериозен однос во извршувањето на своите наставни обврски и научно
усовршување. Според Законот за високото образование и Правилникот за посебните
услови за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, д-р Милена Јанкуловска Петковска, ги исполнува сите услови да биде избрана за наставник во научната област
Хемија (10700), и Друго (10714), во звањето доцент.
Рецензентската комисија едногласно му предлага на Наставно-научниот совет на
Ветеринарниот факултет Битола, кандидатката д-р Милена Јанкуловска - Петковска да
биде избрана во звањето доцент во научната област Хемија (10700), и Друго (10714).
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1.

Проф. д-р Лидија Шоптрајанова, претседател, с.р
Универзитет „Св. Кирил и Mетодиј”, Скопје
Природно – математички факултет
Институт за хемија

2.

Проф. д-р Марина Стефова – член, с.р
Универзитет „Св. Кирил и Mетодиј”, Скопје
Природно – математички факултет
Институт за хемија

3.

Проф. д-р Весна Димова – член, с.р
Универзитет „Св. Кирил и Mетодиј”, Скопје
Технолошко-металуршки факултет
Институт за органски технологии
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ 64004 АНГЛИСТИКА И 64029 ДРУГО НА
ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ –БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Педагошки
факултет – Битола објавен на 09.09.2020 во дневните весници Вечер (број 17417) и Лајме (број
4052), за избор на наставник во сите научно-наставни звања во областа 64004 Англистика и
64029 Друго, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет
– Битола, бр. 02-242/7, донесена на 25.09.2020, формирана е Рецензентска комисија во состав:
-

д-р Јованка Лазаревска-Станчевска, редовен професор на Филолошки факултет „Блаже
Конески“, Скопјe;

-

д-р Зорица Трајкова, вонреден професор на Филолошки факултет „Блаже Конески“,
Скопје;

-

д-р Виолета Јанушева, редовен професор на Педагошкиот факултет – Битола.

Како

членови на Рецензентската комисија,

по прегледувањето

на доставената

документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите научно-наставни звања во областа 64004
Англистика и 64029 друго на Педагошки факултет- Битола, во предвидениот рок се пријави
д-р Силвана Нешковска, доцент на Педагошкиот факултет – Битола.
Рецензионата комисија ја имаше предвид севкупната наставно-образовна дејност, научноистражувачка работа и стручно-применувачка дејност на канидатката д-р Силвана Нешковска,
ги вреднуваше вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката
д-р Нешковска во периодот на последните пет години пред објавувањето на огласот за избор,
врз основа на целокупната поднесена документација што е од важност за изборот. Во
продолжение се презентирани наодите, констатациите и предлогот на Комисијата за избор во
наставно-научно звање.
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Биографски податоци за кандидатката д-р Силвана Нешковска
Кандидатот, д-р Силвана Нешковска, е родена на 24.08.1979 год. во Постојна, Р.
Словенија.Основно и средно образование завршила во Битола. Во академската 1998/1999 год.
се запишала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје на Катедрата за англиски
јазик и книжевност, наставна насока. Во 2003 год. дипломирала и се стекнала со звање
дипломиран професор по англиски јазик и книжевност со просечен успех 9,02. Доделена ѝ е и
пофалница за еден од десетте најдобри студенти на генерацијата.
Веднаш по дипломирањето, во академската 2002/2003 год. се запишала на доквалификации и
ги положила и испитите од преведувачката насока при гореспомената катедра, врз основа на
што во 2005 год. од Министерството за правда на Р. Македонија доделено ѝ е решение за
работа како судски преведувач од македонски на англиски и обратно.
Во 2005 год. кандидатката се запишала на постдипломски студии на Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“ – Скопје, на Катедрата за англиски јазик и книжевност, на насоката – наука
за јазикот (лингвистика). Предвидените испити ги положила со просечен успех 10. Во 2008
год. ги заокружува магистерските студии и под менторство на професорот д-р Љупчо
Стефаноски успешно го брани магистерскиот труд со наслов: „Јазичните стратегии за
експлицитно емоционално зблагодарување фала и благодарам во македонскиот јазик во
споредба со thanks и thank you во англискиот јазик“, стекнувајќи се со научен степен
Магистер на филолошки науки.
Во 2009 на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје на Катедрата за англиски јазик
и книжевност кандидатката пријавува докторска дисертација со наслов: „Изразување вербална
иронија во формален и неформален говор во македонскиот и англискиот јазик: контрастивна
анализа“. Под менторство на професор д-р Јованка Лазаревска - Станчевска, кандидаткатаја
изработува и успешно ја брани докторската дисертација во2014 год.
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
Својата кариера како професор по англиски јазик ја започнува непосредно по дипломирањето
кога во учебната 2002/2003 год. работи во приватното училиште за англиски јазик St. George’s
Schoolво Скопје.Наредната учебна година, 2003/2004 год., работи како професор по англиски
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јазик во централното средно училиште „Таки Даскало“ – Битола, а од учебната 2004 до 2008
год. кандидатката е ангажирана во приватното училиште за англиски јазик и информатика
Мегасофт Инфоцентар – Битола.
Својата академска кариера ја започнува во 2008 год. на Факултетот за администрација и
менаџмент на информациски системи - Битола каде од 2008 година до 2014 година работи
како лектор по англиски јазик на студиските програми: Јавна администрација; Менаџмент на
информациски системи; Инженерство и менаџирање на софтверски апликации; како и
Европски интеграции и менаџирање со европски проекти.
Во 2014 кандидатката Нешковска го започнува својот работен ангажман на Педагошкиот
факултет – Битола каде е ангажирана за предметот Современ англиски јазик во рамките на
студиската програма за Англиски јазик и книжевност.Во 2016, со решение број 02-135/3 од
11.03.2016 година од страна на Наставно-научниот совет на Педагошки факултет- Битола,
д-р Силвана Нешковска е избрана во звање доцент на Педагошки факултет-Битола и од тогаш
наваму ги предава следниве предмети на насоката Англиски јазик и книжевност: Синтакса,
Фонетика и фонологија, Историја на англискиот јазик, Вовед во превод, Контрастивна
анализа и Деловен англиски јазик (на прв циклус), како и Литературни основи на наставата по
англиски јазик (на втор циклус). На насоката Преведување од македонски на англиски и од
англиски на македонски на Педагошки факултет, Нешковска е ангажирана за предметите:
Техники на преведување, Корпусна лингвистика и Превод на книжевен текст (прв циклус).
Од академската 2016/17 наваму д-р Нешковска е ангажирана и на Факултетот за Безбедност –
Скопје за предметот Стручен англиски јазик на насоката Меѓународна безбедност и
дипломатија (втор циклус).
Способноста за изведување на високообразовна дејност на д-р Силвана Нешковска се
потврдува и преку континуираните особени резултати (од реализираните анкети со
студентите) презентирани во официјалните извештаи за самоевалуација кои се спроведени во
последите пет години на Педагошкиот факултет – Битола. Имено, на скала од 1 до 5 (1
најниска оценка), таа била оценета со просечна оценка 4,8 во академската 2015/2016 година;
просечна оценка 4,76 во академската 2016/2017 година; просечна оценка 4,62 во академската
2017/2018 година;просечна оценка 4,83 во академската 2018/2019 и просечна оценка 4,73 во
академската 2019/2020.
Во последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор, д-р Нешковска била ментор
на 11 дипломски трудови и член на 12 комисии за одбрана на дипломски труд; била член во
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комисија за оценка и одбрана од 1 магистерски труд, како и член во комисија за оценка на
подобност на наслов на 1 докторска дисертација.
Со цел професионално да се надградува, кандидатката д-р Нешковска реализирала два
студиски престои на странски универзитети. Имено, во 2018 година, проф. Нешковска преку
CEEPUS програмата за мобилности реализирала мобилност во Будимпешта, Унгарија на
Универзитетот Еотвос Лоранд (Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities) каде на
Катедрата за применета лингвистика одржала предавања за студентите по англиски јазик на
прв и втор циклус студии. Втората мобилност, проф. Нешковска ја реализирала во Хрватска,
на Факултетот за учители во Загреб (University of Zagreb, Faculty of Teacher Education), каде
исто така одржала предавања за студентите на англиски јазик на теми од прагматика, превод и
изучување на англискиот јазик како странски јазик.
За подигање на квалитетот на студиите и воспоставување понепосредна комуникација со
други сродни високообразовни институции, доцент д-р Нешковска иницирала и организирала
серија предавања на Педагошки факултет – Битолаво периодот од 2017 – 2019 од страна на
повеќе реномирани професори англисти од земјата и странство.
Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, кандидатката
д-р Нешковска е акредитирана за ментор на втор циклус студии на студиската програма по
Англиски јазик и книжевност на Педагошкиот факултет – Битола (решение за акредитација на
ментор на втор циклус студии бр. 17-455/2 од 15.03.2017 година).
Во периодот на последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор, кандидатката
била член на 3 рецензиони комисии за избор на други наставници во наставно-стручно
/научно звање (2016, 2017) и била ангажирана во Комисијата за изработка на елаборат за прв,
втор и трет циклус на студии за студиската програма Англиски јазик и книжевност (2016,
2017, 2020).
Таа исто така била повеќе пати била дел од Комисијата за упис и прием на нови студенти
(2018, 2019 и 2020); а од минатата година е член и на Комисија за студентски работи при
УКЛО-Битола.

Резултати од научно-истражувачкаи стручно-применувачка дејност
Од почетокот на својата академска кариера во 2008 до денес д-р Силвана Нешковска има
напишано околу 70 стручни и научни трудови коишто се објавени во голем број меѓународни
списанија и зборници како во земјава така и во странство.
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Во последниве пет години, поточно во периодот од 2015 до 2020 кандидатот Нешковска има
напишано 48 стручни и научни трудови(наведени се подолу со реден број oд [1] до [48])кои се
објавени во научни списанија во кои трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија и кои
имаат меѓународен уредувачки одбор. Дел од нив се меѓународни списанија кои се објавуваат
во Република Северна Македонија и од нив ги издвојуваме Хоризонти при УКЛО,
Палимпсест при УГД, Современа филологија при УКИМ, Учител при Педагошки факултетБитола,Прилози – МНД, итн.; додека останатите се објавени во меѓународни списанија во
други земји како на пример Lodz Papers of Pragmatics(Полска), RespectusPhilologicus(Латвија),
SILC (Studies in Linguistics, Culture and FLT) (Бугарија), Thesis International Research
Review(Косово),АctaNeophilologica (Словенија) и др.
Трудови на кандидатката Нешковска со реден број [9], [26], [28], [30], [40]по претходна
рецензија, се објавени во научни списанија кои се индексирани во повеќе бази со податоци
меѓу кои и базите SCOPUS и EBSCO; додека, трудовите со реден број [2],[20],[21], [34] и
[42]се рецензирани и објавени во научни списанијакои се објавуваат во земји членка на
Европската Унија (на пр. Германија, Словенија, Бугарија, Романија,Литванија и др.).
Дел од трудовите на д-р Нешковска се објавени во зборници на трудови издадени по
одружувањето на меѓународни-научни конференции (истите се наведени подолу со реден број
[1],[3], [7], [8, [11], [15], [17], [22], [31], [39], [43]).
Објавените трудови на д-р Нешковска се на теми од прагматика, преведување, и изучување на
англискиот јазик како странски јазик, и истите се нотирани на репозиториумот на УКЛО
(http://eprints.uklo.edu.mk), како и на Research Gate и Google Scholar.
Во последните пет години пред објавување на огласот за избор, од информациите кои се
добиени од Google Scholar профилот на д-р Силвана Нешковска
(https://scholar.google.com/citations?user=W5bfh0oAAAAJ&hl=en) може да се констатира дека
нејзините публикации забележале 20 цитирања; 5 цитирања се регистрирани на Researchgate
(https://www.researchgate.net/profile/Silvana_Neshkovska4), и 14 цитирања на Academia
(http://docsmes.academia.edu/SilvanaNeskovska).
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Во периодот од 2015 до 2020 година кандидатката Нешковска учествувала на 31научен и
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[1] Neshkovska, S. 2nd International Conference on English Language, British and American Studies at
the International Balkan University (IBU) Skopje, Macedonia, May 29, 2015.
[2] Neshkovska, S. “Translating Irony from English into Macedonian”, International Conference “English
Language and Literature Studies: Tradition and Transformation”, English Department, Faculty of
Philology, Belgrade, Serbia, 23-24 October, 2015.
[3] Neshkovska, S. The Development of the Intellectual Autonomy of Linguistically Gifted Students through
Literature Classes. 21st Round Table on Giftedness “The Gifted and Didactic Culture”, Preschool Teacher
Training College “MihailoPalov”, Vrsac, Serbia, 5 June, 2015.
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Во дел од овие меѓународни научни конференции д-р Нешковска била член во уредувачкиот
(организацискиот) или научнот (програмскиот) одбор ([6],[12],[18], [31]), како и модератор на
сесија или панел дискусија([6],[18], [26], [31]).
Во периодот од 2015 до 2020 год., кандидатката Нешковска рецензирала 12 научноистражувачки и стручни трудови генерално за списанијата „Хоризонти“ и „Учител“ каде е
ангажирана како рецензент.
КандидаткатаНешковска е член на повеќе здруженија и асоцијации: ЕЛТАМ (Асоцијација на
наставници по англиски јазик во Република Северна Македонија); ЗПРМ (Здружението на
преведувачи и толкувачи на Република Северна Македонија); МНД (Македонско научно
друштво – Битола); и ESSE (The European Society for the Study of English).
Доцент д-р Силвана Нешковска се бави активно и со преведувачка дејност и во периодот од
2015 до 2020 год. била дел од неколку преведувачки проекти кои вклучувале превод на
изложба, превод на поезија и превод на монографија на МНД.
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Доцент д-р Силвана Нешковска има учествувано во осмислувањето и релизацијатана неколку
проекти. Така, по нејзина иницијатива во 2018 остварена е соработка меѓу Педагошкиот
факултет- Битола и образовната платформа Belouga Ventures, Inc. од Сооединетите
Американски Држави, како резултат на што професор по англиски јазик и книжевност од
Америка одржа серија предавања за студентите на насоката Англиски јазик и книжевност при
Педагошкиот Факултет во Битола. Исто така, кандидатката учествувала во иницирањето,
планирањето и реализирањето на неколку-месечен курс по конверзација (“Conversational
English Course for Adults”) во 2018год. наменет за професорите од средните општински
училишта во Битола, којшто се реализирал на Педагошкиот факултет – Битола. Во 2020 год,
доц. Нешковска активно учествувала во подготовка и осмислување на проект со наслов
„Развивање на меките и тврдите вештини кај младите луѓе“, во рамки на проектот
ФОРМАТЕКО,

на

Франкофонската

универзитетска

агениција

(l'AUF),

наменет

за

организирање на кратки стручни обуки на студентите од универзитетите од Централна и
Источна Европа кои се дел од мрежата на AUF.
Утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за избор во наставнонаучни звања
Кандидатката д-р Силвана Нешковска целосно ги исполнува општите услови за избор во
наставно-научно звање вонреден професор утврдени со Законот за високото образование.
Покрај исполнетоста на општите услови, кандидатката д-р Силвана Нешковска, исто така, ги
исполнува и посебните услови за избор во наставно-научното звање вонреден професор
предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни,
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола. Имено, кандидатката д-р Нешковска исполнува вкупно 23 услови од
сите три критериуми наведени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните
услови за избор во звања, од кои 16 услови се исполнети од првите две групи критериуми.
Исполнетоста на посебните услови за секој критериум е дадена во Табелата за оценување на
исполнетоста на посебните услови за избор во звања (Анекс 1 од Правилникот за посебните
услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола).
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊА
-секој исполнет услов се обележува со X-

ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
X
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш предавач), два трудови X
(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 прекуписмендоказсодоставанатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипреуweb
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или публикација X
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/)1
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
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание
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

1 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во
звање, имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум
http://eprints.uklo.edu.mk

X

X
X
X

X
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Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната
област за која се избира (како автор или во коавторство) 2
вкупно исполнети услови од прв критериум

7

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- истражувачки
подмладок
УСЛОВИ
X
X
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга
високообразовна установа од земјата или странство
X
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
X
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии
Реализирал
меѓународна
мобилност
на странски
универзитет
односно
странска X
високообразовна установа по различни основи
X
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 Х
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
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
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 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.

X

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5
Години

X

вкупно исполнети услови од втор критериум

Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на
членот 166 став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите
критериуми за избор во звање во редовен професор и не може да се вреднува како исполнет услов од
посебните критериуми
2

X
X
X
X
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ

X

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.
X
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
Сопственост
Рецензиралучебник 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

X

X

X
индустриска

вкупно исполнети услови од трет критериум

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

X

5
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатката,
Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на
д-р Силвана Нешковска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката во последните
пет години, Комисијата заклучи дека д-р Силвана Нешковска поседува научни и стручни
квалитети и според Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
асистенти-докторанти на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги исполнува
сите услови да биде избрана во звањето вонреден професор во научната област 64004
Англистика и 64029 Друго.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на на Педагошкиот факултет – Битола, доцент д-р Силвана Нешковска да биде
избрана во звањето вонреден професор во научната област 64004 Англистика и 64029 Друго.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
д-р Јованка Лазаревска-Станчевска, редовен професор

д-р Зорица Трајкова, вонреден професор

д-р Виолета Јанушева, редовен професор

