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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА 

ВОНАУЧНАТА ОБЛАСТ КАЗНЕНО ПРАВО (50804) И ПРАВНИ НАУКИ -
ДРУГО (50835) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – 

ОХРИД 
 

 
Врз основа на член 173 од Законот за високо образование (Сл. Весник82/2018) и член 
30 од Правилникот за посебните услови и постапката заизбор во наставно – научни, 
наставно – стручни, научни, наставни и соработничк извања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, а во врска со Конкурсот за избор на наставник во сите 
наставно – научни звања во научната област Казнено право (50804) и Правни науки – 
друго (50835) на Факултетот за туризам и угостителство  – Охрид, објавен во дневните 
весници„Нова Македонија“ и „Лајм“ на ден 23.12.2021 година, Наставно – научниот 
совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, на седницата одржана на 
27.01.2022 година донесе одлукасо бр.02-28/3-1 од 27.01.2022 година за формирање на 
Рецензиона комисија за изборна наставник во сите наставно – научни звања во 
научната област Казненоправо (50804) и Правни науки - Друго (50835)во состав: 
 

1. Проф. д-р. Никола Тупанчески– редовен професор 
2. Проф. д-р. Ристо Речкоски – редовен професор 
3. Проф. д-р  Ангелина Станојоска – вонреден професор 
 

Рецензионата комисија по разгледувањето на добиените материјали предвидени 
соусловите на распишаниот конкурс, и врз основа на член 173 став 8 од Законот 
зависоко образование и член 31 и 32 од Правилникот за посебните услови и 
постапкатаза избор во наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и 
соработничкизвања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на Наставно 
– научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид му го поднесува 
следниот: 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
На распишаниот конкурс објавен во дневните весници “Нова Македонија” и“Коха” од 
23.12.2021 година за избор на наставник од научните области: Казнено право (50804) и 
Правни науки - друго (50835) , се пријавил кандидатот Д-р Лариса Василеска, доктор 
на правнинауки, вработена како наставник во звањето доцент на Факултетотза туризам 
и угостителство во Охрид. 
 
Врз основа на поднесената пријава и останатата расположливадокументација, 
Рецензионата комисија ги изложува следните констатации: 
 
1. Биографски податоци 
 
Кандидатот д-р Василевска Лариса е родена на 03.06.1977 во Охрид, Р. Македонија. 
Средно образование завршила во Western Heights High School - Оклахома Сити, 
Оклахома, САД во 1995 година. Дипломирала на Универзитет Св. Климент Охридски – 
Битола. Факултет за туризам и угостителство- Охрид, насока царина и шпедиција на 
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9.12.1999 година со што се стекнала со стручен назив Дипломиран менаџер по царина 
и шпедиција. 
Кандидатот д-р Василеска Лариса во 2009 година магистрирала на Универзитетот 
„Св.Кирил и Методиј -Скопје,  Правен Факултет „Јустинијана Прима“ во Скопје, 
насока Деловно право со што се стекнува со научен назив Магистер на правни науки.  
 
Докторира на John Naisbitt University - Megatrend University ‐ Белград, Република 
Србија на Факултетот за право, јавна администрација и безбедност,насока Казнено 
право на 3 февруари 2014 година со што се стекнува со научен степен Доктор на 
правни науки од областа на казненото право. 
 
2. Наставно образовна дејност 
 
Кандидатот д-р Лариса Василеска учествува во изведувањето на наставно-образовниот 
процес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид од2001 кога е избрана за 
помлад асистент.  
 
Во 2010 година е избрана за асистент и ги изведува вежбите по предметите:Царинско 
право, Царинска управна постапка, Царинско казнено право, Основи на право, 
Криминалитет и детекција, Неживотно осигурување, Меѓународен транспорт и 
осигурување, Меѓународна шпедиција, Неживотно осигурување, Осигурување на имот 
и лица, Транспорт и осигурување и Даночен систем и политика, на насоките:царина и 
шпедиција, насоката осигурување, насока туризам, хотелско ресторантско работење и 
насока безбедност и финансиска контрола на заедничките студии со Факултетот за 
безбедност – Скопје. 
 
Во август 2015на Факултетот за туризам и угостителство - Охридбила избрана за 
наставник во звање доцент во научните области Казнено право и Правни науки – 
друго. Тековно на првиот циклус на студииги предава предметите: Основи на право. 
Криминалитет и детекција и Царинско казнено право. 
 
На вториот циклус на студии кандидатот е вклучен на Правниот Факултет – Кичево, 
насока Казнено право и криминологијаво комисија заизведување на наставата по 
предметот: Царинско казнено право. 
 
Д-р Лариса Василеска евклучена на докторските студии на Факултетот за туризам и 
угосителство – Охрид на студиитепо Менаџмент воуслужен сектор, модул 
Осигурување на предметите: Криминалитет во осигурувањето и Методи на 
истражување на царински криминалитет. Исто така кандидатката е вклучена на 
докторските студии на Правниот Факултет во Кичево на модулот Казнено право и 
кримиинологија по предметот  Меѓународно казнено право. 
 
Кандидатот д-р Василеска во ноември 2021 година избрана е за Раководител на 
наставно научната организациона единица - царина и шпедиција на Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид. 
 
Врз основа на извештајот на Комисијата за самоевалуација спроведена во2020/2021 
година, произлегува дека кандидатот д-р Лариса Василеска е позитивнооценета за 
квалитетна реализација на наставата, на начин кој ги мотивирастудентите за 
вклучување во интерактивна настава,ги стимулирастудентите на дополнителни 
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активности се во функција на зголемување и проширување на знаењата од предметот. 
Кандидатот д-р Лариса Василеска е отворена и достапна за студентите преку редовни 
кoнсултации и другиформи на соработка. 
Согласно извршената самоевалуација добиени се следниве резултати: 

1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата 
Средна оценка на прашањето – 5 

2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај 
студентите 
Средна оценка на прашањето – 5 

3. Наставникот користи современи методи на наставна работа 
Средна оценка на прашањето – 4,88889 

4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес 
Средна оценка на прашањето – 5 

5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите 
Средна оценка на прашањето – 5 

6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на 
знаењата од предметот 
Средна оценка на прашањето – 5 

7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 
Средна оценка на прашањето – 5 

8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература 
Средна оценка на прашањето – 5 

9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата 
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) 
Средна оценка на прашањето – 4,89474 

10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 
Средна оценка на прашањето – 5 

11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите 
Средна оценка на прашањето – 5 

12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и 
предвидената основна литература 
Средна оценка на прашањето – 5 

13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 
овозможуваат објективно оценување 
Средна оценка на прашањето – 5 

14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите 
Средна оценка на прашањето – 5 

 
3. Научно-истражувачка активност 
 
Каконаучен работник и истражувач, на полето на науката, кандидатот д-р Лариса 
Василеска активно работи и има објавено научни и стручни трудови во земјата и во 
странство. Нејзината активност вопишување и објавување стручни и научни трудови 
претставува солидна основа,што може да се види од досега објавените трудови: 
 

1. “Relationship Between Ethics And State Leadership” 7th International Scientific-
Business Conference – Limen 2021, Graz, Austria, December 2021 

2. “Recognition of human rights and equality of nations in international law” – 
International Conference on social sciences and humanities (IBU-ICSSH21), Skopje, 
Macedonia, June 10, 2021 
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3. “Political “Idealistic” Leadership and the Rule of law” - Fifth International Scientific-
Business Conference, Limen 2019, Graz, Austria, December 2019 

4. “Mystery of the “homegrown” Islamic extremists” – International Yearbook, Faculty 
of Security, 2019/2 

5. “Ensuring international respect for the fundamental human right of people to self-
determination” - International conference “Human rights: achievements and 
challenges”  dedicated to 70th anniversary of Universal Declaration of Human Rights, 
Caucasus International University, Tbilisi, Georgia, December 14, 2018 

6. “Meddling with Justice and Rule of Law: Corruption and Culture of impunity"- 1st 
International Scientific Conference on Law and Social Science "Judicial Reforms and 
Anti-Corruption Practices: Challenges, Prospects and Exchange of Experiences", 
Tetovo, Macedonia, June 30, 2017 

7. “Common themes from successful anti-corruption measures worldwide – lessons for 
countries in transition”, Judicial Reforms and Anti-Corruption Practices: Challenges, 
Prospects and Exchange of Experiences", Tetovo, Macedonia, June 30, 2017 

8. Symposium Irresistible? Symposium on the phenomenon of CORRUPTION, Berlin, 
Germany, June 15-18, 2017 

9. “Radical Islamization: Myth and Reality of the Lone Wolf Terrorism”, OCCJE 
Conference, Cedarville University, Ohio, April 21, 2017  

10. Legitimacy of ICC for prosecuting grand corruption as a violation of human rights, 
OCCJE Research Conference, April 15, 2016 

11. Corruption  – the  Cancer  of Society,  5th  International  conference  on governance  
fraud,  ethics  and  social  responsibility, Edirne, Turkey,  September  23‐26, 2014; 

12. The role of Customs Administration  in the  fighting against organized crime – PhD 
thesis‐ doctoral dissertation, Megatrend University, Faculty of law, public 
administrations and security ‐ Belgrade, 2013; 

13. Review of international criminal acts related to transnational crime, 12 International 
criminal law forum organized by the International Criminal Law Association, 
”International Criminal acts” Tara, Republic of Serbia, 5‐9 June, 2013; 

14. European Convention on the Supervision of Conditionally Sentenced or Conditionally  
Released Offenders in criminal and penitentiary  law of the Republic of Macedonia ,   
11 International criminal law forum organized  by  the  International  Criminal  Law  
Association,  ”Relevant Issues regarding the application of International criminal law 
in National law” Tara, Republic of Serbia, 6‐10 June, 2012; 

15. Prevention   and   Detection   of   Custom   Fraud,   4th   International conference   on  
governance,   fraud,  ethics  and  social  responsibility, Antalya‐ Alanya, Turkey, 
2012; 

16. Tackling international terrorism , International  Scientific Conference , Customs 
Cooperation, Economic Relations  and Legal Regulation in Asian Pacific Region and 
in the Customs Union, Federal Customs Service State Educational   Institution   of   
Higher   Professional   Education   «Russian Customs Academy» Vladivostok Branch, 
September, 18−21, 2012 Russia, 2012; 

17. Customs Professional  Integrity: The Case of the Republic Macedonia, Daniela  
Milososka,  Larisa  Vasileska,  4 th International  conference  on governance fraud 
ethics and social responsibility, Alanya, Turkey, 2012; 

18. Fraud and Organized crime in the National legislation of Republic of Macedonia with 
special aspect on the Criminal Code, 3th International conference on Governance, 
fraud, ethics and social responsibility, Kapadokya, Turkey, 2011; 

19. "The new role of Macedonian Customs Administration", XI International Conference 
"Service sector in terms of changing environment",Ohrid, released in 2011 Elsvier, 
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Procedia ‐ Social and Behavioral  Sciences 44 (2012) 323‐329.2012; ‐ International 
scientific journal 

20. "World economic crisis through the prism   of   Human   rights", 11th International 
Seminar, Protection of   human rights and freedom in the time of economic crises 
Tara, 2011; 

21. Innovation as a strategy for improving catering product quality, 20thBiennial 
International Congress, Opatija, 2010; 

22. European  Agreement  concerning  the  transport  of  dangerous substances  and its 
application in the Republic Macedonia  ‐ Master's thesis, Faculty of Law "Justinian 
Prima", Skopje, November 9, 2009; 

23. "Environmental  Protection  as a fundamental  part in tourism development and 
insurance industry commitment in supporting it" An international journal of 
multidisciplinary research for South‐ Eastern Europe, Opatija 2008 ‐ International 
Scientific Journal; 

24. "The economic value of reinsurance" I International Conference on insurance, 
customs  and freight‐forwarding  in XXI century,  Ohrid, May 2007; 

25. Security  measures  and  need  of insurance  protection  in leisure  and tourism 
industry", VIII International Conference "University" Sv. Kliment Ohridski "‐ Bitola, 
Faculty of Tourism and Hospitality‐ Ohrid, Macedonia, Contemporary trends in 
tourism industry, 25‐ 27 May, 2005; 

26. Some aspects of insurance with particular reference to the losses in the terrorist 
attacks of September 11, Proceedings published by the Faculty of Tourism and 
Hospitality ‐ Ohrid, 2002‐2003; 

27. Globalization    of   insurance    companies,    International    Symposium "Securing 
the conditions of globalization", Ohrid, May 29 ‐ 30, 2003; 

28. Strategic Integration in the World Banking, International  Symposium "Strategic 
management in banking in 2002", Subotica in 2002, Strategic management, 2‐3, 2002; 
Strategic Integration in the World Banking, International  Symposium "Strategic 
management in banking in 2002", Subotica in 2002, Strategic management, 2‐3, 2002; 

29. Some aspects of the work of the IMF with particular reference to the IMF and the 
relation R. Macedonia, Proceedings, Faculty of Tourism and Hospitality‐Ohrid, 
2001‐2002; 

30. Illicit drug trafficking and efforts to prevent it, Faculty of Tourism and Hospitality ‐ 
Ohrid, 09.12.1999‐ graduation thesis work 

 
4. Меѓународно научно – истражувачко искуство 
 
Кандидатот д-р Лариса Василескае избрана заВизитинг сколар и Визитинг професор 
(Visiting Professor and Visiting Scholar in the College of Law)одавгуст 2015 до мај 2018 
година на Правниот Факултет на Охајо Нордерн Универзитетот (Ohio Northern 
University, Ada, OH, USA, Pettit College of Law Ada, OH, Center for Democratic 
Governance and Rule of Law, 2015-2018) 
 
Предмети кои ги предавала на мастер и докторски студии на Pettit College of Law - 
Ohio 
 Меѓународно право (International law, LAW 1360 01 ) 
 Меѓународно казнено право (International criminal law, LLM and JD students, LAW 

1357 01) 
 Семинар по владеење на правото – мастер и докторски студии (Rule of Law Seminar 

(graduate students, LLM and JD students thesis ) LAW 1735 03  ) 
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Исто така д-р Василеска е поканета да предаваи наГети Колеџот за уметност и 
наука, Охајо Нордерн Универзитетот (Adjunct Professor at Getty College of Arts and 
Sciences in Criminal JusticeDepartment) од август 2015 - мај 2018 година. 
 
Предмети кои ги предавала на додипломски студии: 
 Организиран криминал (Organized crime, CJ 3901 04 Special Topics In Criminal 

Justice) 
 Меѓународно казнено право (International criminal law, CJ 3901 03 (undergraduate 

students) 
 
Д-р Лариса Василеска во 2016/17 година има реализирано пост-докторски студии - 
Post – doctoral Researchна Центарот за демократија и владеење на правото на Охајо 
Норден Универзитетот(Center for Democratic Governance and Rule of Law, 2016-2017, 
(Ohio Northern University, Pettit College of Law, Петит Колеџот за право, Ада, Охајо, 
Центар за демократија и владеење на правото, 2016-2017) 
 
Исто така кандитатката д-р Лариса Василеска во учебната 2015-2016 година, била 
избрана за Визитинг сколар на American Bar Foundation (Visiting Scholar at 
American Bar Foundation) Чикаго, Илиноис, САД   
 
Во учебната 2016 – 2017 била избрана како Визитинг сколар(Visiting Scholar of the 
Global Legal Studies Center, University of Wisconsin – Madison)  на Универзитетот во 
Висконсин,  Правen факултетМедисон. 
 
ПРЕДАВАЊА (PUBLIC LECTURES) 
 
 Охајо Нордерн Универзитет- "Macedonia: Future Challenges and an Uncertain 

Future", Phi Beta Delta International Forum, Ohio Northern University, November 
17, 2016 

 Правен Факултет Петит Колеџ за право, Охајо Нордерн Универзитет - 
Corruption: How can you fight corruption in a country without rule of law?, Ohio 
Northern University, Pettit College of Law,  April 25, 2016 

 
ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ И ЧЛЕНСТВА: 
 

- The American Society of International Law, член од 2017 – до денес 
- Ohio Council of Criminal Justice Education, член 2015- до денес 
- Member of Gamma Upsilon Chapter of Phi Beta Delta, Honor Society for 

International  Scholars, April 23, 2016 
- Served as a practice Judge for ONU Students for the Philip C. Jessup International 

Law Moot Court Competition. 
- International Nuremberg Principles Academy, Nuremberg, Germany, 6-17 August 

2018. 
- Рецензент на глави од учебникот:Organized Crime: The Essentials by Don Liddick, 

Cognella Academic Publishing, 2018 
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НАГРАДА ОД НАЦИОНАЛНОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА МЕЃУНАРОДНИ 
ИСТРАЖУВАЧИ (INTERNATIONAL SCHOLARS) 
 
- Honor Society for International Scholars Gamma Upsilon Chapter of Phi Beta Delta, април 
23, 2016, Охајо, САД 
МЕЃУНАРОДЕН НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТ 

- Проект со наслов“Personal Data Protection of Children” – носител на 
меѓународниот проект еCaucasus International University, Тбилиси, Грузија, 
2019 

 
ЛЕТНИ ШКОЛИ (со целосна степендија) 

- International Nuremberg Principles Academy, Nuremberg, Germany, 6-17 August 
2018 (целосна степенција) 

- International Criminal Court Summer School at the Irish Centre for Human Rights, 
NUI Galway, Ireland, 24-28 June 2019 (целосна степенција) 
 

 
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ 

ЗВАЊА 
 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо  
образование, кандидатот д-р Лариса Василеска ги исполнува и посебните услови 
заизбор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот има 
доставеносоодветна документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 од 
Правилникот закритериумите  и  постапката  за  избор  во  наставно-научни,  наставни,  
научни,  наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола.Условите во табелите кои што ги исполнува кандидатот се 
одбележани со “X”. 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултатиод научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ Х 
Кандидатот е цитиран најмалку  во еден труд (за избор во доцент, предвач или 
вишпредавач),два трудови(за изборвовонреден професор илипрофесор на висока стручна 
школа),односно три трудови(за изборворедовенпрофесор)одавторичииштотрудовисе 
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста  на трудовите се потврдува 
преку писмендоказсодоставанатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипреу web 
пребарувачзацитираност(профил накандидатот наGoogleScholarилисличен нанего) 

Х 

Одвкупнообјавенитетрудовивопоследнитепетгодини, 
имаобјавенотрудвосписаниеилипубликација индексираниво некоја одследниве 
бази:ЕBSCO,Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Webof Science, Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank(објавените трудовитреба да се нотирани 

науниверзитетскиотрепозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 

Имаобјавенонајмалкутридополнителнитрудавореферентнинаучнипубликацииодпредвиден
иотброј со општититеуслови заизбор во соодветното звање 

 

Акредитиранеза ментор натрет циклус студии(безразликадаливопоследните5 години)  
Раководелилиучествувалвонаучно-
истражувачкипроектилираководиилиучествувавонаучно-истражувачки проект кој ево тек 

Х 

Одржалпленарноилипочеснопредавањенамеѓународенсобирилибилмодераторнасесијанана
учнаконференција 
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Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор 
намеѓународнанаучнаконференцијаилимеѓународно научно списание 

Х 

Бил рецензентнанајмалкуеден научно-истражувачки или стручен труд  
Билрецензентнанајмалкуеденуниверзитетскиучебник,учебнопомагало,монографија,практи
кум, збирказадачиисл. 

Х 

Билрецензентнапредлогпроектии/илипериодичнииконечниизвештаиододобренипроекти  
Бил рецензентнапредлози задржавниимеѓународни награди занаучниостварувања  
Член  е  во  домашни  или  странски  научни  здруженија,  друштва,  асоцијации  
илиинституции 

Х 

Реализирал илиево текнареализацијанапостдокторскистудииво странство Х 
Добилдржавнаилимеѓународнанаградазанаучнипостигнувањаодпоширокатанаучнаобластс
о којапрофесионално сезанимава 

 

Имаобјавенрецензиранучебник,монографија,практикумилизбирказадачиоднаучната област 
закоја сеизбира (како автор иливо коавторство) 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 6 
 
 

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

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ Х 

БилилиеангажиранкаконаставникнадругаединицанаУниверзитетотилинадругависокообраз
овнаустановаод земјатаилистранство 

Х 

Учествувалво комисијазаизбор надруги наставници и/илисоработници  
Учествувал илиучествуваво реализацијана наставатанавтор или трет циклус студии Х 
Реализирал  меѓународна  мобилност  на  странски  универзитет  односно  
странскависокообразовнаустановапо различниоснови 

Х 

Учествуваилиучествувалвостудискапрограмачијаштонаставасеизведуванаанглискинаставе
нјазик или понудил предмет на англискијазиккако прозорецна мобилност 

Х 

Реализирал предавањена странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,почесно 
исл.) 

Х 

Подготвилдигиталниресурси(презентации,вежби,прашања,квизовиисл.)застудентитезанај
малкуеденпредметииститегипоставилнаonlineплатформазадалечинскоучење(Moodleисл.)и
ли наweb странатана единицатаилиУниверзитетот 

Х 

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

Х 

Бил ментор иличленнакомисијазаодбрананадипломскитруд Х 
Предавал или предава нов наставен предмет кој за  прв пат се воведува во 
студискапрограма 

Х 

Учествувалилиучествувавоизработканаелаборатзаакредитацијанастудискапрограманапрв, 
втор илитретциклусстудии 

Х 

Има  стекнато  искуство  во  високо-образовна  дејност  како:  ректор;  
проректор;декан/директор;  продекан/заменик директор;раководител  
навнатрешнаорганизациона единица/лабораторија; 
членнауниверзитетскисенат;членнафакултетска или 
универзитетскакомисија;раководителнаЕКТСнаУниверзитет/единица;членнаСовет на 
докторскинстудиина Универзитет/Единица;членво Комисија за самоевалуација;член 
наИнтеруниверзитетскакомисија; членво Одбор за акредитацијаиевалуација. 

Х 

Имапозитивнаоценкаоднајмалку3,5одспроведенитесамоевалуациивопоследните5години Х 

вкупно исполнети услови од втор критериум 1
2 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ Х 
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, 
ревизија,елаборат,идеенпроект,стручнаанализа,вештачење,арихитектонскорешение,страт
егија, правилник, статут, законисл. 

Х 

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

Х 

Поседувасертификатилипотврда застручноили професионалноусовршување 
издаденодрелевантнаинституција 

Х 

Ангажиранеилибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаилидомашнастручнаорг
анизација, институцијаилиасоцијација 

 

(Ко)автор енакнига/монографијаод стручнаобласт/речник/енциклопедија  
Учествувалвореализацијанаобука/семинар/курс/работилница/летнашколазапотребитена 
стопанскитеинестопанскитедејности 

 

Бил илие член нанационалнаилимеѓународнажири комисијаодполето во кое сеизбира  
Реализирал превод на книгаилидел од книга  
Учествувалво проектирање, развој или имплементацијана софтверски илиИКТ решенија  
УчествувалвореализацијанапроектниактивностивопроектифинансираниодЕУилидругидо
машни илистранскифондови 

 

Учествувалво промотивниактивностинафакултетот Х 
Билуредник наречникилиенциклопедија  
Регистрирал   патенти/иновации   прифатени   од   Државниот   завод   за    
индустрискасопственост 

 

Рецензиралучебникзаосновноилисреднообразованиеодпотеснатаилипоширокатаобласт 
закоја севрши изборот 

 

Има објавеностручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации(списание, весник, зборникнатрудовиисл.) 

 

Лекторирал трудови настрански/ македонскијазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети 
застопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 4 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 22 

 
 

 
 
 

З А К Л У Ч О К  И  П Р Е Д Л О Г 
 

Врз основа на анализата на досегашната педагошка, научна, стручна, истражувачка и 
апликативна дејност, учеството наМеѓународни научни конференции, студиски 
престои, научна истражувачка дејност како визитинг професор и визитинг сколар во 
САД и учество во тамошниот образовен процес, Комисијата констатира дека 
кандидаткатапокажува континуиран, сериозен и плодотворен однос кон развојот на 
професијата,притоа давајќи значаен придонес во областите во кои се избира. 
 
Врз основа на доставената документација, изнесениот осврт, степенот наобразование, 
научно-истражувачката активност, учеството на домашни имеѓународни симпозиуми и 
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конгреси, учество во научно истражувачки проекти,стекнатиот академски степен 
доктор на правни науки, Рецензионата комисија созадоволство констатира дека 
кандидатот д-р Лариса Василеска гиисполнува пропишаните општи и посебни услови 
предвидени со Законот за високо образование иопштите акти на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски”-Битола и Факултетотза туризам и угостителство- Охрид, за избор 
во наставно - научно звање Вонреден Професор. 
 
Имајки го предвид горе изнесеното, Рецензионата комисијата има чест да му предложи 
на Наставно- научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во 
Охрид,кандидатот д-р Лариса Василеска  да ја избере за наставник од научните 
области Казнено право (50804) и Правни науки – Друго (50835) во звање Вонреден 
Професор. 
 

 
Рецензиона комисија: 

 
 

1. Проф. д-р. Никола Тупанчески– редовен професорс.р. 
 
 
 

2. Проф. д-р. Ристо Речкоски – редовен професорс.р. 
 
 
 

3. Проф. д-р  Ангелина Станојоска – вонреден професорс.р.  
 
 

 


