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РЕЦЕНЗИЈА

На ракописот – учебно помагало – ПРАКТИКУМ, под наслов „ПРАКТИКУМ
ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ ВЕЖБИ“ од авторот Д-р Наташа Мојсоска, вонреден
професор на Техничкиот Факултет Битола.
На предлог на Комисијата за издавачка дејност на Технички Факултет Битола,
Деканатската управа при Техничкиот Факултет Битола на седницата одржана на
24.11.2020 година, со одлука бр. 02-774/5 од 24.11.2020 година за рецензенти на
ракописот за учебно помагало – практикум во наслов „Практикум за лабораториски
вежби“ ги назначи:
1. Д-р Весна Беличанска Чешелкоска, редовен професор
Технички Факултет Битола (ТФБ)
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
2. Д-рМарија Чундева-Блајер, редовен професор
Факултет за електротехника и информациски технологии -Скопје (ФЕИТ)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“во Скопје
По разгледување на доставениот ракопис од учебното помагало, рецензентите
го доставуваат следниот:

ИЗВЕШТАЈ

Ракописот - учебно помагало под наслов „Практикум за лабораториски вежби“
е комплетно структурирано согласно Правилникот за организирање на издавачката
дејност наУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола од 2018 година, а како
учебно помагало е структурирано и наменето за дел од предавањата и вежбите за
задолжителниот предмет Мерења во електротехника според наставниот план и
програма на студиската програма Електроенергетски системи при Електротехничкиот
отсек при Техничкиот Факултет Битола (ТФБ).
Обемот и распоредот на градивото е соодветен за предавањата и вежбите по
горенаведениот предмет. Содржината на ракописот е презентирана на 45 страни А4
формат, со голем број на табеларни прикази и илустративни прикази (слики) сместени
во текстот.
Содржински, ова учебно помагало е поделено на:
1. Вовед
2. Подготвителни вежби
3. Основни лабораториски вежби
Во воведот авторот нагласува дека изборот и редоследот на темите е направен
согласно предавањата и вежбите по горенаведениот предмет и истото е усогласено со
наставниот план и програма на студиската програмаЕлектроенергетски системи при
Електротехничкиот отсек.
Со концепцијата на воведување од поедноставни кон посложени вежби авторот
на оригинален начин и степен на соодветност ги презентира тематските целини за
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полесно совладување на градивото и вежбите за студентите, кои комплетно се во склад
со делот на предавања и вежби согласно наставната програма.

Анализа на трудот
Ракописот – учебното помагало тематски всушност е поделено на две целини,
со соодветен теоретски и апликативен приод кон методологијата на составување на
колата за мерење,потребните параметри на соодветната опрема, потребната
инструментација за изведба и начин на запишување на добиените резултати. Сето тоа,
освен теоретски е поткрепено и со математички равенства за соодветните пресметки
кои треба да се извршат од страна на студентите. Поради тоа овој приод на креирање
на ракописот, практикумот го прави и разбирлив, но воедно и соодветен за
совладување на проблематиката предвидена со предметот Мерења во
електротехниката, која има голема примена во електроенергетиката и
електротехниката во секојдневните процеси и потреби во областитена полето на
техничките науки.
Напишан на македонски јазик, се протега на 45 страници и се состои од 2
подготвителни вежби и 8 основни лабораториски вежби.
Во Подготвителните вежби се обработени 2 вежби.
Во Подготвителна вежба 1 се опишани и поделени инструментите според
симболите за означување, класата на точност, мерните подрачја, намената на
инструментот, положбата на мерење и принципот на работа. За сите табеларно се
дадени симболите на означување. Вежбата е наменета за запознавање на студентите со
ознаките и препознавање на самите инструментите.
Во Подготвителна вежба 2 подетално е опишан принципот на мерење со
универзалниот инструмент, неговите перформанси, принцип на работа и подрачја.
Целта на вежбата е да се измерат зададените параметри според задачата и да се
исцртаат електричните кола.
Во Основните лабораториски вежби се обработени 8 вежби. Во Вежба 1 е
разработена статистичката обработка на мерени резултати. Со мерење отпорност на
серија отпорници, студентите пресметуваат точна вредност, одредуваат грешки при
мерењето,стандардна девијација и истите ги анализираат и претставуваат табеларно.
Во Вежба 2 се врши проширување на мерното подрачје на амперметар. Студентите го
поврзуваат колото и ги мерат вредностите, ги определуваат параметрите на шантовите
и ја пресметуваат релативната грешка на мерењето. Во Вежба 3 се врши проширување
на мерно подрачје на волтметар. По поврзувањето на колото, се мерат вредностите, се
определуваат параметрите на шантовите и се пресметува релативната грешка на
мерењето.Вежба 4 се однесува на еднонасочни мостови и тоа Витстонов и Томсонов
мост. Студентите стекнуваат увид и разбирање во однос на различните видови
мостови, нивно поврзување и одредување на непознатите параметри. Во Вежба 5 се
разработени наизменичните мостови со конкретен пример на Максвел-Винов мост. Се
врши урамнотежување на мостот и се мерат вредностите од елементите на мостот.
Потоа студентите ги пресметуваат непознатата отпорност, индуктивност и Q факторот
на добрина за анализираната придушница. Во Вежба 6 е разработено мерење моќност
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со метода со три амперметри. Се поврзува колото и преку отчитаните вредности на
амперметрите, со помош на математички равенства, студентите ја одредуваат
вредноста на активната моќност на потрошувачот и факторот на моќност cos.Во
Вежба 7 е разработена друга метода за мерење на моќност и тоа со три волтметри. Се
поврзува колото и со отчитаните вредности на волтметрите, преку математички
равенства, студентите ја одредуваат вредноста на активната моќност на потрошувачот
и факторот на моќност cos.Во последната Вежба 8 е разработен метод за мерење
капацитивност на еден кондензатор. Студентите поврзуваат коло со кондензатор и
еднонасочен извор на напон и за три напонски вредности, математички ја одредуваат
големината на капацитивноста на кондензаторот.

ЗАКЛУЧОК
Насловот и содржината на учебното помагало – практикум е соодветен со
наставната дисциплина за кое е наменето. Со оглед на изложениот материјал,
ракописот изобилува со теоретски, но пред се и практични илустративни примери кои
се во склад со предавањата и вежбите по горенаведениот предмет. Всушност степенот
на соодветност и оригиналност на текстот е во таа мера што ова учебно помагало своја
примена може да најде и во делот на практичните мерења во индустријата и
електротехниката.
Во материјалоте изложена апликативната примена на мерната опрема со која
располага лабораторијата за мерења, соодветнитеинструменти, како и методологија на
мерење која наоѓа широка примена и во другите предмети од наставната програма на
оваа насока.
Ракописот изобилува со вежбисо кои на сликовит начин се наметнува принцип
на инженерско размислување,се стекнува практично чувство за поврзување на мерните
кола, дефинирање на инженерски проблеми и креирањеначини за решавање реални
ситуации. Сите илустрации и табеларни прикази во делото се јасни и прецизни.
Стилот на пишување на учебното помагало е јасен и разбирлив, со што се
олеснува неговото користење и го прави практикумот достапен и разбирлив за
студентите со цел совладување на изнесената материја, а во склад со предвидената
наставна програма. Терминологијата која е користена е комплетно во согласност со
прифатените изрази и термини за овие области во нашата држава.
Врз основа на целокупниот преглед на поднесениот ракопис на Деканатската
управа на Техничкиот Факултет Битола му го поднесуваме следниот:
ПРЕДЛОГ
Сметаме дека учебното помагало – практикум, кое е предмет на рецензија има
висок квалитет и ги задоволува и исполнува сите критериуми за користење како
учебно помагало на Техничкиот факултет Битола за предметот Мерења во
електротехниката.
Може да се каже дека ваков вид на учебно помагало, кое содржи апликативни
примери од дадената област, со детално опишана постапка за изведување на вежбите, а
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истовремено може да се примени со постоечката опрема во лабораторијата,ќе биде од
голема корист за студентите на Техничкиот Факултет во Битола.
Учебното помагало е вредна литература, како за студентите кои студираат
технички науки, така и за инженерите кои работат во пракса во областа на
елекротехничките науки.
Врз основа на горенаведеното, Рецензентите со особена чест и задоволство
предлагаат на Деканатската управа при Техничкиот Факултет – Битола, ракописот –
учебно помагало „ПРАКТИКУМ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ ВЕЖБИ“ од авторт Д-р
Наташа Мојсоска, вонреден професор на Техничкиот Факултет Битола, да го прифати
за издавање како учебно помагало по предметотМерење во електротехниката на
Техничкиот Факултет во Битола.
Рецензенти:
Проф. д-р Весна Беличанска Чешелкоска, с.р.

Проф. д-р Марија Чундева-Блајер, с.р.
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
БИТОЛА

Р Е Ф Е Р А Т

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ 50504 МЕТОДИКА
Врз основа на член 110 и член 173 став 3 од Законот за високото образование
(„Службен весник“ бр. 82/2018) и член 29 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, Наставнонаучниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, со Решение бр. 02-368/3 од
25.11.2020 г. донесе одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден
наставник во насловно звање во наставно-научната област 50504 Методика во
следниов состав:
1. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ, вонреден професор на Педагошкиот
факултет – Битола
2. д-р Данче Сивакова-Нешковски, вонреден професор на Педагошкиот
факултет – Битола
3. д-р Билјана Граматковски, вонреден професор на Педагошкиот факултет –
Битола
На распишаниот конкурс објавен во весниците „Вечер“ и „Лајме“ од 30.10.2020
г. за избор на еден наставник во насловно звање во наставно-научната област 50504
Методика, во предвидениот рок се пријави кандидатот д-р Мирослав Кука.
Во согласност со Решението на Наставно-научниот совет на Педагошкиот
факултет – Битола, Комисијата во споменатиот состав имаше задача да изготви
извештај за пријавениот кандидат.
Врз основа на пријавата и по разгледување на приложената документација,
Комисијата го поднесува следниов
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И З В Е Ш Т А Ј
За кандидатот д-р Мирослав Кука
1. Биографски податоци
Д-р Мирослав Кука е роден во 1968 г. во Белград. По завршеното средно
образование се запишува на Природно-математичкиот факултет во Белград на
катедрата за Физика и основи на техниката и во март 1993 г. дипломира. По
дипломирањето од 1994 до 1997 г. работи во МВР на Р. Србија во ресорот за државна
безбедност, каде е награден за постигнати оперативни резултати. Брзо по напуштањето
на работата во МВР на Р. Србија од 1999 до 2009 г. започнува приватна дејност во
фирмата TETE - A - TETE Security на која е и сопственик. Исто така, од 1997 до 2008 г.
работи како наставник по техничко образование во ОУ „Филип Кљајиђ“ во Белград.
По дипломирањето полага неколку диференцијални испити и се запишува на
постдипломските студии на Филозофскиот факултет во Белград на катедрата за
педагогија, во насоката за дидактика. Во ноември 1998 г. го брани магистерскиот труд
со наслов „Влијанието на лабораториско-експерименталниот метод врз успехот на
учениците во настават по физика“ и се стекнува со научен степен магистер. Во април
2007 г. на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, на Педагошкиот факултет – Битола,
ја одбрани докторската дисертација со наслов „Педагошко аподиктичка теорија за
влијанието на училиштето врз иницирањето и развојот на интересирањата на
учениците за наставата по запознавање на природата“ и се стекнува со научен степен
доктор по педагогија во областа на методиките.
Дипломата е нострифицирана на Универзитетот во Нови Сад, Р. Србија (одлука
бр. 04-51/2 од 29.2.2008 г.) каде што д-р Мирослав Кука се стекнува со назив Доктор на
педагошки науки.
Во август 2009 г. кандидатот д-р Мирослав Кука на Високата школа за
воспитувачи и стручни студии во Алексинац, Р. Србија е избран за професор на
стручни студии.
Во март 2011 г. д-р Мирослав Кука на Педагошкиот факултет – Битола е избран
за наставник во насловно звање доцент по предмети од Областа на методиките на
природните науки (одлука бр. 02-114/5 од 4.3.2011 г.).
Во март 2016 г. д-р Мирослав Кука на Педагошкиот факултет – Битола е избран
во насловно звање вонреден професор во областа 50504 Методика (одлука бр. 02-144/3
од 16.3.2016 г.).
Вонр. проф. д-р Мирослав Кука активно се служи со англискиот јазик. Исто
така, д-р Мирослав Кука поседува одлични компјутерски знаења и вештини за
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, a се занимава и со Digital Art) како и
комуникациски вештини, вештини за решавање проблеми, способност за работа во тим
итн.
2. Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен
и научноистражувачки подмладок
Вонр. проф. д-р Мирослав Кука од 1997 до 2008 г. работи како наставник по
техничко образование во ОУ „Филип Кљајиђ“ во Белград. Од 2009 г. е професор на
Високата школа за воспитувачи и стручни студии во Алексинац, Р. Србија, каде ги
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предава предметите: семејна педагогија и методологија на педагошките истражувања, а
на специјалистичките студии го предава предметот партнерство на семејството и
предучилишната установа. На студиите за втор циклус на студии го предава предметот
педагошка комуникација. Кандидатот, вонр. проф. д-р Мирослав Кука од 2008 г. до
денес е визитинг професор на Педагошкиот факултет – Битола, каде во вториот
семестар на додипломските студии реализира низа успешни предавања од областа на
ефикасноста и рационализацијата на воспитно-образовниот процес. Од 2019 г. е
професор на стручните студии на Академијата за едукативни и медицински стручни
студии во Крушевац, Р. Србија.
Вонр. проф. д-р Мирослав Кука е ментор во изработката и одбраната на повеќе
од 250 дипломски работи на студентите на основните стручни студии,
специјалистичките и мастер стручните студии.
3. Научноистражувачка дејност
Значаен обемен труд на вонр. проф. д-р Мирослав Кука е неговата докторска
дисертација со наслов „Педагошко аподиктичка теорија за влијанието на училиштето
врз иницирањето и развојот на интересирањата на учениците за наставата по
запознавање на природата“. Од почетокот на својата академска кариера до денес зема
учество на повеќе меѓународни конференции и научни симпозиуми во земјата и во
странство, кои имаат меѓународен уредувачки одбор, а се јавува и како автор и коавтор
на повеќе од 100 научни и стручни трудови во странски и во домашни списанија, кои,
имаат меѓународен уредувачки одбор. Притоа мошне важно е да се нагласи дека
објавува трудови во списанија со фактор на влијание, како и трудови во списание
индексирано во базата на податоци EBSCO и во други релевантни бази на податоци.
Тоа
може
да
се
види
на
следниов
линк:
https://www.researchgate.net/profile/Kuka_Miroslav. На платформата на ResearchGate
кандидатот е цитиран над 125 пати. Исто така, д-р Мирослав Кука од почетокот на
академската кариера до денес има напишано 63 учебници од областа на методиката,
стручни и комерцијални книги.
Списокот на објавени научни и стручни трудови во меѓународни списанија и
трудови од меѓународни научни и стручни конференции и симпозиуми во приодот од
2016 г. до 2020 г., односно од последниот избор во насловно звање вонреден професор
до денес е следен:
1. Кука M, Крунић М., Гипотеза о генетической предопределености
индивидуальных психофизических способностей без возможного влияния на
их потенциальное изменение, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В РОССИИ И ЗА
РУБЕЖОМ, Декабрь 2020, Москва / Россия, №12 (Vol. 76), ISSN 2221- 4607;
2. Kuka M., Talevski J., Kuka-Krunic hypothesis about pre-determination of
psychophysical capacities of an individual with inability to influence their change,
INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND RESEARCH (IJSR), June
2020, Chhattisgarh / India, (66 – 68), Vol 9, Issue 06, ISSN 2319-7064;
3. Kuka M., Krunic M., The hypothesis of the predetermination of individual
psycho-physical capacities, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED
RESEARCH (IJAR), May 2020, Indore/India, (865 – 869), Vol 8, Issue 03, ISSN
2320-5407. http://www.kuka-grosmeister.com/naslednici/infoclip.html;
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4. Kuka M., Krunić M., Individualni psiho - fizički kapaciteti u funkciji ostvarivanja
vrednosnih
ciljeva
savremenog
društva,
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MEĐUNARODNA
INTERDISCIPLINARNA KONFERENCIJA „INTERNET, EDUKACIJA,
NAUKA“, Subotica/Srbija, 15 – 16. 5. 2020, (69 – 75), ISBN 978-86-87893-46-7,
COBISS.SR-ID 13357833;
5. Kuka M., Talevski J., Pejchinovska M., Strategic planning and aligning with the
modern trend in education, Revista Educația Plus JOURNAL PLUS
EDUCATION Volume XX, No. 2/ 2018, Arad/Romanian, (163 – 170), ISSN:
1842-077X, E - ISSN (online) 2068 – 1151;
6. Kuka M., Petrovski D., Stojanovski M., Structural and strategic changes in the
process of educational development, 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE
“EDUCATION ACROSS BORDERS” EDUCATION IN THE 21ST CENTURY:
CHALLENGES AND PERSPECTIVES, Florina/Greece, 19 – 20. 10. 2018,
(Abstracts book, page 34);
7. Кука М., Талевски Ј., Гулевска В., Предлози унутар структуралних
промена образовно-васпитног система Републике Србије, МЕЂУНАРОДНИ
НАУЧНИ СКУП „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ“, Ниш/Србија,
10. 11. 2018, (124 – 135), ISBN 978-86-7379-516-4;
8. Кука M., Талевски J., Гулевска В., Структуралне промене образовања у
функцији дефинисања знања, умења, ставова и вредности, Годишњак
Факултета за културу и медије (2018), Универзитета Мегатренд, (321 – 331),
ISSN 2560-3205, COBISS.SR-ID 228378636;
9. Kuka M., Talevski J., Gulevska V., Redefinisanost strukture i strategija razvoja
visokog obrazovanja Republike Srbije, III NACIONALNA KONFERENCIJA SA
MEĐUNARODNIM
UČEŠĆEM
“INFORMACIONE
TEHNOLOGIJE,
OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO”, Čačak/Srbija, 24 – 25. 3. 2018, (321 –
328), ISBN 978-86-7776-224-7, COBISS.SR-ID 259599372;
10. Kuka M., Talevski J., Đokić I., Višnjić E., Structural changes in the function of
education defining knowledge, skills, attitudes and values, IJET International
Journal of Education TEACHER 2017, Bitola/Macedonia, (120 – 124), ISSN
1857- 8888;
11. Đokić I., Kuka M., Talevski J., Strategy for development of higher education,
THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE - EDUCATION ACROSS
BORDERS, Bitola/Macedonia, 6 – 7. 10. 2016, (772 – 775), COBISS.MK-ID
103722250;
12. Kuka M., Đokić I., Medić B., Talevski J., Reinventing structures and strategies
for development of higher education, XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND
PRACTICAL CONFERENCE, Sheffield, S Yorkshire/England, 30. 1 – 7. 2.
2016, (31 – 36), ISBN: 978-966-8736-05-6.
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Научни трудови во Зборници од национално значење од последниот избор во
насловно звање вонреден професор до денес.
13. Кука М., Петровић С., Значај и улога нових програм у структури
предшколског образовања, КОНФЕРЕНЦИЈА „ВАСПИТАЧ У 21 ВЕКУ“,
Сокобања/Србија, 30 – 31. 3.2018, (289 – 294), ISBN 978-86-7746-755-5;
14. Кука М., Талевски Ј., Гулевска В., Структуралне и стратегијске промене у
процесу развоја високог образовања Републике Србије, ЗБОРНИК РАДОВА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА, Кикинда/Србија, 2017, (51 – 56), ISSN 2217-5725,
COBISS.SR-ID 263951879;
15. Ђокић И., Кука М., Талевски Ј., Ставови и мишљења студената
струковних васпитачких студија о садржинској концепцији васпитачких
студија, 8. МЕЂУНАРОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНОСТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ХОРИЗОНТИ 2016“, Суботица/Србија, 8 – 9.
5. 2015, (26 – 32), ISBN 978-86-87893-32-0, COBISS.SR-ID 301505287.
4. Стручно-применувачка дејност и проектни активности
Вонр. проф. д-р Мирослав Кука од почетокот на академската кариера учествува
на повеќе семинари, обуки, работилници и во научноистражувачки проекти. Во таа
насока, тој е носител, финансиер и издавач е на Меѓународниот научноистражувачки
проект: „Редефинисаност структуре и стратегија развоја високог образовања у Србији“.
Во проектот, кој е работен од 2012 до 2015 г., учествуваат 67 соработници од земјата
(Р. Србија) и од регионот. Проектот во 2015 г. е доставен до Народното собрание на
Република Србија/Одбор за образование, наука, технолошки развој и информатичко
општество - бр. 612-1521/15, Националниот совет за високо образаование на Р. Србија бр. 612-00-720/2015-06 и до Министерството за просвета, наука и технолошки
развој/Секторот за високо образование - бр. 612-00-720/2015-06.
Вонр. проф. д-р Мирослав Кука е рецензент на книгата „Модели обуке и испита
за директоре образовно-васпитних установа“ од Владимир Драгојловић, во издание на
Центарот за маркетинг во образованието (Центар за маркетинг у образовању, Горњи
Милановац, ISBN 978-86-88565-00-4,CIBISS.SR-ID180232716).
Од повеќето учебници на кои е автор, според официјалните податоци на
Заводот за учебници и наставни средства од Белград, меѓу најбараните учебници се три
негови дела: Елементарна физика кроз теорију, примере, задатке и решења;
Елементарна математика кроз теорију, примере, задатке и решења и MS-DOS,
Windows, MS-Word Интернет - научите правила игре.
Покрај големиот број учебници кои се користат во основното, средното и
високото образование во Р. Србија, автор е на еден учебник кој се користи на
факултетите во Р. Македонија и во Р. Унгарија и тоа: „Методика на природните науки“
(Методика природних наука) и „A matematikai alapfogalmak kialakításának módszertana
és a képzőművészeti nevelés módszertana“ (Методика на основните математички поими и
ликовна култура).
Д-р Мирослав Кука во својата академска кариера објавува поголем број
авторски текстови во печатените и електронските медиуми, а исто така, зема учество и
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во поголем број ТВ емисии анализирајќи и давајќи препораки како треба да се
спроведуваат реформите на воспитно-образовниот систем на Р. Србија.
Покровител е и организатор на поголем број хуманитарни акции во Р. Србија,
како и на Косово и Метохија меѓу кои се тие за помош на децата во Косовска
Митровица со неопходни наставни средства и унапредување на воспитно-образовниот
процес, хуманитарна акција организирана со посредство на Министерството за КИМ
на Владата на Р. Србија; потоа помош на ромски и раселени семејства со ниски
примања со неопходни средства за децата на училиште, хуманитарна акција
организирана со посредство на невладината организација „Бибија – женски ромски
центар“, при Министерството за труд и социјални прашања на Владата на Р. Србија;
помош со материјални средства на Заводотот за деца со пречки во развојот – Белград;
донирање на авторски книги (учебници по физика, математика, хемија, педагогија
итн.) на поголем број ученици во земјите во регионот и сл.
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ
ЗВАЊА
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо
образование, кандидатот вонр. проф д-р Мирослав кука ги исполнува и посебните
услови 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, тој исполнува вкупно 23
услови, а со Правилникот се предвидени најмалку 4 од наведените во табелата за
оценување на исполнетоста за посебните услови, од кои 13 услови од првите две групи
критериуми (со Правилникот се предвидени најмалку 3, во последните 5 години пред
објавување на огласот за избор). За исполнетоста на условите, д-р Кука има доставено
соодветна документација и истите се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста
на посебните услови за избор во звања.
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
-секој исполнет услов се обележува со X-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензионата
комисијаПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научноистражувачка работа
УСЛОВИ

X

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
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Варијанта 1. 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
Варијанта 2. Од вкупно објавените трудови во последните пет години, најмалку еден (за избор во доцент,
предавач или виш предавач), два (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа),
односно три трудови (за избор во редовен професор) се трудови објавени во списанија или публикации
коишто се индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови се нотираат доколку истите се
објавени на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)2
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 научноистражувачки проект или раководи или учествува во
научноистражувачки 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 научноистражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, практикум, збирка
задачи и сл.
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)3
вкупно исполнети услови од прв критериум

Х

Х
Х

Х
Х

Х
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ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
X
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга високообразовна
Х
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
Х
понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, почесно и сл.)
Х
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
Х
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска програма
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
2
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
3
Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот
166 став (3) точка 5 од ЗВО 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
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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 спроведените самоевалуации во последните 5 години од најмалку 3,5
вкупно исполнети услови од втор критериум
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група 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 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/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 домашно или странско списание/весник
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството

6

X
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

вкупно исполнети услови од трет критериум

10

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

23

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата и оценката на целокупната наставна,
научноистражувачка и стручно-применувачка дејност на кандидатот д-р Мирослав
Кука можеме да ги истакнеме следниве заклучоци, д-р Мирослав Кука во своите
трудови се занимава со актуелните педагошки проблеми во промената на структурата
на воспитно-образовниот систем, со проблемот на рационализацијата и со проблемите
на зголемување на ефикасноста на воспитно-образовниот процес, внатре во
дидактичко-методичката сфера на влијание. Анализата на научноистражувачката
дејност на кандидатот укажува на тоа дека тој ги засегнува актуелните проблеми во
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областа на образованието и воопшто проблемите во доменот на негова експертиза, што
се уочува од научните трудови објавени во меѓународни и домашни научни списанија,
како и од трудовите презентирани на маѓународни научни конференции одржани во
земјава и во странство, а реферирани во релевантни бази на податоци. Исто така,
научноистражувачките трудови на кандидатот се цитирани од голем број домашни и
странски автори, што покажува дека тој поседува високо ниво на компетенции, научна
аргументираност и истражувачка доследност за проблемите кои ги елаборира.
Понатаму, богатата стручно-применувачка дејност на д-р Кука согледана преку
учеството во меѓународните проекти е во насока на унапредување на состојбата во
образованието во земјава и во регионов на сите нивоа.
Во таа насока, Рецензентската комисија констатира дека пријавениот кандидат,
д-р Мирослав Кука, ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високото
образование и посебните услови од критериумите за избор во насловно 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. Врз основа на изнесеното,
Комисијата во состав д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ, д-р Данче СиваковаНешковски и д-р Билјана Граматковски има посебна чест и задоволство да му
предложи на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, кандидатот
д-р Мирослав Кука да го избере во истото насловно звање насловен вонреден
професор во наставно-научната област 50504 Методика.

Битола, 15.12.2020 г.

РEЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ
д-р Данче Сивакова-Нешковски
д-р Билјана Граматковски
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
БИТОЛА
ПРЕДМЕТ: Извештај за докторската дисертација на м-р Мирјана Алексова
Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола бр. 02400/10 од 22.12.2020 година, бевме определени за членови на комисијата за оценка
и одбрана на докторската дисертација со наслов „Стандарди за компетенциите на
наставниците како фактор за функционален талент менаџмент во
училиштата“,од кандидатот м-р Мирјана Алексова.
.
Врз основа на извршениот преглед и деталната анализа на докторската
дисертација, како и извештајот од „Плагијати“, дека трудот е оригинално дело на
авторот, Комисијата во состав проф. д-р Јасмина Старц, проф. д-р Љупчо
Кеверески, проф. д-р Методија Стојаноски, проф. д-р Добри Петровски и проф. д-р
Константин Петковски, го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
Биографија
М-р Мирјана Алексова е родена на 26 април 1968 година во Охрид. Основно
образование завршила во ОУ “Григор Прличев во Охрид, а средно образование во
ДМБУЦ “Илија Николовски Луј“ во Скопје. Во 1998 година дипломирала на
Педагошкиот факултет ,,Св. Климент Охридски“, при Универзитет “Св. Кирил и
Методиј“- Скопје.
На Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, во 2004 година таа ги завршила и
постдипломските - магистерски студии во траење од IV (четири) семестри, насока
Кадровски менаџмент. Насловот на нејзиниот магистерски труд е “Водството на
директорот
на
училиштето
како
детерминанта
за
успешно
институционализирање на промените”.Во 2016 година се запишувана трет циклус
– докторски студии, на студиската програма ,,Надареност и Талентираност“ на
Педагошкиот факултет, при Универзитетот ,,СВ. Климент Охридски“ – Битола.
Има 29 годишно солидно работно искуство во областа на образованието
како наставник. Во моментот е директор на училиштето за основно образование
„Христијан Тодоровски Карпош“ во Скопје. Од 2017 до 2019 година е избрана и
работи како обучувач за директори на училишта во Државниот испитен центар, а
во изминатите две години е обучувач од областа на менаџментот во образованието,
менаџментот на знаење и талент менаџментот во Институтот „Хајделберг“ во
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Скопје. Ангажирана била во изминатите три години како обучувач и консултант во
Друштвото за консалтинг и услуги Коучинг-Н. Учествувала на многубројни
семинари, обуки и проекти организирани од релевантни стручни организации и
организации со поширока дејност.Коавтор е на книгите „Водење на динамично
училиште“, издадена 2004 година од Бирото за развој на образованието и на
,,Здравствен менаџмент“, издадена 2004 година од Херакли – комерц, Битола. Има
објавено неколку стручни и научни трудови: ,,Функционалната обука на
одделенските наставници“, ,,The additional instruction as the most common form
of work with gifted students in Macedonia,, на научниот собир »Uloga različitih
obogaćenih programa za razvoj nadarenih«, како и ,,Улогата на училишниот
советники неговото влијание на развојот на надарените,“.
1. Структура на трудот
Приложениот труд на докторската дисертација „Стандарди за
компетенциите на наставниците како фактор за функционален талент
менаџмент во училиштата“ од кандидатот м-р Мирјана Алексова, гисодржи сите
технички карактеристики на докторска дистертација, односно пишуван е
наперсоналенсметачна вкупно 347 страници од кои 294 основен текст и 53
страници на наведена библиографија (185 извори) и прилози. Трудот е
подготвен со стил на букви Times New Roman (со македонска поддршка),
формат А4, фонт 12 и големина на проред 1,5.
Во однос на содржината на текстот на трудот посебно се забележуваат,
покрај воведот, заклучокот и прилозите, триструктурни делови (глави) кои
сочинуваат една функционална целина и тоа: теоретскиприодконистражувањето,
методолошкиприодконистражувањето и емпириски приод кон истражувањето.
Во теоретскиот дел се разработени концептите за квалитет во образованието
во документите на некои меѓународни институции и организации, потоа квалитетот
вообразованието според серијата стандарди ISO 9000 и квалитетот во
образованието според менаџмент на целосен квалитет (TQM). Дадени се
основитена филозофијата на цело животното учење преку дефинирањето и
разработкатанадисциплините на организациското учење. Понатаму се разработени
и компетенциитенасовремениотнаставник, како основа за негов личен,
професионален и кариерен развој, а во контекст на менаџментот на човечки
ресурси во образовните организации, односно интелектуалниот капитал.
Трудот продолжува со разработување на поврзаноста на лидерството и
коучингот со емоционалната интелигенција и компетенции со лидерството и
коучингот. Посебно место тука имаат Гарднеровата теорија за повеќекратна
интелигенција и Стернберговататројнатеоријаза интелигенцијата.Теоретскиот дел е
заокружен со разработка на менаџментот на знаење и талент менаџментот и
нивните апликативни можности и потреби во образовните организации.
Во делот на методологијата на истражувањето се дадени вообичаените
структурни елементи: предмет на истражување, цел на истражување, проблем на
истражување,мотив на истражување, оправданост на истражувањето, вид на
истражување, истражувачка парадигма, варијабли на истражување, хипотези на
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истражување, постапка на истражувањето, мерни инструменти,примерок на
истражувањето. Во емпирискиот дел на истражувањето се дадени квантитативната
и квалитативната анализа, преку кои е спроведен и доказот на хипотетската рамка.
Посебно значење и вредност за трудот има делот во кој е прикажан и разработен
моделот за примена на функционален менаџмент на знаење и талент менаџмент од
страна на наставниците.
На крајот се дадени заклучните согледувања, користената литература и
прилозите.
2. Приказ и анализа на трудот
Во воведот, кандидатката го наведува значењето, актуелноста, важноста и
потребата од третираниот предмет во докторската дисертација, а тоа значи ја
покажува функционалната поврзаност на стандардите за компетенциите на
наставниците и примената на талент менаџментот како пристап во работата на
современите училишта. Надарените и талентираните, според нивните способности,
можности и резултати ги надминуваат достигнувањата на просечните луѓе. Тие се
потребниот и посакуваниот потенцијал на секоја земја, бидејќи го забрзуваат и
помагаат нејзиниот целокупен развој. Се разбира, различен е успехот, но и
интересот, талентираните да се задржат во својата средина. Вложувањето во
нивниот развој е рентабилна инвестиција. Потребата за инвестирање во
креативноста станува императив за општествениот прогрес од причини што
творештвото претставува генеричка одлика на човекот, а не привилегија на мал
број на луѓе.
Првата глава насловена како „Теоретски приод кон истражувањето“
содржи единаесет поглавја. Првото поглавје се однесува на квалитетот во
образованието и во него најпрво се определува поимот за квалитет во
образованието, а потоа се презентираат и начините на дефинирање на квалитетот
во образованието. Потоа се наведени концептите за квалитет во образованието во
документите на некои меѓународни институции и организации и тоа: приодот на
УНЕСКО кон квалитетот во образованието; приодот на УНИЦЕФ кон квалитетот
во образованието и концептот за квалитет во образованието на ниво на усогласени
образовни политики на земјите на Европската унија. Потоа во второто поглавје се
третира прашањето на квалитет во основното и средното образование, даден е
осврт на квалитетот во образованието и потребните стандарди и се наведени
областите на квалитет во образованието и квалитет во училиштето. Во третото
поглавје е објаснетодносотпомеѓусистемотзаквалитет и образованието, а
разработен е и квалитетот во образованието според серијата стандарди ISO 9000 и
квалитетот во образованието според TQM (менаџмент на целосен квалитет).
Четвртото поглавје е насловено како компетенции на современиот наставник и во
него најпрво се дефинира од различн и аспекти поимот за компетенции. Потоа на
мошне практичен начин е истакната улогата и компетенциите на наставниците во
современото општество и во тој контекст се елаборираат: улогите на наставникот
во воспитно-образовниот процес, видовите компетенции на наставниците и
карактеристиките на современиот и успешен наставник.
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Петтото поглавје разработува едно многу значајно прашање од работата на
современо училиште, а тоа еменаџирањесочовечкитересурсивоучилиштето,
односносуштината и значењето на личниот, професионалниот и кариерниот развој
на
наставниците.
Затаацел,
најпрво
е
определен
поимот
и
седефинираменаџментотначовечкиресурси, според релевантни извори. Потоа
фокусот се става на менаџментот со човечките ресурси во воспитно –
образовнаорганизација, односно на потребата за менаџирање со интелектуалниот
капитал во училиштето. Особено е значајно да се наведе дека во ова поглавје многу
продлабочено е даденосвртналичниот, професионалниот и кариерниот развој на
наставниците. Во шестото поглавје се наведени основите на филозофијата на цело
животното учење преку дефинирањето и разработката на организациското учење.
Во овој дел се разработени детерминантите на организациското учење и тоа:
личнотомајсторство, личната визија како дисциплина на личното мајсторство,
тимскотоучење, дијалогот како дисциплинанатимскотоучење,заедничкатавизија,
менталнитемодели и системскотомислење. Посебно значење има седмото поглавје
насловено како лидерство и коучинг. Прво се дискутира прашањето на
лидерството како современ пристап во менаџментот, а потоа и лидерството
вовоспитно-образовнитеорганизации. Напретходнотосенадоврзува и дефинирањето
на коучингот, како и истакнувањенанеговотозначењевоработатанаучилиштето.
Објаснетисе процесот и основните вештини на коучингот, за да овој дел се
заокружи со практичен приказ на коучингот како форма за усовршување на
наставниците. Вокорелацијасолидерството и коучингот е и прашањето на
емоционалната интелигенција и емоционалните компетенции што се предмет
на интерес на осмото поглавје. Во тие рамки се третирани следните теми:
поимзаемоции, дефинирање на поимот за емпатијата, активно слушање, активно
слушање во наставата и поучувањето, дефинирање на интелигенцијата, мерење на
интелигенцијата, Гарднеровата теорија за повеќекратна интелигенција,
Стернберговата тројна теорија за интелигенцијата, дефинирање и значење на
емоционалната интелигенција и емоционалните компетенциии и нивнотозначење.
Деветтото поглавје е со наслов „Менаџмент на знаење“ ие од
исклучително значење. Во него се третира поимот знаење и неговото значење за
организациите. На почетокот е дефинирано знаењето како поим и објаснети се
видовите на знаење (експлицитно и тацитно знаење). Потоа се наведува значењето
на менаџментот на знаење како стратешка дисциплина воорганизациите. Во ова
поглавје понатаму свое место имаат: менаџментот на знаење во воспитно –
образовна организација, дефинирањето на интелектуалниот капитал и неговотo
значење и човечкиот капитал – значаен, неопиплив елемент на организацијата.
Десеттото поглавје е со наслов: „Форми на стручно усовршување“. Во
него се прикажани следните теми: дефинирање на поимот за стручно усовршување,
значењето и потребата од стручно усовршување, потребата од стручно
усовршување на наставниците,планирање на
стручното усовршување на
наставниците, форми на професионален развој и стручно усовршување и
терминолошки разграничувања во однос напрофесионалниот развој и стручното
усовршување какодел од целоживотното учење. Единаесеттото поглавје е
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клучното поглавје во првата глава, а тоа е насловено како „Талент менаџмент“.
Во него се детално разработени следните теми: дефинирање на поимот за талент,
талентот во работните организации, потреби и трендови на талент менаџментот,
дефинирање на талент менаџментот, основни практики во процесот на талент
менаџментот, процесот на талент менаџментот и неговите елементи, талент
менаџмент во воспитно – образовните институции и препознавање на
талентираните наставници и нивнитекарактеристики.
Втората
глава
носи
наслов:
„Методолошки
приод
кон
истражувањето“. Во неа се разработени поглавјата: Појава, проблем и предмет на
истражувањето; Цели на истражувањето и очекуванирезултати; Динамика и
примерок на истражувањето; Методи и техники на истражувањето имерни
инструменти. Особено значајно е поглавјето хипотетска рамка, во кое покрај
општата или генерална хипотеза се разработени две посебни хипотези и во секоја
од нив по пет поединечни хипотези. Оваа глава се заокружува со поглавјето:
„Теоретски приод кон истражувањето ипојмовно - категоријален апарат“.
Третата глава е со наслов: „Емпириски приод кон истражувањето“.
Оваа глава има три поглавја. Првото поглавје се однесува на
квантитативнаанализанаистражувањето. Во ова поглавје се разработени
текстуално, табеларно и графички следните делови: Презентирање на податоците и
резултатите за испитаните наставници; Презентирање на податоците и резултатите
за испитаните директори и стручни соработници; Споредбени податоци од двете
категории испитаници, Дескриптивни статистички показатели (дескриптивна
анализа), Те – тест, разлики помеѓу независни примероци на испитаниципроценка на наставници и проценка на директори и стручни соработници
(компаративна анализа) и Извештај од реализиранаработилницанатема: ,,Потреби
и можности за применана талент менаџментот во кариерниот развој на
наставниците во училиштата“. Второто поглавје се однесува на квалитативната
анализа и доказот на хипотезите, во кое на еден систематизиран и организиран
начин со Те - тестот е докажана хипотетската рамка. Третото поглавје е од
огромно значење за оваа докторска дисертација, зашто во него е прикажан и
детално елабориран Моделот за примена на функционален менаџмент на
знаење и талент менаџмент од страна на наставниците.
Во заклучокот се наведени добиените сознанија од истражувањето од кои
индикативни се дека: наставниците, стручните работници и директори во
училиштата за основно и средно образование имаат доста малку познавања за
талент менаџментот, но и за менаџментот на знаење; потребно е
дасеорганизираатобукизавработенитевоучилиштатавоодноснапотребите
и
можностите заетаблирањенаменаџментот на знаење и талент менаџментот.
Посебнотребадасенагласи, во позитивна смисла, постоењето на магистерските и
докторските студии за талентирани и надарени на Педагошкиот факултет во
Битола, кои придонесуваат во развојот на научната смисла во ова подрачје.
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3. Оценка и предлог за трудот
Врз основа на претходното, слободни сме да констатираме дека
приложениот ракопис на трудот дава свој придонес во развојот на научната мисла
од областа на менаџментот на знаење и талент менаџментот, како од теоретски
аспект, така и од методолошки и емпириски аспект, имајќи го предвид фактот дека
е изработен и елабориран моделзаприменанафункционаленменаџментназнаење и
талентменаџментодстранананаставниците.
Деталната операционализација на теориските концепти и конструкти,
емпириските сознанија на релевантни научни пристапи како и актуелните
емпириски наоди од овој труд му даваат солидна основа за заклучок и реална
имплементација на сите искуства во воспитно-образовната практика. Трудот
отвара, но и упатува на нови теориски и емпириски проблеми во нашата образовна
практика имајќи ги притоа објективните ограничувања од теориски, структурен,
содржински и методолошки поглед на проблематиката која се истражува. Трудот
по својата содржинска и структурна концептуализација има интердисциплинарна
коресподенција доминантно помеѓу научните педагошко-психолошки дисциплини,
но и останатите научни дисциплини и подрачја.
На тој начин, овој труд претставува значаен придонес за образовната наука
и со тоа во висок степен ги исполнува критериумите за докторска дисертација.
Поради тоа, Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на Педагошкиот
факултет да му предложи да го усвои овој Извештај и да ја закаже неговата јавна
одбрана.
Во Битола
Септември, 2020
Комисија:
Проф. д-р Јасмина Старц

Проф. д-р Љупчо Кеверески

Проф. д-р Методија Стојаноски

Проф. д-р Добри Петровски

Проф. д-р Константин Петковски
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