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Врз основа на член 94 став 1 точка 24, а во врска со член 155 и член 156 од Законот за
високото образование („Службен весник на РМ“ број 82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број
178/2021) и на членовите 218, 219 и 233 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот сенат
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 200-та седница одржана на 30.03.2022
година, го донесе следниот

ПРАВИЛНИК
за издавањето на дипломи, додаток на дипломи,
стручниот, односно научниот назив
и други документи за завршени студии на високо образование
и за условите и постапката за одземање на издадената диплома
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат условите и постапката за издавање на диплома и
додаток на диплома, корекцијата на издадена диплома и додаток на диплома, предвремена и
дупликат диплома и додаток на диплома, одземање на издадена диплома, како и издавање на
сертификати за програми за стручно и професионално усовршување и издавање на пофалници
за постигнат најдобар успех на дипломирани студенти на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола (во натамошниот текст: Универзитетот).
Член 2
Високото образование се остварува преку реализација на академски и стручни
студии врз основа на акредитирани студиски програми и добиено решение за почеток со работа.
Студентот кој ќе ги изврши сите обврски по студиската програма за
високо образование во кој било циклус на студии, единицата и универзитетот, врз основа на
евиденцијата што се води, му се издава уверение, диплома и додаток на диплома.
Член 3
Единицата на Универзитетот издава уверение за положени испити (со оценки и кредити)
и уверение за завршена студиска прогрма за прв/втор/трет циклус студии (без оценки), кои
содржат податоци за студентот, студиската програма, постигнатите резултати и стекнатиот
академски/стручен/научен назив.
На барање на студентот, единицата издава уверение за делумно реализирана студиска
програма за прв/втор/трет циклус студии.
Единицата издава и дупликат уверение, а Ректорската управа носи одлука за текстот на
образецот на дупликатот.
Член 4
Со дипломата се потврдува дека студентот завршил студиска програма од прв, втор или
трет циклус студии и се стекнал со соодветен академски, стручен или научен назив. Составен
дел на дипломата е додатокот на диплома.
На Универзитетот се стекнуваат следниве видови дипломи:
1. диплома на стручни студии од прв циклус - по завршување на
студиска програма во траење од 3 години, стекнува 180 ЕКТС
кредити и ниво на квалификација VIБ,
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2. диплома на академски студии од прв циклус - по завршување на
студиска програма во траење од 3 години, стекнува 180 ЕКТС
кредити и ниво на квалификација VIБ,
3. диплома на академски студии од прв циклус - по завршување на
студиска програма во траење од 4 години, стекнува 240 ЕКТС
кредити и ниво на квалификација VIА,
4. диплома за академски прв и втор циклус интегрирани студии - по завршување на
студиска програма во траење од 5 години, стекнува 300 ЕКТС кредити и ниво на
квалификација VIIА,
5. диплома на стручни студии од втор циклус - по завршување на
студиска програма во траење од 1 година, стекнува 60 ЕКТС
кредити и ниво на квалификација VIIБ,
6. диплома за академски студии од втор циклус - по завршување на
студиска програма во траење од 1 година, стекнува 60 ЕКТС
кредити и ниво на квалификација VIIА,
7. диплома за академски студии од втор циклус - по завршување на
студиска програма во траење од 2 години, стекнува 120 ЕКТС
кредити и ниво на квалификација VIIА,
8. диплома за академски студии од трет циклус (докторски студии) по завршување на студиска програма во траење од 3 години,
стекнува 180 ЕКТС кредити и ниво на квалификација VIII.
Член 5
По завршувањето на академските студии се издава диплома со која се потврдува
завршувањето на студиите и стекнувањето на одреден академски назив.
По завршувањето на стручните студии се издава диплома со која се потврдува
завршувањето на студиите и стекнувањето на одреден стручен назив.
По завршувањето на третиот циклус – докторски студии се издава диплома со која се
потврдува завршувањето на студиите и стекнувањето на одреден научен назив.
Академските, стручните и научните називи се определуваат во согласност со закон и со
општ акт на Националниот совет, со кој се утврдуваат академските, стручните и научните
називи.
Ваквите називи (на македонски јазик и на англиски јазик за меѓународен промет) се
утврдени во решението за акредитација на студиската програма донесено од Одборот за
акредитација на високото образование на РСМ и се содржат во уверението, дипломата и
додатокот на дипломата за завршен прв, втор и трет циклус студии.
Член 6
Содржината и формата на дипломата и упатството за подготовка на додаток на
дипломата и на другите јавни исправи, определени со Законот за високото образование, ги
пропишува министерот надлежен за работите на високото образование.
За се она што не е предвидено со актот на министерот од став 1, се регулира со одлука на
Ректорската управа на Универзитетот.
Член 7
Дипломата е јавна исправа и се издава во еден примерок, на македонски јазик. Во случај
да се загуби или уништи, се издава дупликат диплома.
По барање на кандидатот, дипломата се издава и на еден од светските јазици. Трошоците
паѓаат на товар на кандидатот.
За студиските програми, за кои наставата се изведува и полага на англиски јазик,
уверението, дипломата и додатокот на диплома се издаваат на англиски јазик.
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Член 8
Промоцијата на студентите кои завршиле стручни или академски студиски програми од
прв циклус и од втор циклус студии ја врши деканот, односно директорот на единицата на
универзитетот, според постапка утврдена со правилата на единицата на универзитетот.
Промоцијата на студентите кои завршиле трет циклус академски студии – докторски
студии и се здобиле со научен назив доктор на науки ја врши ректорот на универзитетот, според
постапка утврдена со Статутот на Универзитетот.
ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДИПЛОМИ
Барање за издавање дипломи
Член 9
Постапката за издавање диплома започнува со доставување писмено барање, список (во
печатена и електронска форма) и пропратна документација за изработка на дипломи од страна
на единицата, до Ректоратот на Универзитетот.
Член 10
Барањето содржи: назив на единицата, декан/директор, вкупен број на нарачани
дипломи, како и списоци на лицето/лицата за кои треба да се изработи/ат диплома/и. Се
доставуваат посебни списоци за прв / втор / трет циклус на студии, односно посебни списоци за
завршени: универзитетски/академски студии, стручни студии, специјалистички стручни студии.
Како прилог на списокот се доставува и пропратна документација: картонот/и на
дипломиран/и студент/и (заверен/и со потпис и печат од единицата) и копија од уверението/а за
завршена студиска програма (уверението/а без оценки).
Електронската форма на списоците претставува дефиниран шаблон од страна на
Ректоратот на Универзитетот, во форма на една excel датотека. Единицата на Универзитетот го
пополнува електронскиот список, го испраќа во електронска форма на службената е-пошта на
соодветното одговорното лице за администрирање на дипломи во Ректоратот на Универзитетот
(одговорното лице за прв циклус или одговорното лице за втор и трет циклус). Одговорното
лице од Ректоратот на Универзитетот ја проверува електронската форма на списокот/ците и во
колоната сериски број на диплома, им доделува соодветен сериски број за секој циклус посебно
(ПЦУ - прв циклус универзитетски студии, ПЦС - прв циклус стручни студии, ВЦУ - втор
циклус универзитетски студии, ВЦС - втор циклус специјалистички стручни студии, ТЦУ - трет
циклус универзитетски студии). Списоците со доделен сериски број, одговорното лице ги
препраќа назад по е-пошта на соодветната единица, заради нивно печатење и заверување со
потпис и печат.
Списокот, освен податоците за единицата од став 1 на овој член, за секое лице ги
содржи и следниве колони со податоци: име, средно име и презиме на студентот; ден, месец и
година на раѓање; место, општина и држава на раѓање; место и датум на издавање на дипломата
(кој го издава Ректоратот на Универзитетот); времетраење на студиите; назив на студиската
програма; број на кредити; просечна оценка; стручен / научен назив / звање (на македонски
јазик); стручен / научен назив / звање (на англиски јазик за меѓународна употреба);
времетраење на студиите на англиски јазик; број на диплома од главната книга на дипломирани
студенти на единицата од соодветниот циклус на студии и датум на дипломирање /
магистрирање / докторирање; сериски број на дипломата (кој го издава Ректоратот на
Универзитетот); број и датум на актот за основање на високообразовната установа; името и
презимето на актуелниот декан / директор на единицата на Универзитетот; како и името и
презимето на актуелниот ректорот на Универзитетот.
Член 11
Барањето го потпишува деканот/директорот на единицата на Универзитетот, а
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списокот/ците ги потпишуваат надлежниот администратор за соодветниот циклус на студии;
секретарот на единицата, продеканот за настава/заменик директорот и деканот/директорот на
единицата на Универзитетот. Картонот на дипломиран студент го потпишува секретарот/
администраторот за соодветниот циклус на студии на единицата на Универзитетот.
Член 12
Барањето, списокот/ците и пропратната документација (картонот на дипломиран студент
и уверението без оценки) се доставуваат во печатена форма во Ректоратот на Универзитетот, а
со нивното архивирање се прави нарачка на дипломи за конкретната единица.
Промоции и рок за доставување на барањето
Член 13
Издавањето на дипломи за прв, втор и трет циклус студии, на промоција, се врши два
пати годишно, по повод 25 април – како ден на основање на Универзитетот, како и за Патрониот
ден на Универзитетот – 8 декември.
Заради благовремена изработка и соодветна заверка на дипломите (потпишување на
декан/директор, ректор и ставање на печати и сув жиг), барањето со соодветната
документација, единиците треба да го достават до Ректоратот најдоцна еден месец пред
соодветната промоција.
Изработка на дипломи
Член 14
Дипломите за завршен прв, втор и трет циклус студии се печатат на соодветна
пропишана подлога (од министерот и Ректорската управа), врз основа на барањето и податоците
од член 8 од овој Правилник.
Дипломите се печатат од страна на економски оператор-печатница или од
Универзитетот.
Печатницата ги печати дипломите врз основа на доставен писмен допис за нарачка на
печатење на диплома/и од страна на Ректоратот на Универзитетот, како и електронска достава
на списоци (со сите потребни податоци за дипломираниот студент) во Еxel форма, за чија
точност на податоците и евентуални технички грешки одговара единицата.
Печатницата ги печати дипломите преку преземање на податоците на дипломираните
студенти од испратените електронски списоци и ги поставува на соодветниот шаблон на
диплома, заради што печатницата може да направи грешка само во видот на шаблонот,а не и во
текстот.
Член 15
Испечатените дипломи, овластеното лице со пропратно писмо ги враќа на соодветната
единица, заради проверка на податоците.
Дипломите на кои ќе се утврдат грешки пред нивното потпишување од страна на
деканот/директорот на единицата на Универзитетот, коригирани се враќаат во Ректоратот,
заради изработка на нова диплома.
Издавање предвремена диплома
Член 16
Покрај во предвидените промоции, Универзитетот може да издаде и предвремена (итна)
диплома.
Барањето за изработка и издавање на предвремена диплома, до Ректоратот го поднесува
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соодветната единица, врз основа на одобрено барање на студентот со содржани оправдани
причини (нострификација, вработување и сл.).
Кон барањето, единицата треба да ги достави и потребните документи за издавање на
диплома утврдени во член 8 од овој Правилник.
Член 17
Предвремената диплома се изработува и се издава во рок од 7 работни дена од денот
на применото барање од единица во архивата на Ректоратот и има датум на издавање со денот
на нарачката.
Оваа диплома ја потпишува актуелниот декан / директор и ректор на Универзитетот
согласно датумот на издавање на истата.
Член 18
Цената која ја плаќа единицата кон Универзитетот, за изработка на редовни и
предвремени дипломи, повторно препечатување на дипломи со грешка, како и соодветни папки
и футроли, имајќи ја во предвид нивната набавна цена и вложениот труд во целосната
процедура околу нивната подготовка и испорака, со одлука ја утврдува ректорот на
Универзитетот.
Корекција на издадена диплома
Член 19
Доколку после промоцијата студентот утврди грешки во дипломата, поднесува писмено
барање до единицата за нејзина корекција, кон кое ја приложува грешната диплома.
Единицата ја поништува грешната диплома со прецртување на текстот, печатите и
потписите на дипломата со две дијагонални линии.
Корекција на дипломата се врши врз основа на писмено барање од единицата, со
наведени причини за издавање корегирана диплома, како и соодветен доказ за корекцијата која
треба да се изврши (копија од извод на родени заради личен податок на студент или копија од
уверението без оценки и сл.).
Понатамошната постапка е иста како и за нарачка за изготвување на диплома, со тоа што
се врши корекција на соодветен ист образец на Диплома, а само со корегиран податок и на
крајот од текстот на дипломата, допишан дел кој содржи: „Извршена корекција на диплома број
________, издадена на ____________ година“.
Корегираната диплома носи нов датум на издавање, односно тоа е датумот кога се врши
корекција на истата.
Корегираната диплома ја потпишува актуелниот декан / директор и ректор на
Универзитетот, согласно новиот датумот на издавање на истата.
Издавање дупликат диплома
Член 20
Во случај дипломата да се загуби или уништи, на барање на студентот се издава дупликат
диплома, врз основа на писмено барање поднесено до соодветната единица, а која, барањето за
изработка на дупликат диплома, со пропратната документација утврдена во член 8 од овој
Правилник, како и со доказ за објавена неважечка диплома во „Службен весник на РСМ“ и ги
доставува до Ректоратот.
Понатамошната постапка е иста како и за нарачка за изготвување на редовна диплома, а
дупликат дипломата се изработува со иста содржина како и загубена диплома, со испишување
на зборот „ДУПЛИКАТ“ над зборот „ДИПЛОМА“, како и со впишавање на уште еден ред
после последниот ред, кој содржи „Диплома со сериски број/број___________, издадена
____________ година.“
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Дупликат дипломата носи нов датум на издавање, односно тоа е датумот кога се врши
нејзино печатење и се заверува со постојните кружни печати на единицата и на Универзитетот
и постојниот сув жиг на Универзитетот.
Дупликат дипломата ја потпишува актуелниот декан/директор и ректор на
Универзитетот, согласно новиот датумот на издавање.
Член 21
За додадениот текст во конретниот образец на дупликат дипломата и за специфичен
случај за издавање на дупликат диплома кој не е опфатен со овој Правилник, одлука донесува
Ректорската управа.
Член 22
Универзитетот ги евидентира издадените дупликат дипломи во главната книга на
дипломирани/магистрирани/докторирани студенти кои се водат во Ректоратот на
Универзитетот.
ПОСТАПКА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОДАТОК НА ДИПЛОМИ
Изработка на додаток на диплома
Член 23
Составен дел на дипломата за прв, втор и трет циклус студии е додатокот на диплома,
чија форма и содржина е пропишана со Правилник донесен од министерот надлежен за
работите на високото образование, а унифицираниот образец за Универизитетот е утврден со
одлука на Ректорската управа.
Секоја единица на Универзитетот со писмен допис набавува определена количина на
унифицирана хартија од Ректоратот на Универзитетот.
Член 24
Службата за студентски прашања на единицата го пополнува образецот на Додатокот на
диплома, врз основа на Упатството за подготовка на додаток на дипломата донесено од
министерот надлежен за работите на високото образование и го печатат на унифицираната
хартија на ласерски штампач.
Единицата на Универзитетот, заедно со барање и соодветна табела со податоци за
студентите за кои се издаваат Додатоците на дипломи, го доставува испечатен потпишан и
заверен, а заради потпишување од ректорот и негова заверка.
Член 25
Барањето од единицата за заверка на Додатокот на диплома се доставува до Ректоратот и
содржи: назив на единицата, декан/директор, вкупен број на доставени Додаток на дипломи,
како и табела со податоци за студентите за кои се издаваат Додатоците на дипломи.
Табелата со податоци за доставени Додатоци на дипломи претставува word шаблон
дефиниран од Ректоратот, па освен податоците за единицата од став 1 на овој член, за секој
студент ги содржи и следниве колони со податоци: име, средно име и презиме на студентот; ден,
месец и година на раѓање; место, општина и држава на раѓање; назив на студиската програма;
циклус и вид на студии (универзитетски/стручни/специјалистички); број на кредити; просечна
оценка; стручен/научен назив/звање (на македонски јазик); број на диплома од главната книга
на дипломирани студенти на единицата од соодветниот циклус на студии и датум на
дипломирање/магистрирање/докторирање; сериски број на дипломата и датум на издавање;
датум на заверка на Додатокот на диплома.
Член 26
Барањето за заверка на Додатокот на диплома го потпишува деканот/директорот на
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единицата на Универзитетот.
Табелата со податоци за студентите за кои се издаваат Додатоците на дипломи ја
потпишуваат надлежниот администратор за соодветниот циклус на студии, продеканот за
настава/заменик директорот и деканот/директорот на единицата на Универзитетот.
Додатокот на диплома го потпишува деканот/директорот и се става кружен печат на
единицата на Универзитетот.
Барањето, табелата со податоци и потпишаниот Додаток на диплома од
деканот/директорот, се доставуваат во Ректоратот за потпис од ректорот и заверка со кружен
печат и сув жиг на Универзитетот.
Член 27
По потпишувањето и заверката, Додатокот на диплома, потпишана од декан/директор и
ректор и заверена со печат на единицата и печат и жиг на Универзитетот, се враќа на единицата
со пропратно писмо.
Член 28
Датумот на издавање на Додатокот на диплома е првиот работен ден после датумот на
издавање на дипломата, што е во согласност со Упатството за подготовка на додатокот на
диплома донесено од министерот.
Корекција на издадена додаток на диплома
Член 29
Доколку после промоцијата студентот утврди грешки во додатокот на диплома,
поднесува писмено барање до единицата за негова корекција, кон што ја приложува грешната
додаток на диплома.
Единицата го поништува грешниот додаток на диплома со прецртување на текстот на
сите страни и на печатите и потписите со две дијагонални линии.
Единицата на Универзитетот сама ја врши корекција на додатокот на диплома во
соодветен ист образец, при што се впишува текст во точката 6.1 „Дополнителни информации за
студентот“ кој содржи: „Извршена корекција на Додатокот на диплома со сериски број на
Диплома ______, издадена на ___________ година“.
Корегираната додаток на диплома носи нов датум на издавање со денот на извршената
корекција.
Корегираниот додаток на диплома го потпишува актуелниот декан/директор, се заверува
со кружен печат на единицата и заедно со писменото барање единицата ги доставува во
Ректоратот на потпис и заверка.
Корегираниот додаток на диплома го потпишува актуелниот ректор на Универзитетот
согласно новиот датумот на издавање на истата.
Издавање дупликат додаток на диплома
Член 30
Во случај додаток дипломата да се загуби или уништи, на барање на студентот се издава
дупликат додаток на диплома, врз основа на писмено барање поднесено до соодветната
единица, која по одобрувањето, единицата изработува дупликат во истата постапка како и за
издедениот загубен додаток на диплома.
Дупликат додатокот на диплома се изработува на истиот образец како и загубениот
додаток на диплома, само со: додавка „ДУПЛИКАТ“ пред насловот „ДОДАТОК НА
ДИПЛОМАТА“ и пред зборовите „ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА“ во точка 7, како и впишан
уште еден ред после текстот во точката 7.1 кој содржи: „(Додаток на дипломата со број на
Диплома ______ и со сериски број/број___________, издадена ______________ година)“.
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Дупликатот носи нов датум на издавање, односно тоа е датумот кога се врши печатење
на истиот и се заверува со постојните кружни печати на единицата и на Универзитетот и
постојниот сув жиг на Универзитетот.
Дупликатот го потпишува актуелниот декан/директор и ректор на Универзитетот,
согласно новиот датумот на издавање.
Член 31
За додадениот текст во конретниот образец на дупликат додаток на диплома и за
специфичен случај за издавање на дупликат додаток на диплома кој не е опфатен со овој
Правилник, одлука донесува Ректорската управа.
Член 32
Универзитетот ги евидентира издадените дупликат додаток на дипломи во главната
книга на дипломирани/магистрирани/докторирани студенти кои се водат во Ректоратот на
Универзитетот.
Потпишување и ставање печати на диплома/додатокот на диплома
Член 33
Дипломата/додатокот на диплома ги потпишува деканот/директорот на единицата на
Универзитетот.
Доколку се работи за издавање на диплома/додаток на диплома за заедничка студиска
програма која ја изведуваат две единици на Универзитетот, тогаш истите ги потпишуваат двата
декани.
По потпишувањето на дипломата/додатокот на диплома, до потписот на
деканот/директорот, се става кружен печат на единицата на Универзитетот.
Потпишаната и заверена диплома/додаток на диплома се враќа во Ректоратот за потпис
од ректор и заверка.
Член 34
Дипломата и додатокот на диплома ги потпишува ректорот на Универзитетот, се
заверуваат со кружен печат и со сув жиг на Универзитетот.
Дипломите/додаток на дипломите, со пропратно писмо, се враќаат на единицата на
Универзитетот.
ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОГРАМА
ЗА СТРУЧНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ
Член 35
Единиците на Универзитетот може да организираат различни програми на стручно и
професионално усовршување, имајќи го предвид концептот за доживотно учење.
Овие програми, се организираат заради усовршување, дополнување, продлабочување и
осовременување на знаењето и не се сметаат за студии и посетителите на програмите, немаат
статус на студент во смисла на Законот за високото образование.
По завршување на програмите за стручно и професионално усовршување се стекнува
сертификат, кој го издава единицата на Универзитетот.
Член 36
Сертификатот е во вид на лист, формат А4 со димензии (210 x 297 мм) и ги содржи
седните податоци: името на универзитетот и на единицата, логото на единицата, назив:
„СЕРТИФИКАТ“, име и презиме на посетителот на програмата, датумот и местото на раѓање,
како и следниот текст: „Успешно завршена Програма за стручно и професионално усовршување
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_________________________ усвоена со Одлука на Сенатот на Универзитетот бр. __________
од _____________ година“, место и датум на издавање на сертификатот, потпис на
декан/директор и печат на единицата.
Во средината на сертификатот, под целиот текст во позадина, транспарентно (Grayscale),
стои логото на Универзитетот.
ИЗДАВАЊЕ ПОФАЛНИЦА ЗА ПОСТИГНАТ
НАЈДОБАР УСПЕХ НА ДИПЛОМИРАН СТУДЕНТ
Член 37
Универзитетот издава Пофалница и парична награда за постигнат најдобар успех на
дипломирани студенти во претходната академска година на единиците, по повод Патрониот ден
– 8ми декември.
Пофалница и парична награда може да добие по еден студент на прв циклус студии од
секоја единица на Универзитетот, кој дипломирал заклучно со месец септември во претходната
академска година, со највисока просечна оценка и најмалку остварен просек од 8,50 и под услов
да не повторил ниту една година на студии, односно да нема презапишано семестар/и во текот
на студирањето. Како официјален податок за наградување се зема просечната оценка утврдена
во Уверението/Дипломата за завршен прв циклус студии.
Доколку двајца студенти од една единица дипломирале во иста испитна сесија и имаат
иста просечна оценка, Пофалница и парична награда добиваат и двајцата студенти.
По спороведена соодветна процедура, на предлог на единицата, Одлука за доделување на
Пофалница и парична награда донесува Ректорот на Универзитетот и истите ги доделува на
посебна манифестација.
Универзитетот води евиденција (во материјална и во електронска форма) за сите
издадени Пофалници за постигнат најдобар успех на дипломирани студенти.
Член 38
Пофалницата е во вид на лист, формат А4 со димензии (210 x 297 мм) и ги содржи
седните податоци: лого и име на Универзитетот, назив „ПОФАЛНИЦА за постигнат најдобар
успех“, име и презиме на дипломираниот студент, датум и место на раѓање, како и следниот
текст: „ ____________________________________ (име и презиме на студентот), запишан/а во
академската ______________ година, дипломирал/а на ден _______________ година со
највисока просечна оценка _____ на ______________________ (единица).“, место и датум на
издавање на Пофалницата, потпис на ректорот и кружен печат на Универзитетот.
ГЛАВНИ КНИГИ НА ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ
ЗА ПРВ/ВТОР/ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ
Член 39
Единиците на Универзитетот водат главни книги на дипломирани студенти, во
согласност со Законот за високото образование и Правилникот за формата и начинот на
водењето (во материјална и во електронска форма) и содржината на матичната книга на
запишани студенти и главната книга на дипломирани студенти донесен од министерот
надлежен за работите на високото образование.
Во овие главни книги се внесуваат податоците за секој дипломиран студент на
единицата, по датумот на дипломирање според кој се определува бројот на диплома за
конректниот студент.
При врачувањето на дипломата на промоцијата за прв и втор циклус студии или при
индивидуалното подигнување на дипломата, студентот се потпишува во соодветната главна
книга и го внесува датумот на прием.
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Член 40
За секоја издадена диплома од страна на Универзитетот, од неговото основање, се водат
главни книги на дипломирани студенти за: завршено вишо или високо образование,
додипломски студии, прв циклус универзитетски студии, прв циклус стручни студии, втор
циклус универзитетски студии, втор циклус специјалистички стручни студии, доктори на науки
и трет циклус студии, во материјална пишана форма и во електронска форма само за дипломите
од прв, втор и трет циклус студии.
Во главните книги се внесуваат податоците за секој дипломиран студент од сите единици
на Универзитетот, а потоа за дипломите за прв/втор/трет циклус студии се утврдува серискиот
број на дипломата за секој студент од страна на Универзитетот.
Во главните книги за издадените дипломи за прв/втор/трет циклус, во соодветната графа
се запишува и датумот на издавање на додатокот на диплома.
При врачувањето на дипломата од ректорот на Универзитетот на промоцијата за трет
циклус студии или при индивидуалното подигнување на дипломата, студентот се потпишува во
главната книга и го внесува датумот на прием.
ОДЗЕМАЊЕ НА ДИПЛОМА
Услови за одземање диплома
Член 41
На студентот кој се стекнал со диплома издадена од Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, му се одземa издадената диплома, односно стекнатиот
академски/стручен/научен назив, ако се утврди дека не ги исполнувал условите за добивање
статус на студент на соодветната единица, дека се здобил со академски/стручен/научен назив
спротивно на условите за нивно стекнување утврдени со Законот за високото образование,
Статутот на Универзитетот и Правилниците за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на прв, втор и трет циклус студии на УКЛО.
Постапка за одземање диплома
Член 42
Постапката за одземање диплома издадена од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола се води на единицата и на Универзитетот, по барање на било кое лице кое има сознание и
соодветни докази дека е издадена диплома спротивно на условите од член 41 од овој Правилник.
Член 43
Решение за одземање диплома донесува деканот/директорот на единицата на
Универзитетот, врз основа на предлог на посебна комисија составена од 3 (три) члена.
Комисијата од став 1 на овој член, ја формира деканот/директорот на единицата на
Универзитетот, од редот на наставниците, во рок од 7 (седум) дена од денот на приемот на
уредно поднесеното барање.
Комисијата е должна да спроведе постапка, во рок од 30 дена од денот на нејзиното
формирање и во тој рок да достави извештај со образложен предлог.
Член на комисија не може да биде наставник пред кој е одбранет дипломскиот/
магистерскиот/докторскиот труд.
Член 44
Против решението од член 43, став 1 од овој Правилник, дипломираниот студент на кој
му е одземена дипломата за прв и втор циклус студии има право на жалба до Наставнонаучниот/Наставничкиот/Научниот совет на единицата на Универзитетот, во рок од 15 дена од
денот на приемот на решението.
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Наставно-научниот/Наставничкиот/Научниот совет донесува Одлука на првата наредна
седница по приемот на жалбата и истата е конечна.
Член 45
Против решението од член 43 став 1 од овој Правилник, лицето на кое му е одземена
дипломата за завршен трет циклус студии - докторски студии, односно за одбранета докторска
дисертација, има право на жалба против решението за одземање на дипломата до Ректорската
управа, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.
Ректорската управа формира стручна комисија од 5 (пет) члена, каде член и претседател
на истата е проректорот за наука на Универзитетот. Оваа комисија е должна во рок од 30 дена
од нејзиното формирање, да поднесе извештај со образложен предлог до Ректорската управа.
Ректорската управа донесува Одлука на првата наредна седница по приемот на
извештајот од Комисијата и истата е конечна.
Член 46
Комисијата од членовите 43 и 45 на овој Правилник, спроведува постапка во која ги
изведува сите докази неопходни за утврдување дали постојат или не постојат услови за
одземање на издадената диплома.
Предлогот се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на комисијата.
Кон предлогот се доставува извештај за спроведената постапка со образложение на
предлогот.
Член 47
Ако во спроведената постапка се утврди дека не постојат услови за одземање на
издадената диплома, деканот/директорот, на предлог на комисијата, донесува решение со кое се
констатира дека не постојат услови за одземање на издадената диплома.
Против решението од претходниот став на овој член, подносителот на барањето може да
поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Наставнонаучниот/Наставничкиот/Научниот совет за прв и втор циклус студии или до Ректорската
управа за трет циклус студии и донесената одлука по жалбата е конечна.
Член 48
Конечната одлука за одземена диплома се доставува до имателот на дипломата и до
единицата каде е стекната истата.
За конечната одлука за одземање диплома, деканот/директорот е должен писмено да го
извести ректорот на Универзитетот и тоа се евидентира во главните книги на дипломирани
студенти кои ги води Универзитетот.
Конечната одлука за одземената диплома се објавува во Билтенот на Универзитетот, а
одземањето на дипломата Универзитетот го огласува во „Службен весник на Република Северна
Македонија“.
Губење на правата стекнати врз основа на одземена диплома
Член 49
Со одземањето на дипломата за завршени прв, втор и трет циклус – докторски студии,
лицето го губи академскиот/стручниот/научниот назив, како и другите права што ги стекнал врз
основа на издадената диплома.
Одредбата од став 1 на овој член соодветно се применува и во случај кога лицето на кое
му е одземена дипломата се запишало на повисок циклус студии на високото образование, како
и во случај ако во меѓувреме се стекнал со повисок академски/стручен назив, односно научен
назив.
Член 50
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Одредбата од членот 49 на овој Правилник соодветно се применува и во случај кога е
одземена диплома на друг универзитет.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 51
Дополнителни одредби за спроведување на процедурите за издавање на дипломи/
додаток на дипломи, нивни дупликати, како и сите соодветни обрасци, содржани се во
соодветната процедура изработена по стандардот ISO 9001 во сертифицираниот Системот за
менаџмент на квалитет во Ректоратот на Универзитетот.
Член 52
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

_________________________
Проф. д-р Пеце Николовски
Претседател на Сенат
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УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

ПРАВИЛНИК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ И
ЕДИНИЦИТЕ ВО НЕГОВ СОСТАВ ВО БИЛТЕНОТ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Битола, март 2022

Врз основа на член 94став 1 точка 43 од Законот за високото образование
(„Службен весник на РМ“ број82/2018 и „Службен весник на РСМ“број178/2021) и член
283 став 1 точка 18 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот сенат на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 200-та седница одржана на
30.03.2022 година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА АКТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ И
ЕДИНИЦИТЕ ВО НЕГОВ СОСТАВ ВО БИЛТЕНОТ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат начинот и постапката за издавање на Билтенот и
се врши усогласување на формата и содржината на материјалите што се објавуваат во
Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (во натамошниот текст:
Универзитетот).
Член2
Билтенот е јавно гласило на Универзитетот.
Општите акти на единиците и на Универзитетот влегуваат во сила најрано со
денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот.
Член3
Во Билтенот се објавуваат следниве материјали:







статути, правилници, упатства и други акти на единиците и на Универзитетот
реферати за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања;
рецензии на ракописи (учебници, учебни помагала, монографии и др.);
извештаи од Комисија за оценка на докторски трудови (докторски дисертации);
табела со одлуки за прифатени теми за изработка на докторски, магистерски и
специјалистички трудови;
реферати за доделување на звањето почесен професор, професор емеритус и
титулата почесен доктор на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола;

Член 4
Билтенот на Универзитетот се објавува еднаш во месецот. Тој се објавува во
електронска форма на веб-страницата на Универзитетот www.uklo.edu.mk. Билтенот има
главен и одговорен уредник и редакциски одбор.
По исклучок, врз основа на образложено барање од единицата во текот на
месецот, може да се објави и Анекс на Билтен.

НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ
Член 5
Материјалите за објавување ги доставуваат единиците и Универзитетот.
Во Билтенот на Универзитетот може да се објават и материјали на придружните
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членки на Универзитетот.
Материјалите се доставуваат во печатена и во електронска форма потпишани од
овластени потписници и заверени согласно актите на Универзитетот. Заедно со
материјалите се доставува и Барање за објавување потпишано од деканот/директорот на
единицата.
Член 6
Материјалите до Универзитетот се доставуваат најдоцна до 25. ден во месецот,
зада се објават во Билтенот којшто излегува на 01.ден во наредниот месец.
Член 7
Одговорниот уредник на Билтенот:
- врши проверка на материјалите во смисла на редоследот на елементите што
треба да бидат содржани во материјалите согласно овој Правилник;
- ги враќа на доработка материјалите чија подготовка не е усогласена со одредбите
на овој Правилник;
- ја подготвува содржината на Билтенот според еднообразен редослед на
материјалите: по единици (согласно Статутот), со подредување на материјалите
според содржината (реферати за избор, рецензии на ракописи, извештаи од
Комисија за оценка на докторски трудови, одлуки за прифатени теми, реферати
за доделување на звањето почесен професор, професор емеритус и титулата
почесен доктор);
- го доставува Билтенот до Секторот за информатички и комуникациски
технологии за објавување на веб-страницата на Универзитетот.
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ
Дефинирање на поимот
Член 8
Под ‘усогласување на формата и содржината на материјалите’, во смисла на овој
Правилник, се подразбира употреба на еднообразна методологија при техничката
подготовка на материјалите, како и примена на редоследот на елементите во содржината
и сл., дадени во соодветни прилози кои се составен дел на овој Правилник.
Технички алатки
Член 9
Техничкото обликување на материјалите коишто се доставуваат за објавување во
Билтенот треба да биде направено во програмата за уредување на текст Microsoft Word –
верзија 2007 или понова. Големината на страницата на материјалите треба да биде А4,
сите маргини 2,54, фонтот Times New Roman, големина на фонт 12 и единечен проред, со
македонска поддршка за текстови на македонски јазик.
Обемот на рефератите за избор во звања може да изнесува најмногу до 15
страници, додека пак обемот на рецензиите за авторски изданија и извештаи може да
изнесува најмногу до 10 страници.
Редослед на елементитево содржината на материјалите

Реферати за избор во наставно-научни, наставни,научни, наставностручни и соработнички звања – Прилог бр.1
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Член 10
Редоследот на елементите во содржината на рефератите за избор во наставнонаучни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања е:
Вовед:





датум и јавни гласила во кои е објавен конкурсот за избор;
назив на наставно-научната/ите област/и (дисциплина/и);
одлука на ННС/НС за избор на рецензентската комисија;
членови на рецензентската комисија.

Биографскиподатоци:








датум и место нараѓање;
завршено средно образование: вид на училиште и датум назавршување;
високо образование: година на запишување,назив на установата, година на
дипломирање, просечен успех (за доценти -задолжително);
магистерски студии: година на запишување, назив на установата, година на
магистрирање, назив на магистерскиот труд, просечен успех;
докторат: назив на установата, датум на завршување, назив на докторскиот труд;
избори во звања: по редослед, со датуми и називи на областите во кои е извршен
изборот, установата и сл.;
друго.

По биографските податоци, вкупните остварувања на кандидатот се делат на: прв
дел, во којшто се цитираат билтените во кои се објавени претходните реферати и втор
дел, од последниот избор на кандидатот, до пишувањето на рефератот.
Вториот дел содржи:
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од последниот
избор до денот на пријавата
Научно-истражувачка работа:






учество
со
трудови
на
научни
собири
(конференции,
конгреси,
симпозиуми,семинари и сл.) - со наведување на областа/ите:
- меѓународни
- домашни
- друго
публикувани трудови во списанија - со наведување на областа/ите:
- со меѓународен уредувачки одбор
- соимпакт-фактор
- во домашни списанија
- учебници
- друго
проекти - со наведување на областа/ите
- национални (раководител/координатор/член)
- меѓународни (раководител/координатор/член)
- менторство на магистерски и докторски трудови
- други активности кои припаѓаат во научно-истражувачката дејност, релевантни
за изборот.

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок:
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установа;
циклус на студии;
студиска програма;
предметна програма;
часови, вежби;
период (да се подели периодот: вкупните остварувања со повикување на билтените
во кои се објавени претходните реферати и од последниот избор до пишувањето на
рефератот);
менторство на дипломски и на специјалистички студии;
членство во комисии за оцена или одбрана на дипломски, специјалистички и
магистерски трудови и докторски дисертации;
другиактивностикоишто припаѓаат во наставно образовната дејност, релевантни за
изборот.

Стручно-апликативна или стручно-уметничка дејност
Податоците за активностите да се групираат, како на пример:
 експертизи;
 рецензии за учебници, избори,одбрани;
 апликативни проекти;
 спортски активности;
 членство;
 награди;
 престои во странство;
 други активности кои припаѓаат на стручно-апликативната дејност и дејноста од
поширок интерес, релевантни за изборот.
Оценка одсамоевалуација
оценка од спроведена анкета на студентите (за позитивна оценка се смета оценката
3,5 од спроведените самоевалуации во последните пет години, согласно
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни,
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“- Битола).



Оценка на општите услови за избор во наставно-научни, наставни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања
Конкретните активности се наведуваат во табели со потврда за исполнетост на
општите услови за избор во звања што се составен дел од овој Правилник дадени во
Прилог бр.2
Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни, наставни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања
Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс1 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.



Заклучок ипредлог:
оцена на целокупната дејност на кандидатот, со сумарен приказ на резултатите,
односно поените во сите области:
- наставно-образовна дејност (НО)
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научно-истражувачка дејност (НИ)
стручно-уметничка дејност (СУ)
стручно-апликативна дејност (СА)
дејност од поширок интерес
оценка од самоевалуација
предлог до ННС/НС за избор во соодветно звање, научна/и област/и.



Обемот на рефератите за избор во звања може да изнесува најмногу до 15 страници.

Реферат за доделување на звањето почесен професор, професор
емеритус и титулата почесен доктор
Член 11
Редоследот на елементите (деловите) во содржината на рефератот за доделување
на звањето почесен професор, професор емеритус и титулата почесен доктор е:
 основни податоци за кандидатот;
 постигнувања, резултати;
 трудови, академски публикации;
 придонес во развојот на Универзитетот и земјата;
 заклучок и предлог.

Рецензии на ракописи - Прилог бр.3
Член 12
Редоследот на елементите (деловите) во содржината на рецензии на ракописи (за
издавање учебници и учебни помагала) е:
Вовед:




одлука на ННС/НС;
членови на рецензентската комисија;
назив на ракописот, автор/-и, предметна програма.

1. Општизвештај:

назив на учебникот, односно учебното помагало;

назив на студиската програма;

назив на предметната програма за која се однесува;

фонд на часови настава и ЕКТС-кредити;

број на изданието (прво, второитн.);

кога не се работи за прво издание, во колкава мера тоа се разликува од
претходното;

општи податоци за учебникот, односно учебното помагало (број на страници,
прилози, заглавија или делови и сл.).
2. Посебен извештај на секојрецензент:

краток опис на содржината;

оцена за усогласеноста со предметната програма;

предлози за потребни корекции;

оцена на ракописот;

категоризација (учебник/учебно помагало/скрипта);

заклучок со предлог за оправданоста за објавување на ракописот.
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Обемот на рецензијата може да изнесува најмногу 10 страници. Рецензиите за
ракопис не треба да содржат извештај од секој член на комисијата со текст што се
повторува.

Извештај од Комисија за оцена на докторски труд (докторската
дисертација) -Прилог бр.4
Член 13
Редоследот на елементите (деловите) во содржината на Извештајот од Комисијата
за оцена на докторски труд (докторска дисертација) е:
Вовед:





одлука на ННС/НС за формирање комисија за оцена на докторскиот труд
(докторската дисертација);
членови на комисијата;
име на кандидатот;
наслов на докторскиот труд (докторската дисертација).

2. Анализа натрудот:

име на кандидатот и наслов на темата;

предмет на истражување;

научно подрачје во кое се работи трудот;

обем и структура, со краток опис на содржината (деловите/главите).
3. Предмет наистражување:

состојба на научно подрачје во кое се работи трудот;

краток опис на применетите методи;

краток опис на резултатите од истражувањето;

доколку се очекува резултатите од истражувањето да бидат практично
применливи, тоа треба да се нагласи.
4. Оцена натрудот:

научно подрачје, односно потесна област на истражување;

цел и очекуван научен придонес;

исполнува услови за подготовка на трудот.
5. Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот:

објавени најмалку два труда во референтна научна публикација од кандидатот
пред одбраната на докторскиот труд (докторската дисертација).
6. Заклучок и предлог до ННС/НС и до Советот на студиската програма:
 главни научни придонеси на кандидатот;
 подрачје на примена и ограничувања;
 можни натамошни истражувања.
Обемот на Извештајот може да изнесува најмногу 10 страници.

Преглед на одлуки за прифатени теми за изработка на докторски,
магистерски/специјалистички трудови – Прилог бр.5
Член 14
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Единицата на Универзитетот ги пополнува податоците за одлуките за прифатени
теми за изработка на докторски, магистерски или специјалистички трудови, во
согласност со податоците од Прегледот.
Во прилог на Прегледот, единиците се должни да ги достават соодветните одлуки
до Универзитетот.
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 15
Одредбите од овој Правилник нема да се применуваат за распишаните конкурси за
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања
пред влегувањето во сила на Правилникот.
Член 16
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Проф. д-р Пеце Николовски с.р.
Претседател на Сенат
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Прилог бр.1
РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ (ДИСЦИПЛИНА) _____________
НА ____________________ ЕДИНИЦА НА УКЛО
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
/единицата/, објавен во весниците _______ и ________ од ______ година, за избор на
наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната/ите област/и
(дисциплина/и) ____________, и врз основа на Одлуката на Наставнонаучниот/Научниот/Наставничкиот совет, бр. _________, донесена на __________,
формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р ____________, _________ на
______________________, д-р ____________, _________ на ______________________ и
д-р ____________, _________ на ______________________.
Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пристигнатите
материјали, а врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование (Сл.
Весник бр. 82/2018) и на чл. 31 и чл. 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,
Рецензентската комисија го поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
научната/ите област/и (дисциплина/и) ____________, во предвидениот рок се пријави/ја __________________.
Биографски податоци и образование
Кандидатот/ката ___ д-р _________ е роден/а на ______, во ______. Средно
образование завршил/а во _______ на _______. Со високо образование се стекнал/а на
__________, на ________ година. Дипломирал/а на ______ година, со просечен успех
________.
Во академската _______ се запишал/а на втор циклус (магистерски) студии на
___________. Студиите ги завршил/а на _________ година, со просечен успех ____. На
______ година го одбранил/а магистерскиот труд на тема: ______________________.
Докторска дисертација пријавил/а на ________ година на __________.
Дисертацијата на тема: ____________ ја одбранил/а на ______ година, пред Комисија
во состав: ______________________________. Со тоа се стекнал/а со научниот степен
доктор на науки од научната област _____________.
На ________ година е избран/а во звањето _________ на __________ во
областа/ите _________.
Во моментот е __________. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен
бр.__ од ____ година.
Кандидатот/ката активно владее __________ јазик.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатот/ката од почетокот на кариерата,
објавени во Билтен/билтени бр. ________, како и вкупните научни, стручни, педагошки

и други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз
основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од
последниот избор до денот на пријавата
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, ________,
кандидатот/ката д-р ______________ изведува ___________ (настава, вежби, теренска
настава, итн.) на _______ циклус студии на студиската програма __________ и на
___________.
Кандидатот/ката бил ментор на ___ дипломски и на ___ специјалистички
трудови.
Кандидатот/ката учествувал како член во Комисија за оцена/или одбрана на ___
дипломски, ___ специјалистички, ___ магистерски трудови и на ________ докторски
дисертации.
Кандидатот/ката е автор на рецензиран учебник под наслов _______________.
Други активности кои припаѓаат во наставно-образовната дејност,
релевантни за изборот.
Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс 2 од
Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.
Научно-истражувачка дејност/стручно-уметничка дејност
Д-р ______________ има објавено вкупно ____ научни трудови од ______
област/и, од кои __ научни труда во научни списанија со импакт-фактор (фактор на
влијание), ___ трудови, во меѓународни научни списанија, ___ трудови во меѓународни
научни публикации и ________ трудови во зборници од научни собири.
Д-р _____________ бил раководител на ___ национални, односно ___
меѓународни научни проекти. Бил национален координатор на ____ меѓународни
научни проекти, а учествувал како член во _______ научни проекти.
Кандидатот/ката бил ментор на ___ магистерски и ___ докторски трудови.
Други активности кои припаѓаат во научно-истражувачката дејност, релевантни
за изборот.
Називите на трудовите, проектите и сл. се наведуваат во табелата во Анекс 2 од
Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р ______ активно е вклучен во стручно-апликативната работа на _________.
Врши стручна ___________.
Кандидатот/ката
д-р
________
остварил/а
експертски
активности
во_____________, _____ програми за ____________ и __ елаборат за __________.
Стручно усовршување во странство остварил/а со студиски престој во
___________.
Особена активност кандидатот/ката покажува во дејностите од поширок интерес.
Активно е вклучен/а во работата на стручни комисии и работни групи при _______:
Комисија за ______________;
Работна група за ________.
Д-р _________ активно е вклучен/а во работата на бројни комисии на УКЛО, и
тоа: ______________.

Кандидатот/ката учествувал/а во уредувачкиот одбор за издавање на монографија
______, библиографија ________ и јубилеен годишен зборник __________.
Бил/а член на _____ рецензентски комисии за избор на лица во наставно-научно
звање.
Во изборниот период, д-р ________________ учествувал/а во изготвување и
пријавување на ___________научни, _____ стручно-апликативни проекти на МОН и
____ развојни проекти.
Други активности од Анекс 1 кои припаѓаат во стручно-апликативната дејност и
дејноста од поширок интерес, релевантни за изборот.
Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс 2 од Правилникот за
избор, со датуми и други релевантни податоци.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот/ката ________, на ________ година, доби позитивна оценка од
анонимно спроведената анкета на студентите на __________ /единица/.
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ,
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА
Кандидатот/ката д-р
ги исполнува општите услови предвидени во
Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор
во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите,
кандидатот/ката има доставено соодветна документација и истите се наведуваат во
табелите од Прилог бр. 2, којшто е составен дел на Правилникот за објавување на
актите на Универзитетот и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола.
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНОНАУЧНИ ЗВАЊА, НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И
СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо
образование, кандидатот/ката д-р
ги исполнува и посебните услови за
избор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот/ката има
доставено соодветна документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 од
Правилникот за критериумите 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/ката се
одбележани со “X”.
Заклучок и предлог
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот/ката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува
наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и
дејноста од поширок интерес на д-р ___________.

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р ___________ поседува научни
и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, ги
исполнува сите услови да биде избран во (наставно-научно/наставно/ и сл.) звањето
_______________ во научната/ите област/и __________.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на ____________ во ___________, д-р __________ да биде
избран во звањето (наставно-научно/наставно/ и сл.) _______________ во научната/ите
област/и _____________.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Проф. д-р ---------------------------------------- редовен/вонреден
професор/доцент
2. Проф. д-р ---------------------------------------- редовен/вонреден
професор/доцент
3. Проф. д-р ---------------------------------------- редовен/вонреден
професор/доцент

Прилог бр. 2

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат:
(име, татково име и презиме)
Институција:
(назив на единицата)
Научна/и област/и:
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ДОЦЕНТ/
НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните
студии од првиот и вториот циклус *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________
Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________
Просечниот успех изнесува __________за интегрираните
студии.
2

Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
Назив на научната
подрачје___________.

област:

__________,

поле______,

3

Објавени најмалку четири научни труда ** во референтна
научна публикација согласно со ЗВО во последните пет
години пред објавувањето на конкурсот за избор

3.1

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование
1. Назив на научното списание: __________
2. Назив на електронската база на списанија:___________
3. Наслов на трудот: _____________
4. Година на објава: _____________

3.2

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
што бројот на членови од една земја не може да надминува

Ред.
број

Исполнетост
на општите
услови
да/не

ОПШТИ УСЛОВИ
две третини од вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: __________
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен
припадност по земји): __________
3. Наслов на трудот: _____________
4. Година на објава: _____________

3.3

број членови, број и

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на
Европската Унија и/или ОЕЦД
1.
2.
3.
4.

Назив на научното списание: _________
Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________
Наслов на трудот: _____________
Година на објава: _____________

3.4

Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на
Европската Унија и/или ОЕЦД
1. Наслов на книгата: _________
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________
3. Издавач, година и место на издавање/објавување: _________

3.5

Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји
1.
2.
3.
4.
5.

3.6

Назив на зборникот: _______
Назив на меѓународниот собир: ____________
Имиња на земјите: _________
Наслов на трудот: _____________
Година на објава: _____________

Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува
Националниот совет за високо образование и научноистражувачка дејност
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______
2. Година на објава: _____________
3. Издавач, место на издавање и година: _______

4

Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со
општ акт на Универзитетот, односно на самостојната висока
стручна школа
1.
2.
3.
4.

Странски јазик:_______________
Назив на документот:___________
Издавач на документот: _________
Датум на издавање на документот: __________

Ред.
број
5

Исполнетост
на општите
услови
да/не

ОПШТИ УСЛОВИ
Има способност за изведување на високообразовна дејност

*

За кандидатот/ите кој има повеќе од 4 (четири) научни труда во референтна научна публикација,
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе во рефератот.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН
ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните
студии од првиот и вториот циклус *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________
Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________
Просечниот успех изнесува __________за интегрираните
студии.
2

Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
Назив на научната
подрачје___________.

област:

__________,

поле______,

3

Објавени најмалку пет рецензирани научни труда во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во
последните пет години пред објавувањето на конкурсот за
избор

3.1

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование
1. Назив на научното списание: __________
2. Назив на електронската база на списанија:___________
3. Наслов на трудот: _____________
4. Година на објава: _____________

3.2

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при

Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови
1.Назив на научното списание: __________
2.Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и
припадност по земји): _________
3. Наслов на трудот: _____________
4. Година на објава: _____________
3.3

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на
Европската Унија и/или ОЕЦД
1.Назив на научното списание: _________
2.Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________
3. Наслов на трудот: _____________
4. Година на објава: _____________

3.4

Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка на
Европската Унија и/или ОЕЦД
1. Наслов на книгата: _________
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________
3. Издавач, година и место на издавање/објавување: ____________

3.5

Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји
1.Назив на зборникот: _______
2.Назив на меѓународниот собир: ____________
3.Имиња на земјите: _________
4. Наслов на трудот: _____________
5. Година на објава: _____________

3.6

Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува
Националниот совет за високо образование и научноистражувачка дејност
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______
2. Година на објава __________
3. Издавач, место на издавање и година ______________

4

Претходен избор во наставно-научно звање – доцент,
датум и број на Билтен:
Има способност за изведување на високообразовна дејност

5

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во
Република С. Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование
(Службен весник на Република Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот
кои се однесуваат на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од
најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус.
Во овој случај, полето под реден број 1 не се пополнува.

**

За кандидатот/ите кој има повеќе од 5 (пет) научни труда во референтна научна публикација,
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе во рефератот.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН
ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и

втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните
студии од првиот и вториот циклус *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________
Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________
Просечниот успех изнесува __________за интегрираните
студии.
2

Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
Назив на научната област: __________, поле______,
подрачје___________.

3

Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во
последните пет години пред објавувањето на конкурсот за
избор

3.1

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот совет
за високо образование
1. Назив на научното списание: __________
2. Назив на електронската база на списанија:___________
3. Наслов на трудот: _____________
4. Година на објава: _____________

3.2

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: __________
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и
припадност по земји): __________
3. Наслов на трудот: _____________
4. Година на објава: _____________

3.3

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на
Европската Унија и/или ОЕЦД
1. Назив на научното списание: _________

Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________
3. Наслов на трудот: _____________
4. Година на објава: _____________
3.4

Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја
членка на Европската Унија и/или ОЕЦД
1. Наслов на книгата: _________
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________
3. Издавач, година и место на издавање/објавување:
_____________

3.5

Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји
1. Назив на зборникот: _______
2. Назив на меѓународниот собир: ____________
3. Имиња на земјите: _________
4. Наслов на трудот: _____________
5. Година на објава: _____________

3.6

Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува
Националниот
совет
за
високо
образование
и
научноистражувачка дејност
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______
2. Датум на објава _____________
3. Издавач, место на издавање и година

4

Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или
збирка задачи од научната област за која се избира ***
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или
збирката задачи: _________
2. Место и година на објава: _____________

5

Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден
професор, датум и број на Билтен: _____________

6

Има способност за изведување на високообразовна дејност

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во
Република С. Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование
(Службен весник на Републиа Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот
кои се однесуваат на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од
најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус.
Во овој случај, полето под реден број 1 не се пополнува.
**

За кандидатот/ите кој има повеќе од 6 (шест) научни труда во референтна научна публикација,
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе во рефератот.
***Наведениот услов ќе се применува по истекот на три години од денот на стапувањето во сила на
Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр.82/2018).

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА – ДОЦЕНТ,
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР И РЕДОВЕН ПРОФЕСОР НА СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ
ПРЕДМЕТИ
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
За доцент, вонреден професор и редовен професор по стручно-

уметничките предмети може да биде избрано и лице без научен
степен – доктор на науки, кое има завршено соодветно високо
образование од втор циклус
2

Признати уметнички и стручни дела, односно остварувања кои
се од особено значење за афирмација на културата и уметноста
во и надвор од земјата
(да се наведат/опишат)

3

Има способност за наставна работа

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ – ЛЕКТОР
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Завршени втор циклус академски студии
2

Стекнат назив – магистер од соодветната област
Назив на научната област: __________.

3

Остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите
на прв и втор циклус, за секој циклус посебно
Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________
Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________

4

Наставно и практично искуство во полето во кое се избира
(да се наведе наставното и практичното искуство во полето во кое се избира)

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во
Република С. Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование
(Службен весник на Република Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот
кои се однесуваат на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од
најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус.
Во овој случај, полето под реден број 1 не се пополнува.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ ЛЕКТОР

Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

1

Завршени втор циклус академски студии

2

Стекнат назив – магистер од соодветната област

Исполнетост
на општите
услови
да/не

Назив на научната област: __________.
3

Остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите
на прв и втор циклус, за секој циклус посебно*
Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________
Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________

4

Наставно и стручно искуство во областа во која се избира
(да се наведе наставното и стручното искуство во полето во кое се избира)

5
6

Претходен избор за лектор на високообразовна установа,
датум и број на Билтен:
Има објавено научни и стручни трудови во областа во која се
избира
(да се наведат научните и стручните трудови и каде се објавени)

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во
Република С. Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование
(Службен весник на Република Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот
кои се однесуваат на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од
најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус.
Во овој случај, полето под реден број 1 не се пополнува.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ/АСИСТЕНТ
ИСТРАЖУВАЧ
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Има завршено прв и втор циклус академски студии со најмалку

300 ЕКТС-кредити
2

Стекнат назив – магистер од соодветната област
Назив на научната област: __________.

3

Остварен просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот
циклус и вториот циклус на академски студии посебно
Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________
Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________

4

Има познавање на најмалку еден странски јазик
1. Странски јазик:_______________

Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

2. Назив на документот:___________
3. Издавач на документот: _________
4. Датум на издавање на документот________

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ
За факултети кои имаат студиски програми на интегрирани прв и втор циклус
студии
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Има завршено интегрирани прв и втор циклус академски

студии со најмалку 300 ЕКТС-кредити, со остварен просечен
успех од најмалку 8,00 (осум)
Просечниот успех изнесува: __________

2

Има завршено додипломски и постдипломски студии по
студиските програми пред воведувањето на европскиот кредиттрансфер систем и има остварено просечен успех од најмалку
8,00 (осум) на додипломските и постдипломските академски
студии одделно
Просечниот успех на додипломски студии изнесува:
__________
Просечниот успех на постдипломски студии изнесува:
__________

3

Има познавање на најмалку еден странски јазик
1. Странски јазик:_______________
2. Назив на документот:___________
3. Издавач на документот: _________
4. Датум на издавање на документот _______

Прилог бр.3
РЕЦЕНЗИЈА
НА РАКОПИСОТ „________________“ ОД АВТОРОТ/-ИТЕ
___________________________
Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот/Научниот/Наставничкиот совет на
_____________ /Ректорската управа на УКЛО, бр._____, за членови на Рецензентската комисија
за рецензирање на ракописот ____________ од авторот/-ите: __________, наменет за студентите
на _____________ (назив на единицата), за предметот/-ите ___________________________,
избрани се ______________________ и ______________________________.
По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставнонаучниот Научниот/Наставничкиот совет на ___________________________ во ________,
рецензентите го поднесуваат следниов

ИЗВЕШТАЈ
I. ОПШТ ДЕЛ

Основни податоци за ракописот
Назив на ракописот:
Назив на предметната програма:
Назив на студиската програма:
Фонд на часови и ЕКТС-кредити
(доколку ракописот е наменет за повеќе
предмети, да се наведат сите предмети):
Предметот
_______________
на
_________
единица
е ____________
(изборен/задолжителен) предмет со фонд на часови ______, број на ЕКТС-кредити ____ и се
слуша во ______ семестар.
Реден број на изданието: прво издание/__ издание (се
претходното издание ____ %)

разликува

Општи Ракописот кој е предаден на рецензија содржи _____ страници (формат ___),
податоци за напишани на компјутер, со големина на фонтот __. Текстот е поделен во ___
ракописот: поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи ___ слики и ___ табели.

РЕЦЕНЗЕНТИ
1. Проф. д-р
2. Проф. д-р

од

ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ:_______________________

Краток опис на содржината:
Оцена за усогласеноста со предметната
програма:
Оцена на ракописот:
Категоризација: учебник/учебно помагало/скрипта/монографија
Заклучок со предлог за оправданоста Ракописот кој е предаден на рецензија содржи _____
за објавување: страници (формат ___), напишани на компјутер, со
големина на фонтот __. Текстот е поделен во ___
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи ___
слики и ___ табели.
Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го
предложам да се отпечати како ______ по предметот __________, примарно наменет за
студентите на _______ /единица/.
Во __, ____ година

РЕЦЕНЗЕНТ
Проф. д-р

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ:_______________________

Краток опис на содржината:
Оцена за усогласеноста со предметната
програма:
Оцена на ракописот:
Категоризација: учебник/учебно помагало/скрипта/монографија
Заклучок со предлог за оправданоста Ракописот кој е предаден на рецензија содржи _____
за објавување: страници (формат ___), напишани на компјутер, со
големина на фонтот __. Текстот е поделен во ___
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи ___
слики и ___ табели.
Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го
предложам да се отпечати како ______ по предметот __________, примарно наменет за
студентите на _______ /единица/.
Во __, ____ година

Рецензент
Проф. д-р

Прилог бр.4
ИЗВЕШТАЈ ОД КОМИСИЈА
ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД (ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА)
„__________________“ ОД М-Р ________, ПРИЈАВЕНА НА _______ (ЕДИНИЦА НА
УКЛО)
Наставно-научниот/Научниот совет на ______ (единица на УКЛО), на седницата одржана
на ______ година, формираше Комисија за оцена на докторскиот труд (докторската
дисертација) на кандидатот м-р __________ со наслов
,,______________________________“, во состав: проф. д-р ____________(претседател),
проф. д-р _________ (ментор), проф. д-р ____________ (член), проф. д-р __________
(член) и проф. д-р __________ (член).
Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и го оцени докторскиот труд
(докторската дисертација) и на Наставно-научниот/Научниот совет на ________
единицата/ му го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
Анализа на трудот (дисертацијата)
Докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р _______, со наслов
„__________________“, содржи ____страници компјутерски обработен текст во фонт
_______, со ____ проред и големина на букви __, со __фусноти, ___ библиографски
единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти
и интернет-ресурси.
Трудот е структуриран во ___ глави, вовед и заклучни согледувања. Деловите се
систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува
соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.
Во воведот на трудот, изложени се предметот и целите на истражувањето, хипотезата,
истражувачките прашања, теоретската рамка и методите на истражувањето. Кандидатот
укажува дека со _______.
Првата глава од докторскиот труд (докторската дисертација) е насловена „______“. Во неа
се анализирани _______.
Втората глава ги анализира _________.
.
.

.
.
Во заклучните согледувања, ______.
Предмет на истражување
(текст)
Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата
(текст)
Краток опис на применетите методи
(текст)
Краток опис на резултатите од истражувањето
(текст)
Оцена на трудот
Докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р ______, со наслов
,,_____________“, претставува истражување во _______________ (се наведува научното
подрачје/потесната област). Изработката на темата на овој докторски труд (докторска
дисертација) ___________________ (се наведува целта и очекуваниот научен придонес).
Докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р _______, со наслов
,,________“, според мислењето на Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и
стандарди за подготовка на докторски труд (докторската дисертација).
Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот
Кандидатот пред одбраната на докторскиот труд (докторската дисертација) ги објавил
следниве рецензирани научно-истражувачки трудови во референтни научни публикации:
Автор-и: „ ____________ “, објавен: ________________ (назив на списанието, број, датум)
Автор-и: „ ____________ “, објавен: ________________ (назив на списанието, број, датум)
Заклучок и предлог
Главни научни придонеси на кандидатот се: ____________________.
Подрачјето на примена и ограничувањата се: ___________________.

Можните понатамошни истражувања се: ______________________.
Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот/Научниот совет на
________ единицата да ја прифати позитивната оценка и да закаже одбрана на
докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р _______ со наслов
„_______________“.

КОМИСИЈА
Проф. д-р ________, претседател
Проф. д-р _______ , ментор
Проф. д-р ________, член
Проф. д-р ________, член
Проф. д-р ________, член

Издвоени мислења (доколку има):

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме на
кандидатот

Име и презиме на
кандидатот

ПРЕГЛЕД
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ___________ ЕДИНИЦА

Име и презиме на менторот

магистерски/специјалистички трудови
Наслов на темата

ПРЕГЛЕД
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ___________ ЕДИНИЦА

Име и презиме на менторот

докторски трудови (дисертации)
Наслов на темата

Прилог бр.5

Датум и бр. на
Одлука на ННС/НС
за прифаќање на
темата

Датум и бр. на
Одлука на ННС/НС
за прифаќање на
темата

_____________________
декан/директор

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

ПРАВИЛНИК
за условите за упис на студиски програми на лицата
кои не завршиле еднакво образование во странство
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Битола, Mарт 2022 година
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2

Врз основа на член 94 став 1 точка 36, а во врска со член 150 став 2 од Законот за
високото образование („Службен весник на РМ“ број 82/2018 и „Службен весник на РСМ“
број 178/2021) и член 229 од Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот сенат на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 200-та седница одржана на 30.03.2022
година, го донесе следниов

ПРАВИЛНИК
за условите за упис на студиски програми на лицата
кои не завршиле еднакво образование во странство
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
Предмет на уредување
Член 1
Со овој Правилник се уредуваат условите и начинот на запишување на студенти на
прв, втор и трет циклус студии на единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола (во натамошниот текст: Универзитетот), уписот на странски државјани, еднаквото
вреднување на странско образование и постапката за упис на лице кое не завршило еднакво
образование во странство.
УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ
НА ЕДИНИЦИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
Начин на запишување на студиите
Член 2
Запишувањето на студии се врши врз основа на јавен конкурс кој го објавува
Универзитетот, по претходна согласност на Владата на Република Северна Македонија.
Универзитетот ја утврдува постапката за селекција на кандидатите за запишување на
начин кој гарантира рамноправност на сите кандидати без оглед на раса, боја на кожа, пол,
род, јазик, вера, политичко или друго уверување, етничко, национално или социјално
потекло, имот, раѓање, општествена положба, инвалидност, сексуална ориентација и возраст.
Универзитетот ги утврдува условите за упис и критериумите врз основа на кои се
врши селекцијата и изборот на кандидатите за запишување на студиите.
Услови за запишување на студенти на прв, втор и трет циклус студии
Член 3
Право на запишување на прв циклус студии имаат кандидати: кои положиле државна
матура или положиле меѓународна матура или со завршено четиригодишно средно образование,
според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура (пред учебната
2007/2008 г.), како и во учебната 2019/2020 г. кои не полагале државна матура.

Член 4
На втор циклус академски студии во времетраење од една години (60 ЕКТС кредити),
може да се запише само лице кое завршило прв циклус студии - додипломски студии во
траење од најмалку 4 години и стекнало најмалку 240 ЕКТС кредити.
3

На втор циклус академски студии во времетраење од две години (120 ЕКТС кредити)
може да се запише лице кое завршило прв циклус академски студии во траење од најмалку
три години и стекнало најмалку 180 ЕКТС кредити.
На втор циклус академски студии кои траат една или две години, можат да се
пријават и запишат и кандидати со завршени најмалку четиригодишни универзитетски
(додипломски) студии според студиски програми пред воведувањето на ЕКТС.
На втор циклус академски студии не може да се запише лице со завршен прв циклус
стручни студии.
На втор циклус стручни студии (специјалистички студии) може да се запише лице кое
завршило прв циклус стручни или академски студии со времетраење од најмалку три години
(180 европски кредити).
Член 5
На трет циклус-докторските студии може да се запишат:
• Кандидати кои завршиле соодветни академски студии од втор циклус, односно
постдипломски студии, имаат остварено минимум 300 европски кредити од
првиот и вториот циклус на студии (додипломски и постдипломски студии)
збирно;
• Кандидати кои магистрирале на соодветни студиски програми за постдипломски
студии со коишто се стекнале со звање Магистер, пред воведувањето на ЕКТС.
Упис на странски државјани
Член 6
Студентите странски државјани се запишуваат на студии на единиците на
Универзитетот под исти услови како и државјаните на Република Северна Македонија и
плаќаат школарина во висина утврдена од страна на Универзитетот.
Еднакво вреднување на странско образование
Член 7
Се смета дека условите за запишување на трите циклуси студии од членовите 3, 4 и 5
на овој Правилник, ги исполнуваат и лицата кои завршиле соодветно образование во
странство.
Право на запишување на трите циклуси студии имаат и лица кои не завршиле еднакво
образование во странство.
ПОСТАПКА ЗА УПИС НА ЛИЦЕ КОЕ НЕ ЗАВРШИЛО
ЕДНАКВО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СТРАНСТВО
Постапка за упис
Член 8
Постапката за упис на лице/кандидат на прв циклус студии на Универзитетот, се води
на единицата на Универзитетот.
Конкурсната комисија на единицата утврдува дека пријавениот кандидат завршил
еднакво образование во странство, врз основа на поднесеното Решение/а за нострификација и
за еквиваленција на свидетелството/та стекнато/и во странство, издадено/и од
Министерството за образование и наука.
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Член 9

Постапката за упис на лице/кандидат на втор и трет циклус студии на Универзитетот,
се води на Универзитетот.
Доколку Конкурсната комисија на единицата, врз основа на Решението за признавање
на странска високообразовна квалификација издадено од Министерството за образование и
наука, утврди дека кандидатот не завршил еднакво образование во странство, пријавата со
потребната документација ја доставува до Ректоратот на Универзитетот, во утврдените
термини за пријавување по Конкурсот.
Оценка за исполнетоста на условите за упис на кандидат кој не завршил еднакво
образование во странство врши Комисија на Универзитетот, составена од 5 (пет) члена, во
состав: проректор за настава, проректор за наука, продекан за настава/заменик директор и
два наставници од единицата каде се пријавил кандидатот.
Комисијата од став 3 на овој член, ја формира Ректорската управа во рок од 3 (три)
дена по истекот на рокот за пријавување на кандидати утврден во соодветниот Конкурс.
Комисијата е должна да спроведе постапка, во рок од најмногу 3 (три) дена од денот
на формирањето и да изврши оценка за исполнетоста на условите за упис на конкретниот
кандидат кој нема завршено соодветно образование во странство.
Член 10
Комисијата од членот 9 на овој Правилник, врши увид во целокупната документација,
имајќи ги во предвид потребните услови за упис, врши вреднување и одлучува дека
кандидатот:
 ги исполнува условите за запишување на студии,
 има потреба да полага диференцијални испити,
 не ги исполнува условите за запишување.
Одлуката се донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на
Комисијата.
Одлуката од Комисијата се доставува до Конкурсната комисија на единицата.
Член 11
Во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на Одлуката за утврдени неисполнети
услови за запишување, кандидатот има право на жалба до Ректорската управа, која одлучува
во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на жалбата.
Одлуката по жалбата на Ректорската управа е конечна.
Влегување во сила
Член 12
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

_________________________
Проф.д-р Пеце Николовски
Претседател на Сенат
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ 64029- МЕТОДИКА НА НАСТАВА ПО
АНГЛИСКИ ЈАЗИК, 64004 АНГЛИСТИКА И 64021- УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ
ЈАЗИЦИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ –БИТОЛА ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Факултетот
за биотехнички науки објавен на 3 февруари 2022 година во дневните весници Нова
Македонија (број 25.441) и Коха (број 4457), за избор на наставник во сите наставнонаучни звања во областа 64029- МЕТОДИКА НА НАСТАВА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК,
64004 АНГЛИСТИКА И 64021- УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ и врз основа на
Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки-Битолабр. 02179/7, донесена на 15.02.2022, формирана е Рецензентска комисија во состав:
- д-р Ирина Петровска, од научната област-Англистика, редовен професор на Факултетот
за туризам и угостителство при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола
- д-р Нина Даскаловска, од научната област-Методика на настава по англиски јазик,
редовен професор на Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип
- д-р Силвана Нешковска, од научната област -Англистика, вонреден професор на
Педагошкиот факултет, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 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 64029- Методика на настава по англиски јазик, 64004-Англистика и 64021- Учење
на странски јазици на Факултетот за биотехнички науки- Битола, во предвидениот рок се
пријави д-р Весна Продановска-Попоска, доцент на Факултетот за биотехнички науки –
Битола. Рецензенската комисија ја имаше предвид севкупната наставно-образовна дејност,
научноистражувачка работа и стручно-применувачка дејност на канидатката д-р Весна
Продановска-Попоска,ги вреднуваше вкупните научни, стручни, педагошки и други
остварувања на кандидаткатад-р Продановска-Попоска во периодот на последните пет
години пред објавувањето на огласот за избор, врз основа на целокупната поднесена
документација што е од важност за изборот. Вопродолжение се презентирани наодите,
констатациите и предлогот на Комисијата за избор во наставно-научно звање.
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Биографски податоци за кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска
Д-р Весна Продановска-Попоска е родена на 21.01.1979 година во Битола. Со
основно образование се стекнува во родниот град а средно образование завршува во
Гимназијата Јосип Броз Тито-Битола. Во учебната 1999/2000 година се запишува на
Филолошкиот факултет – Катедра за странски јазици при Универзитетот „Неофит
Рилски“, Република Бугарија, група Англиска филологија, а дипломира во 2004 година и
се стекнува со звање Дипломиран професор по англиски јазик. Во состав на дипломата од
додипломските студии кандидатката поседува и Свидетелство за професионална
квалификација.
Веднаш после дипломирањето се запишува на магистерски студии при истиот
универзитет и факултет и ги завршува во 2006 година како прв магистрант во генерацијата
со магистерскиот труд со наслов „Стилистичките фигури на културната репрезентација во
АРАБИ од Џејмс Џојс“ под менторство на проф. д-р Гергана Апостолова и се стекнува со
научен степен Магистер по англиска филологија. Студиите од прв и втор циклус ги
завршува со просечен успех од 8,71.
Докторските студии ги завршува во 2016 година на Софискиот универзитет „Св.
Климент Охридски“- Софија, Р. Бугарија при Факултетот за класични и модерни
филологии со докторската дисертација под наслов „Проблеми на изговорот и стратегии за
нивно надминување при развивање на говорни вештини во изучувањето на англиски
јазик“ под менторство на проф. д-р Јорданка Симеонова и се стекнува со научен степен
Доктор по методика на настава по англиски јазик.

Резултатии искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок

Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска своето професионално искуство го
започнува како наставник по предметот Англиски јазик во основно училиште„Гоце
Делчев“ во Битола, и предава во текот на учебната 2004/2005 година. Се здобива со
правото овластен судски преведувач од македонски на англиски и бугарски јазик во 2005
година и работи и како професионален преведувач и толкувач во Полициската Мисија на
Европската Унија-ПРОКСИМА. Притоа постојано работи на превод на разна
документација и симултан и консекутивен превод на трите и од трите јазици.
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Својата академска кариера ја започнува на Њујорк Универзитетот во Скопје каде
била избрана како лектор во периодот од 2006 до 2008 година и ги предавала следните
предмети:
1.Composition 1
2. Composition 2
3. Business English
Од 2008 година е избрана како асистент а подоцна во 2014 година е избрана како лектор
на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип сè до 2016 година.
Во текот на својата работа на Филолошкиот факултет учествувала и соработувала во
изведување на настава на повеќе задолжителни и стручни предмети и тоа:
1. Фонетика на англискиот јазик
2. Фонологија на англискиот јазик,
3.

Современ англиски јазик 1,2,3 и 4

На Факултетот за образовни науки при истиот универзитет учестувувала во изведувањето
на настава по предметите:
1. Фонетика и фонологија на англискиот јазик
2. Морфологија и
3. Синтакса.
Изведувала настава и на другите единици при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип по
предметите Англиски како странски јазик и тоа на Факултетот за туризам и бизнис
логистика за студиските програми Бизнис логистика, Гастрономија и диететика и Бизнис
администрација.
Предавала Англиски јазик како задолжителен предмет на Економскиот факултет и
Високата здравствена школа во рамките на истиот универзитет.
Освен тоа изведувала настава по предметот Англиски јазики на други единици и на
дисперзираните одделенија во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип.
Од 2016 годинапредава на Факултетот за биотехнички науки во Битола по
задолжителните предмети Англиски јазик 1 иАнглиски јазик 2. Во 2017 година е избрана
за доцент на факултетот каде што работи и предава Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2
на студиските програми од прв циклус студии по Зоотехника, Квалитет и безбедност
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на храна, Агроменаџмент и Технологија на анимални производи. Д-р Весна
Продановска-Попоска е член на Катедрата за агроекономија (Одлука бр. 02-949/11 од
28.10.2019 година) и член во Центарот за научно-истражувачка работа во рамките на
Факултетот за биотехнички науки- Битола (Одлука бр. 02-949/12 од 28.10.2019 година).
Ангажирана е и за настава по предметот Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2(кој за прв
пат се воведува) за студиската програма Храна и диететитка од прв цуклус студии како
и за предметот Методи на научно-истражувачка работана студиските програми по
Квалитет и безбедност на храна, Агроменаџмент и Зоотехника за втор циклус студии.
Од 2017 година па наваму ги понудила наставнитепредмети на англиски јазик -прозорец
на мобилност1.
Од летниот семестар во академската 2019/20 година па наваму согласно Ковид-19
протоколите за онлајн и хибридна настава, успешно изведува настава на далечина преку
платформата Google Classroom и Google meet,на која има достапни информации за
наставниот план по предметите кои ги предава, како и разни презентации и вежби за
поткрепа на учебниот материјал по Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2 на сите насоки на
Факултетот за биотехнички науки- Битола.
Од академската 2017/18 година (Одлука бр. 14-1306/3-1 од 04.10.2017 година) па сè
до 2019/20 година (Одлука бр. 14-1850/9-2 од 26.12.2018 година) д-р Весна ПродановскаПопоска била ангажирана на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во
Штип за предметите Фонетика на англискиот јазикиФонологија на англискиот јазик.
Во академската 2021/2022 година дала согласност за изведување на настава на студиската
програма по Прехранбена технологија и биотехнологија за прв циклус студии година на
Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола
која е во постапка на повторна акредитација со ангажман по предметите Англиски јазик 1
и Англиски јазик 2(Одлука бр. 02-726/7 од 04.11.2021)
Способноста за изведување на високообразовна дејност на д-р Весна ПродановскаПопоска се потврдува и преку континуираните особени резултати односно од
реализираните студентски анкети презентирани во официјалните извештаи за
самоевалуација кои се спроведени во последите пет години на Факултетот за биотехнички
науки – Битола. Имено, на скала од 1 до 5 (1 најниска оценка), кандидатката била оценета
со просечна оценка 4,62 во академската 2017/2018година; просечна оценка 4,54 во
академската 2018/2019 година; просечна оценка 5,00 во академската 2019/2020 година и
просечна оценка 4,95 во академската 2020/2021 година.

1

https://fbn.uklo.edu.mk/za-fakultetot/osnovni-informacii/kadar/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%86%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/?fbclid=IwAR2VjMj08NRhkskt4W5Jzt08mIJFNuj0DVj5reKbE79L4v
qgAfo81LGYfB8
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Во периодот на последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор,
кандидатката била член на 1 рецензенска комисија за избор на други наставници во
наставно-стручно /научно звање на друга високообразовна институција (Одлука бр 205/3/2 од 16.09.2021 година) и била ангажирана во Комисијата за изработка на елаборат за
прв и втор циклус на студии за студиските програмипоЗоотехниказа I цуклус (Одлука бр.
02.545/ од 02.09.2021)и за II циклус студии (Одлука бр. 02-545/7 од 02.09.2021 година).Таа
исто така повеќе пати била дел од Конкурсната комисијата за упис и прием на нови
студенти во прва година на прв циклус студии за академската 2019/2020 година (Одлука
бр. 02-608/5 од 20.06.2019 година) и 2020/2021година (Одлука бр. 02-350/6 од 30.06.2020
година)а од2019 година е член и на Комисија за студентски работи при УКЛО-Битола
(Одлука бр. 02-949/18 од 28.10.2019 година). Кандидатката исто така е член на Комисијата
за признавање на испити на Факултетот за биотехнички науки-Битола (Одлука бр. 02040/15 од 28.10.2019 година), како и член на Комисијата за самоевалуација на Факултетот
(Одлука бр. 02-479/3-4 од 16.05.2019 година). Од своето вработување па сè до денес
учествува и во промотивни активности на Факултетот и тоа во презентација на студиски
програми за идните студенти во средните училишта во регионот како и во организација и
реализација на „Отворен ден“ на Факултетот за биотехнички науки-Битола за учениците
од четврта година во периодот од 2017 до 2019 година. Д-р Продановска- Попоска е член
и во уредувачкиот одбор за издавање на Монографија по повод 60 години јубилеј на
Факултетот за биотехнички науки- Битола (Одлука бр. 02-482/2 од 03.09.2020 година). Од
академската 2017/2018 година со мандат до 2022/2023 година е назначена за ЕКТС
Координатор (Одлука бр. 02-949/13 од 28.10.2019 година).За академската 2020/2021
година (Одлука бр. 02-143/7 од 28.01.2021) како и за 2021/2022 (Одлука бр. 02-179/15 од
15.02.2022 година) година е назначена за ментор за организирање на практичната настава
во летниот семестар на Факултетот за биотехнички науки- Битола. Во последните пет
години д-р Весна Продановска-Попоска била член на повеќе комисии за избор на декан
(Одлука бр. 02-409/5 од 11.04.2019 година), продекани (Одлука бр. 02-949/8-1 од
28.10.2019 година) и членови во Изборна комисија (Одлука бр. 02-459/8-1 од 9.05.2019
година) во рамките на Факултетот.

Резултати од научно-истражувачка работа
Во текот на своето професионално и академско искуство учествувала на бројни
конференции и разни научни настани на кои презенетирала свои научни и стручни
трудови. Автор е на повеќе од 40 труда кои се објавени во референтни списанија и
зборници, а дел од нив се рецензирани во Билтен бр. 431 од 03.08.2017 годинапри избор во
доцент и достапни се на електронската база https://eprints.ugd.edu.mk/. Од 2017 до
2021/2022 година автор е на 15 труда во меѓународни публикации и научни списанијакои
подлежат на рецензија и кои имаат меѓународен уредувачки одбор. Тука се вклучуваат
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меѓународни публикации и списанија кои се објавуваат во Република Северна Македонија
какоХоризонти, Knowledge, Годишни зборници на Филолошкиот факултет при
Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Зборници на трудови од конференциите Филко
(филологија, култура и образование) и меѓународните публикации односно научното
списание Postmodernism Problems од Република Бугарија како и зборник на трудови од
конфереција во Унгарија. Во списокот на објавени трудови на д-р Продановска- Попоска
наведени серецензирани научни трудови во референтни научни публикации согласно член
166 став 2 точка 3 од Законот за високо образование, а согласно Правилникот за посебните
услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски “– Битола
наведенитетрудови со реден број 2, 3, 7, 12и 15се индексирани во EBSCO и CEEOL
базите. Трудовите објавени како учества на меѓународни конференции се хронолошки
наведени веднаш под списокот на објавени трудови. Објавените трудови на кандидатката
се на тема изучување на англискиот јазик како странски, стратегии и методи на учење и
изучување странски јазик, вештината зборување при изучувањето на странски јазик,
компарација на гласовните системи на англискиот јазик и други јазици, јазична
интерференција
итн.,
и
истите
се
достапни
на
електронските
бази
http://eprints.uklo.edu.mk/https://www.researchgate.net/,
https://scholar.google.com/и
http://eprints.ugd.edu.mk/.
Во последните пет години пред објавување на огласот за избор, од информациите
кои се добиени од Google Scholar профилот на д-р Весна Продановска-Попоска
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=aPl1SAgAAAAJ) се констатира дека
нејзините публикации забележале 41 цитирањe и 20 цитирања на платформата Research
gate https://www.researchgate.net/profile/Vesna-Prodanovska/stats
Листа на објавени трудови од 2017 до 2022 година
1.

2.

3.

Prodanovska-Poposka, Vesna (2017) ПРЕГЛЕД НА МЕТОДИТЕ И ТЕХНИКИТЕ
ПРИ ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК ВО ОДНОС НА ПРАВИЛНИОТ
ИЗГОВОР. Conference Proceedings -Filko- Philology, Culture and Education Second
International Scientific Conference. pp. 515-521. ISSN 978-608-244-469-7
Prodanovska-Poposka, Vesna and Neshkovska, Silvana (2018) ПРЕГЛЕД НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА, ПРАГОВОТО
РАВНИЩЕ И ОБЩАTA ЕЗИКОВА РЕФЕРЕНТНА РАМКА. POSTMODERNISM
PROBLEMS, 8 (3). pp. 407-422. ISSN 1314-3700
Prodanovska-Poposka,
Vesna and Koceva,
Vesna (2018) ПРЕГЛЕД
НА
СТРАТЕГИИТЕ ЗА УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА
СТРАТЕГИИТЕ ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР. Knowledge –
International Journal, 23 (5). pp. 1359-1364. ISSN 1857-923X
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Prodanovska-Poposka, Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА КОМУНИКАТИВНИОТ
ПРИСТАП ПРИ ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК СО ОСВРТ КОН
ВЕШТИНАТА ЗБОРУВАЊЕ. Yearbook - Faculty of Philology, viii (9). pp. 71-77.
ISSN 1857- 8667
Prodanovska-Poposka, Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА МАКЕДОНСКИОТ И
АНГЛИСКИОТ ГЛАСОВЕН СИСТЕМ: ВЛИЈАНИЕТО НА МАЈЧНИОТЈАЗИК
ВО СОВЛАДУВАЊЕТО НА ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК. In:
Filko 3, 26-27 April 2018, Stip, Macedonia.
Prodanovska-Poposka, Vesna (2018) Languages in Contact and Applied Linguistics –
“Intruded” Bilingualism. In: International Conference on Literature, Languages,
Humanities and Social Sciences, 2-4 October 2018, Budapest, Hungary.
https://doi.org/10.17758/URUAE4.UH10184039
Prodanovska-Poposka,
Vesna and Koceva,
Vesna (2019) ПРОУЧУВАЊА
И
ИСТРАЖУВАЊА ВО ВРСКА СО ЕФИКАСНОСТА НА ЕКСПЛИЦИТНАТА И
ИМПЛИЦИТНАТА НАСТАВА ПО ГРАМАТИКА. Knowledge- Intrnational Journal,
30 (5). pp. 1085-1352. ISSN ISSN 1857-923X
Prodanovska-Poposka,
Vesna and Todorova,
Marija (2020) ГЛАСОВНИТЕ
СИСТЕМИ НА ШПАНСКИОТ И НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК. Conference
Proceedings of the International Scientific Conference "FILKO" - Philology, Culture
and Education. pp. 345-350. ISSN 978-608-244-787-2
Prodanovska-Poposka, Vesna (2021) FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR
GIFTED LEARNERS: OVERVIEW OF LISTENING, READING, SPEAKING AND
WRITING. GIFTED AND TALENTED CREATORS OF PROGRESS.
Prodanovska-Poposka, Vesna (2021) ACQUIRING PROPER PRONUNCIATION: AN
OVERVIEW OF A SET OF EXERCISES FOR IMPROVING ENGLISH LONG /i:/
AND /u:/ VOWELS. FILKO Fifth International Scientific Conference, Conference
Proceedings. ISSN ISBN 978-608-244-787-2
Prodanovska - Poposka, Vesna and Pachovska, Mirjana (2021) ВЛИЈАНИЕТО НА
СТРАНСКИТЕ
ЈАЗИЦИ
ВРЗ
МАКЕДОНСКИОТ
ЈАЗИК
СПОРЕД
КОНЕСКИ. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД ТРКАЛЕЗНАТА МАСА „ДЕЛОТО
НА КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН ИЗВОР НА ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА
ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И КУЛТУРАТА“. ISSN 978-9989-100-64-2
Prodanovska-Poposka,
Vesna and Kitanovska-Ristoska,
Elena and Neshkovska,
Silvana (2021) STUDENTS’ PERSPECTIVES ОN TEACHING LITERATURE IN EFL
CLASSES: VARIOUS POSSIBILITIES FOR CREATING EXCITING CLASSROOM
EXPERIENCES. Horizons International scientific journal Series A Social Sciences and
Humanities. ISSN 1857-9884
Prodanovska-Poposka, Vesna (2022) LANGUAGE LEARNING STRATEGIES TO
LEARNERS OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES IN HIGHER
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14.

15.

EDUCATION. ГОДИШЕН ЗБОРНИК 2021 Филолошки факултет- Универзитет
Гоце Делчев- Штип, 12 (18). pp. 195-203. ISSN 1857-7059
Prodanovska-Poposka, Vesna and Todorova, Marija (2022) СТРАТЕГИИ ПРИ
УСВОЈУВАЊЕ НА ШПАНСКИ ЈАЗИК (Ј3) КАЈ СТУДЕНТИ СО АНГЛИСКИ
ЈАЗИК (Ј2). Годишен зборник 2021 Филолошки факултет Универзитет Гоце
Делчев - Штип, 12 (18). pp. 206-2016. ISSN 1857-7059
Prodanovska-Poposka, Vesna and Todorova, Marija (2022) РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ
SPANGLISH И CHICANO ENGLISH. Knowledge – International Journal, 50 (5). pp.
599-603. ISSN 1857-923X

Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска учествувала на следните меѓународни
научни конференции и настани во периодот од 2017 до 2022 година:
1. 5-та Меѓународна научна конференција за ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И
ОБЩЕСТВО- Център за нови медии и дигитална култура при Югозападния
университет „Неофит Рилски” –3-4 ноември 2017, Благоевград ProdanovskaPoposka, Vesna and Neshkovska, Silvana (2018) ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПЕЙСКАТА
ЕЗИКОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА, ПРАГОВОТО РАВНИЩЕ И ОБЩАTA
ЕЗИКОВА РЕФЕРЕНТНА РАМКА. POSTMODERNISM PROBLEMS, 8 (3). pp. 407422. ISSN 1314-3700
2. Седумнаесетта меѓународна научна конференција THE TEACHER OF THE
FUTURE 24-27 мај 2018, Будва, Црна Гора Prodanovska-Poposka, Vesna and Koceva,
Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК СО
ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА ПРАВИЛЕН
ИЗГОВОР. Knowledge – International Journal, 23 (5). pp. 1359-1364. ISSN 1857-923X
3. Трета меѓународна конференција ФИЛКО 3 – филологија, образование и
култура 26-27 април 2018, Штип, Македонија Prodanovska-Poposka,
Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА МАКЕДОНСКИОТ И АНГЛИСКИОТ ГЛАСОВЕН
СИСТЕМ: ВЛИЈАНИЕТО НА МАЈЧНИОТЈАЗИК ВО СОВЛАДУВАЊЕТО НА
ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК. In: Filko 3, 26-27 April 2018, Stip,
Macedonia.
4. 16th International Conference on Literature, Languages, Humanities & Social
Sciences (LLHSS-18) Oct. 2-4, 2018 Budapest (Hungary)Languages in Contact and
Applied Linguistics – “Intruded” Bilingualism. In: International Conference on
Literature, Languages, Humanities and Social Sciences, 2-4 October 2018, Budapest,
Hungary. https://doi.org/10.17758/URUAE4.UH10184039
5. Дваесетта меѓународна конференција KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 29
– 31 март, 2019, Врњачка бања, Р. Србија Prodanovska-Poposka, Vesna and Koceva,
Vesna (2019) ПРОУЧУВАЊА И ИСТРАЖУВАЊА ВО ВРСКА СО ЕФИКАСНОСТА
НА
ЕКСПЛИЦИТНАТА
И
ИМПЛИЦИТНАТА
НАСТАВА
ПО
ГРАМАТИКА. Knowledge- Intrnational Journal, 30 (5). pp. 1085-1352. ISSN ISSN
1857-923X
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6. ВТОРА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА. НАДАРЕНИТЕ
И ТАЛЕНТИРАНИТЕ КРЕАТОРИ НА ПРОГРЕСОТ Педагошки факултетБитола, 28 октомври 2020 Prodanovska-Poposka, Vesna (2021) FOREIGN
LANGUAGE TEACHING FOR GIFTED LEARNERS: OVERVIEW OF LISTENING,
READING, SPEAKING AND WRITING. GIFTED AND TALENTED CREATORS OF
PROGRESS.
7. ТРКАЛЕЗНАТА МАСАДЕЛОТО НА КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН ИЗВОР НА
ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И
КУЛТУРАТА, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет,
Македонско научно друштво- Битола, Ноември 2021. Prodanovska - Poposka,
Vesna and Pachovska, Mirjana (2021) ВЛИЈАНИЕТО НА СТРАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ
ВРЗ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СПОРЕД КОНЕСКИ. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД
ТРКАЛЕЗНАТА МАСА „ДЕЛОТО НА КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН ИЗВОР НА
ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И
КУЛТУРАТА“. ISSN 978-9989-100-64-2
Покрај наставната дејност д-р Продановска-Попоска активно работи и како рецензент
на следните меѓународни списанија:
- Од 2016 година односно од основањето на меѓународното научно списание
Палимсест е член на уредувачкиот одборпри што активно работи како јазичен уредник
по
англиски
јазик
и
рецензира
трудови
од
својата
област
https://js.ugd.edu.mk/public/dokumenti/plus/palimpsest-en
-Од 2016 година па наваму е член на уредувачкиот одбор и активно работи како рецензент
во
Канадското
меѓународно
списание
English
Language
Teaching
https://ccsenet.org/journal/index.php/elt/editorи рецензира трудови од својата област адо
денес рецензирала повеќе од 50 трудови
- од 2017 година па до денес рецензирала трудови од својата област за Годишниот
зборник на Филолошкиот факултет при Универзитетот „ Гоце Делчев“ –Штип
-Од 2019 година па наваму е член на рецензенскиот одбор на Меѓународно здружение на
истражувачи
по
менаџмент,
хуманистички
и
социјални
наукиhttp://hssmr.org/committee.php.
- Во 2020 година го рецензирала трудот со наслов MEDIA LITERACY AS A BASIS FOR A
PROPER PERCEPTION OF A DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM IN A SOCIETY AND
A CONSTITUTIONALLY GUARANTEED RIGHTS TO A HEALTHY ENVIRONMENT,
објавен во зборник на трудови на Осмиот научно-стручен собир при Филозофскиот
факутет
на
Униеверзитетот
во
Зеница
на
тема
„Наука
и
современост“.https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=941821
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-Покрај учеството со научен труд била и рецензент на меѓународната коференција The
Role of Higher Education in Society Advancementодржана на 24-26 септември 2021 година во
организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, чиј зборник на трудови е
во издание на меѓународното научно списание „ Хоризонти“ при УКЛО- Битола.
Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска учествувала во организација на
меѓународниот настан во рамките на 29 годишната конференција на координатори на
Европската сестринска мрежа (European Nursing Module)од 6-9 октомври 2021
организиран од Високата медицинска школа при Универзитетот „Св. Климент Охридски“Битола. Членува во на Асоцијацијата на наставници по англиски јазик во
Македонијаhttps://www.eltam.org.mk/и е член на Меѓународното здружение на
преведувачи и толкувачи на Република Македонија ЗПРМ/ MATA https://mata.mk/en/finda-translator/.
Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска учестувала и учествува во следните
научно-истражувачки проекти во периодот од 2017 - 2022 година:
1. „Литературолошките и културолошките истражувања и нивната функција во
оспособувањето на студентите идни наставници“, Филолошки факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, од март2016 до март 2018 (учесник)
2. „Ментор“ Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, од 01.04.2016
до 01.04.2018, (учесник)
3. Намалување на ризик факторите на млечните фарми со цел подобрување
квалитетот на млекото и млечните производи, Факултет за биотехнички наукиБитола 2018-2021 (учесник)
4. Квалитетот и безбедноста на храната во Пелагонискиот регион, како значаен
аспект од одржливиот систем за производство, Факултет за биотехнички наукиБитола 2021-2022 (учесник)
5. Higher education in the western balcans-Es-Balk “Exchanging, exploring, Building New
Fields of Possibility” - French Ministry of Foreign Affairs, solidarity Funds for
Innovative Projects, Civil societies, Francophonie and human development2021-2022
(учесник)

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност

Од 2005 година како постојан судски преведувач па до денес д-р Весна
Продановска- Попоска преведувала и сѐ уште работи на бројна стручна литература,
работела на многу конференции и семинари од разна тематика како симултан и
консекутивен толкувач меѓу трите јазика- македонски, англиски и бугарски јазик и
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обратно. Од 2010 година па наваму има ангажман со неколку светски ревизорски агенции
за регионот на Европа, Азија и Среден Исток како толкувач и преведувач од македонски
на англиски и бугарски јазик и обратно во рамките на бројни ревизии за усогласеност на
работните услови на вработените во производниот сектор во државата. Како преведувач и
толкувач во рамките на ваквите ревизии работела и работи на усогласеноста на Добрата
земјоделска пракса кај тутунопроизведувачите како и имплементација на Програма за
спречување на тероризам, ревизии за запазување на безбедност во производството на
храна како и ревизија и запазување на стандардите за обработка на „конфликтни
минерали“ во државата.Од 2015 година па наваму работела за Договорно-истражувачка
организација за клинички испитувања со огранок во Р. Северна Македонија, при што
преведувала разна документација од англиски на македонски јазик и обратно. Исто така
од 2019 година склучила договор за превод на документација од македонски на англиски и
обратно со компанија за медицински и технички преводи од САД а од 2021 година со
меѓународна агенција за превод и локализација на клинички студии за истите јазици. Во
рамките на Факултетот за биотехнички науки-Битола постојнo преведува и толкува на
трите јазици при гостување на Еразмус мобилности на наставен кадар, делегации итн. На
29 годишната конференција на координатори на Европската сестринска мрежа (European
Nursing Module) од 6-9 октомври 2021 организиран од Високата медицинска школа при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, освен ангажманот во организацискиот
одбор, кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска била целосно ангажирана околу
комуникацијата и симултано и консекутивно толкување од англиски на македонски јазик
и обратно во рамките на презентациите и јавните дускусии на учесниците.
Во периодот од 2017 до 2022 година д-р Весна Продановска-Попоска учестувала на
следните едукативни семинари, обуки и предавања од својата област:
1. 10таELTAM-IATEFL-TESOL INTERNATIONAL BIANNUAL CONFERENCE Educate
and Empower> from a more creative and enlightened teacher to a more forceful and cultivated
student -19-21 октомври 2018- Струга
2. ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА на Здружението на преведувачи и
толкувачи на Република Македонија „Состојбата со судскиот превод во Македонија“
Скопје, 17.11.2018 г
3. Работилница на тема „Пренесување на личните имиња во официјални документи –
искуства од преведувачката дејност“ организирана од Здружението на преведувачи и на
толкувачи на Република Северна Македонија одржана на 01.03.2019 година на
Педагошкиот факултет во Битола.
4.Обука за практичен пристап кон учење изговор реализирана од проф.д-р. Алис
Хендерсон (http://univ-grenoble-alpes.academia.edu/AliceHenderson) во рамките на
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конференцијата за фонетика ЕПИП 2019, одржана на 18.5.2019 година на Филолошки
факултет „Блаже Конески“, Скопје.
5.Гостинското предавање на проф. Џон М. Левис од Државниот Универзитет во Ајова,

САД, на тема “Teaching Suprasegmentals: Why and How”, одржано на 10 мај 2021, во
рамките на наставата на проф. д-р Анастазија Киркова-Наскова при Филолошкиот
факултет „ Блаже Конески“- Скопје.
Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска работела и на јазичното уредување и
превод од македонски на англиски јазик на објавени трудови достапни на електронската
базаhttp://eprints.uklo.edu.mk/
1. Dimitrov, Stanimir and Karapetkovska-Hristova, Vesna and Kochoski,
Ljupche and Prodanovska - Poposka, Vesna and Ntsomboh-Ntsefong,
Godswill (2018) Application of Gedis®Systems in Artificial Insemination Technology of
Sows. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSRJESTFT), 12 (3). pp. 75-80. ISSN e-ISSN: 2319-2402,p- ISSN: 2319-2399.
2. Dimitrov, Stanimir and Karapetkovska-Hristova, Vesna and Kochoski,
Ljupche and Trajkovska, Biljana and Makarijoski, Borche and Prodanovska-Poposka,
Vesna and Ntsomboh-Ntsefong, Godswill (2018) The effect of season and parity on the
reproductive performance of sows. Macedonian Veterinary Review, 41 (2). pp. 163-168.
ISSN p-ISSN 1409-7621 e-ISSN 1857-7415
3. Najdovski, Blagojche and Prodanovska-Poposka, Vesna and Mihajlovski,
Goran and Makarijoski, Borche (2017) Internet of things (IoT) Communication,
charactestics, results. International Journal of Engineering Science Invention, 6 (11). pp.
80-82. ISSN 2319 – 6734

Утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за избор во наставнонаучни звања
Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска 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 Весна
Продановска-Попоска, исто така, ги исполнува и посебните услови за избор во наставнонаучното 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 Весна Продановска-Попоска исполнува вкупно 22 услови од сите три
критериуми наведени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за
избор во звања, од кои 7 услови се исполнети од првата група, 9 во втората и 6 во третата
група. Исполнетоста на посебните услови за секој критериум е дадена во Табелата за
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оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања (Анекс 1 од
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставностручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски “– Битола).

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 комисија-

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
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 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 публикацииод
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 учествуваво
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

X

X

X
X
X
X
X

X
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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)
вкупно исполнети услови од прв критериум
7

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 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 универзитет 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* Google Classroom
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.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5
Години
вкупно исполнети услови од втор критериум

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
9
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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.
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
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

X

вкупно исполнети услови од трет критериум

6

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

X

X
X

X
X
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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 наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од
поширок интерес на д-р Весна Продановска- Попоска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката во
последните пет години, Комисијата заклучи дека д-р Весна Продановска-Попоска
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 64029- Методика на настава по англиски јазик,
64004- Англистика и 64021- Учење на странски јазици.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Факултетот за биотехнички науки-Битола, доцент д-р Весна
Продановска- Попоска да биде избрана во звањето вонреден професор во научната
област 64029- Методика на настава по англиски јазик, 64004- Англистика и 64021Учење на странски јазици.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
д-р Ирина Петровска, редовен професор с.р.
д-р Нина Даскаловска, редовен професор с.р.
д-р Силвана Нешковска, вонреден професор с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ 40805-ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА
ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, 40808 – ХИГИЕНА
И ЗДРАВЈЕ, 40808 – СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Врз основа на конкурсот на Факултетот за Биотехнички Науки – Битола, при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, објавен во весниците „Нова
Македонија“ и „Коха“ од 03.02.2022 година, за избор на наставник во сите наставнонаучни звања во наставно-научните области 40805-Хигиена и технологија на
производи и суровини од животинско потекло, 40808 – Хигиена и здравје, 40808 –
Сензорна анализа, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-179/6,
донесена на 11.02.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав:
1. Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен професор - Факултет за биотехнички науки
во Битола – Претседател;
2. Проф. д-р Димче Китановски – редовен професор во пензија - Факултет за
биотехнички науки во Битола – член;
3. Проф. д-р Гордана Димитровска – редовен професор - Факултет за биотехнички
науки во Битола - член
Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пристигнатите
материјали, а врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование (Сл.
Весник бр. 82/2018) и на чл. 31 и чл. 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,
Рецензентската комисија го поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања од
областите 40805-Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско
потекло, 40808 – Хигиена и здравје, 40808 – Сензорна анализа, на Факултетот за
биотехнички науки во Битола, се пријави само кандидатката доц. д-р Билјана
Трајковска.
Биографски податоци и образование
Кандидатката доц. д-р Билјана Трајковска е родена на 22.02.1986 година во
Битола. Средно образование завршила со одличен успех во ДСУ “Таки Даскало” –
Битола. Дипломирала со просечен успех 8.65 на 09.10.2008 година, на Факултетот за
Биотехнички науки –Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на
насоката Преработка на анимални производи, со одбрана на дипломската работа
„Хигиенска исправност на млечен производ јогурт –VITA”.
Постдипломските студии во траење од 4 семестри ги завршила со просечен успех
9.66, на Факултетот за Биотехнички науки –Битола, на студиската програма Квалитет и
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безбедност на млеко и млечни производи. Магистрирала на 14.12.2011 година со
одбрана на магистерскиот труд на тема: “Имплементација на НАССР системот во
краварска фарма”, и се стекнува со научниот степен, магистер по биотехнички науки
од областа на квалитет и безбедност на млеко и млечни производи.
Докторска дисертација пријавила на 12.01.2012 година на Факултетот за
Биотехнички науки – Битола. Дисертацијата на тема: „Фактори кои влијаат врз
концентрацијата на лактоферин во млекото добиено од крави” ја одбранила на
29.06.2017 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Љупче Кочоски, Проф. д-р
Гордана Димитровска, Проф. д-р Димче Китановски, Проф. д-р Владимир Петков,
проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу, Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на
науки од научната област Биотехнички науки.
Кандидатката активно владее со англискиот јазик.
Првото вработување на кандидатката доц. д-р Билјана Трајковска и е на Факултетот за
Биотехнички Науки во 2012 година, како помлад асистент по наставните предмети: Хигиена;
Хигиена, контрола и надзор на анимални производи; Сензорна анализа; Зоохигиена и
здравје на домашните животни; Микроструктурни анализи на храната; Квалитет и
безбедност на агропрехранбени производи; Анатомија со физиологија на домашните
животни; Хемиска безбедност на храна; Аналитичка хемија со инструментална анализа и
контрола на производите. Во 2014 е избрана за Асистент по истите наставни предмети.
На 25.08.2017 година е избранa во звањето доцент на Факултетот за Биотехнички
науки – Битола во областите 40805-Хигиена и технологија на производи и суровини од
животинско потекло, 40808 – Хигиена и здравје, 40808 – Сензорна анализа.
Во моментот е доцент на Факултетот за Биотехнички науки – Битола. Последниот
реферат за избор е објавен во Билтен бр. 430 од 17.07.2017 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени
во билтените бр. 358, 392, 403 и 430, како и вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од последниот избор до денот на пријавата, врз
основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност, кандидатката
д-р Билјана
Трајковска, изведува настава и вежби на прв циклус студии на Факултетот за
Биотехнички науки – Битола, на сите студиски програми по предметите Хигиена
контрола и надзор на анимални производи, Хигиена и Здравје, Анатомија со
Физиологија на домашните животни, Сензорна Анализа, Зоохигиена и здравје,
Квалитет и безбедност на агропрехранбени производи, потоа настава на втор циклус на
студиските програми Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални
производи, Зоотехника и Агроменаџмент, како и на трет циклус на студиската
програма Технологија и безбедност на храна. Во извештајниот период, кандидатката
доц. д-р Билјана Трајковска изведувала наставата на Високата медицинска школа во
Битола на студиската програма Санитарен инженер (Основи на технологија на храна и
Сензорна анализа).
Во последните 5 години, кандидатката била ментор на 20 дипломски трудови,
како и член во Комисија за оцена и одбрана на 10 дипломски трудови, била ментор на 2
магистерски труда и член во комисија за оценка и одбрана на 1 магистерски труд.
Дополнително, била и член на комисија за оценка на магистерски труд одбранет во
странска високо образовна институција. Покрај тоа била и ментор на 22 студентски
трудови кои се презентирани на различни студентски конференции.
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Кандидатката е автор на рецензирано учебно помагало под наслов Практикум по
Хигиена, контрола и надзор на анимални производи, како и коавтор на меѓународна
монографија FOOD SAFETY AND SECURITY: AN INTERNATIONAL ASPECT.
Научно-истражувачка дејност/стручно-уметничка дејност
Области од посебен научен интерес на д-р Билјана Трајковска се: Сензорна
анализа, Хигиена и испитување на квалитетот на производи од млеко, Технологија на
млечни производи и Испитување на квалитетот на суровото млеко.
Заклучно со претходниот избор, кандидатката била автор и коавтор на вкупно 31
труд. По изборот во звање доцент, д-р Билјана Трајковска е автор или коавтор на
вкупно 39 научни трудови од областите Хигиена и технологија на храна, Сензорна
анализа и Хигиена, од кои 2 научни трудови во научни списанија со импакт-фактор
(фактор на влијание), 15 трудови во меѓународни научни списанија и 22 трудови во
зборници од научни собири.
Д-р Билјана Трајковска била раководител на 2 интерни проекти, а учествувала и
како член во 6 научни проекти, како и учество на семинари и работилници.
Во продолжение ќе ги прикажеме трудовите кои д-р Билјана Трајковска ги
објавила по нејзиниот избор на Факултетот за биотехнички науки – Битола и
последниот реферат за избор објавен во Билтен бр. 430 од 17.07.2017 година.
1. Kostovska L., Trajkovska B, Joshevska E., Kochoski Lj., (2017). Effect of starter
cultures and glucono deltalactone (gdl) on sensory characteristics of fermented sausages
produced in Macedonia. Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv,
series C. Technics and Technologies,Vol. XV., ISSN 1311 -9419 (Print), ISSN 25349384 (On- line)
2. Casitovski I., Karapetkovska – Hristova V., Makarijoski B., Joshevska E., Bojkovska K.,
Trajkovska B., Presilski S., (2017). A survey of snail farming technology (helix aspersa
Maxima) in Pelagonia region, R. Macedonia. Scientific Works of the Union of Scientists
in Bulgaria-Plovdiv, series C. Technics and Technologies,Vol. XV., ISSN 1311 -9419
(Print), ISSN 2534-9384 (On- line)
3. Kostovska L., Petkovska A., Trajkovska B., Veljanovska L., Makarijoski B., Kochoski
Lj., (2017). Physico-chemical and microbiological changes during manufacture of white
brined cheese. Proceedings Conference of Agronomy Students with International
Participation. Volume 10, Issue 10, pp 356-361. University od Kragujevac. Faculty of
agronomy, Cacak.
4. Borche Makarijoski, Stefche Presilski, Sasho Trajchevski, Biljana Trajkovska. Impact
of different starter cultures on pH and SH dynamics during the storage of three types of
probiotic yogurt. 64-та научна конференция с международно участие. "Хранителна
наука, техника и технологии - 2017". 20 - 21 октомври 2017 г.
5. Biljana Trajkovska, Liljana Kuzmanovska, Ljupche Kochoski, Kujtim Elmazi, Borche
Makarijoski, Vesna K. Hristova. A survey of seasonal variations of aflatoxin M1 in raw
milk in Polog and Pelagonia region. 64-та научна конференция с международно
участие "Хранителна наука, техника и технологии - 2017". 20 - 21 октомври 2017 г.
6. Ljupche Kochoski1, Liljana Kuzmanovska, Biljana Trajkovska, Gordana Dimitrovska,
Dimche Kitanovski, Borche Makarijovski. Effect of the use of mycotoxin-adsorbing
agents in cow’s food, on the reduction of Aflatoxin M in milk. 64-та научна
конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии 2017". 20 - 21 октомври 2017 г.
7. Stefche Presilski1, Borche Makarijoski, Sasho Trajchevski, Biljana Trajkovska. The
effect of different starter cultures on sensory properties of probiotic yogurt. 64-та научна
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конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии 2017". 20 - 21 октомври 2017 г.
8. Kostovska L., Veljanovska L., Gagacheva B., Kochoski Lj, Trajkovska B., (2017). Raw
milk hygiene and quality as an important parameter for obtaining quality dairy product.
International Conference for Agronomy Students. Ss. Cyril and Methodius University in
Skopje. Faculty of Аgricultural Sciences and Food – Skopje. pp 119-125
9. Runchevska M., Kostovska L., Veljanovska L., Trajkovska B., Kochoski Lj., (2017):
Physico-chemical characteristics of sheep milk cheeses produced with traditional and
industrial procedure. Conference for Agronomy Students. Ss. Cyril and Methodius
University in Skopje. Faculty of Аgricultural Sciences and Food – Skopje. pp 114-118
10. Dimitrov S., Karapetkovska-Hristova V., Kochoski Lj., Trajkovska B., Makarijoski B.,
Prodanovska-Poposka V., Ntsomboh-Ntsefong G. The еffect of season and parity on the
reproductive performance of sows. Mac Vet Rev 2018; 41 (2): pp 163-168, doi:
10.2478/macvetrev-2018-0019, (SJR) 2017: 0.195
11. Karapetkovska-Hristova V., Makarijoski B., Ayaz Ahmad M., Ntsomboh-Ntsefong G.,
Mousa E., Trajkovska B., Dimitrovska G. Study Of Fat Content Dynamics In Dairy
Products With The Simulations Of Artificial Neural Network (ANN) Mode. IOSR
Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT)
12.3(2018): 68-74
12. Hristova Karapetkovska V., Ayaz Ahmad M., Makarijoski B., Trajkovska B.,
Mihajlovski G., Ahmed Mohamed Mousa E., TECHNOLOGICAL ASPECTS
RELATED TO PREBIOTICS INCLUSION IN THE MACEDONIAN DAIRY
INDUSTRY. International Journal of Advances in Science Engineering and Technology,
ISSN(p): 2321 –8991, ISSN(e): 2321 –9009 Vol-6, Iss-3, Spl. Issue-2 Sep.-2018.
Conference: 388th International Academic Conference on Development in Science and
Technology (IACDST)At: Cairo, Egypt 12-13th June, 2018
13. Kadriu G., Kochoski Lj., Trajkovska B. (2018): Supply and Sale of Functional Food of
Dairy Origin in the Market of Mitrovica. American Scientific Research Journal for
Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS). Vol 42 Issue 1 pp.70-74, ISSN
(Print) 2313-4410, ISSN (Online) 2313-4402.
14. Kadriu G., Kochoski Lj., Dimitrovska G., Joshevska E., Trajkovska B. (2018): The
Expansion of Functional Food-Dairies in the Internal Market of the Republic of Kosovo.
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) Vol. 39 No 2 pp
15-20, ISSN 2307-4531.
15. Hristova K.V., M. Ayaz A., M. Atanassova, Mousa E., B. Trajkovska, Bonacci T.,
(2018). Applications of soft computing by artificial neural networking (ANNs) model in
dairy science and technology. PIRM-VI’2018, Faculty of Sciences and Technology,
Abdelmelek Essaadi University, Tangier, Morocco, May 7-9, 2018
16. Трајкоска, Љ., Николоска, Е., Рунчевска, М., Кочоски, Љ. и Трајковска, Б. (2018).
Присуство на бета лактамски резидуи на антибиотици во кравјото млеко и нивното
влијание врз квалитетот и безбедноста. Зборник на трудови од X смотра на
студентски трудови. pp 32 – 37, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
Факултет за земјоделски науки и храна.
17. Рунчевска, М., Андонова, Е., Трајкоска, Љ., Трајковска, Б. и Кочоски, Љ. (2018).
Сензорна анализа на сирење произведено на индустриски начин. Зборник на
трудови од X СМОТРА НА СТУДЕНТСКИ ТРУДОВИ. Универзитет “Св. Кирил и
Методиј” во Скопје. Факултет за земјоделски науки и храна.
18. Seferi N., Kocoski L., Trajkovska B., Elmazi K. (2018). Determining the total number of
microorganisms in raw milk. International journal of food technology and nutrition.
IJFTN | Vol. 1 | No. 1-2 | ISSN 2671 – 3063 (Print). ISSN 2671 – 3071 (Online) pp.44-51
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19. Elmazi K., Stojanovski M., Joshevska E., Trajkovska B., Seferi N. (2019). Dynamics of
the filling mass and pH in durable sausages during ripening. KNOWLEDGE –
International Journal Vol.34.3 pp. 663-666
20. Trajkoska, Lj., Paskoska, N., Runchevska, M., Trajkovska, B. & Joshevska, E. (2019).
The impact of the hygiene in the slaughterhouse on microbiological status of lamb
carcasses. International competition of students scientific works by Odessa national
academy of food technologies – Black Sea Science 2019. Food science and technology.
pp 43-49, ISBN 978-966-289-267-3.
21. Trajkoska, Lj., Runchevska, M., Davkov, F., Kordzaia, N., Trajkovska, B. & Kochoski
Lj. (2019). Determination of residues of antibiotics in raw cow milk after the withdrawal
period – causes and aftereffects in the milk industry. Scientific research of the union of
scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series B. Natural sciences and Humanities, VOL XIX,
ISSN:1311-9192(Print), ISSN:2534-9376(On-line), Balkan conference “Health and Food
Technologies”, 27-28 June 2019.
22. Runchevska, M., Trajkoska, Lj., Beglaryan, M., Badgujar, C. P., Kadriu, G.,
Grozdanovska, A., Kochoski, Lj. & Trajkovska, B. (2019). Effect of somatic cell count
on proteins in cow’s milk. Scientific research of the union of scientists in Bulgaria –
Plovdiv, Series B. Natural sciences and Humanities, VOL XIX, pp 27-28, ISSN:13119192 (Print), ISSN:2534-9376 (On-line), Balkan conference “Health and Food
Technologies”, June 2019.
23. Trajkoska, Lj., Runchevska, M., Ilievski, D., Dimovska, T., Dimovski, M., Trajkovska,
B. & Kochoski, Lj. (2019). The influence of storage time on the quality and safety of the
opened tetrapak milk. XI conference of agronomy students with international
participation. ISSN 2334-9883. Vol. 11, Issuse 11, pp 20-25, Cacak 14-16 August, 2019.
24. Runchevska, M., Trajkoska, Lj., Ilievski, D., Grozdanovska, A., Gjurcinovska, N.,
Kochoski, Lj. & Trajkovska, B. (2019). Changes in the physicochemical composition of
the milk as a result of the increased number of somatic cells. XI conference of agronomy
students with international participation. ISSN 2334-9883. Vol. 11, Issuse 11, Cacak 1416 August, 2019.
25. Trpevska I. Mirchevska E., Ilievski D., Veljanovska L., Minchevski D., Trajkovska B.,
Kochoski Lj. (2019). SOMATIC CELL COUNT AS AN INDICATOR OF THE
HYGIENE STATUS OF THE RAW MILK. XI conference of agronomy students with
international participation. ISSN 2334-9883. Vol. 11, Issuse 11, pp97-102, Cacak 14-16
August, 2019.
26. Trajkoska, Lj., Stojkoski, A., Ilievski, D., Petkovski, B., Kochoski, Lj. & Trajkovska, B.
(2019). Estimating the economic losses in dairy production, based on milk quality. 43
conference for students of Agriculture and Veterinary Medicine with international
participation (proceeding book). pp 26-32, University of Novi Sad, Faculty of
Agriculture.
27. Ilievski D., Trajkovska B., Grozdanovska A., Kochoski Lj. (2019). RAW MILK
MICROBIOLOGICAL QUALITY INFLUENCE ON PROTEIN CONTENT. 2 nd
International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2019). Book of Abstracts. Faculty of
Agriculture. Goce Delcev University, Stip
28. Runchevska, M., Trajkoska, Lj., Kadriu, G., Trajkovska, B. & Kochoski, Lj. (2020).
Indirect method for detection of subclinical mastitis in dairy cows. Gea (Geo Eco-Eco
Agro) International conference - Book of proceedings, pp 335-338, 28-31 May 2020,
Montenegro.
29. Dimeska, S., Trajkoska, Lj., Dolevska, S., Kadriu, G., Ilievski, D., Trajkovska, B. &
Kochoski, Lj. (2020). Monitoring the titration acidity as one of the most important
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parameters for yogurt quality. Gea. Gea (Geo Eco-Eco Agro) International conference Book of proceedings, pp 319-322, 28-31 May 2020, Montenegro.
30. Dolevska, S., Trajkoska, Lj., Dimeska, S., Ilievski, D., Grozdanovska, A., Kadriu, G.,
Trajkovska, B. & Kochoski, Lj. (2020). Monitoring the quality of yogurt during storage.
Gea (Geo Eco-Eco Agro) International conference - Book of proceedings pp 96-99, 28-31
May 2020, Montenegro.
31. Nikolovska, A., Trajkoska, Lj., Trajkovska, B. & Kochoski, Lj. (2020). Changes in
physico-chemical characteristics of Beaten cheese during manufacture. Gea (Geo EcoEco Agro) International conference - Book of proceedings, pp 323-326, 28-31 May 2020,
Montenegro.
32. Ilievski D., Trajkovska B., Grozdanovska A., Kochoski Lj. (2020). The influnce of
season on the casein content and hygienic quality of the raw milk. HORIZONS
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL Series B Natural Sciences and
Mathematics, Engineering and technology, Biotechnology, Medicine and Health
Sciences. Volume 7. Pp 29-36, DOI 10.20544/HORIZONS.B.07.2.20. P03
33. Trajkoska Lj., Stojkoski A., Dimovski M., Trajkovska B., Kocoski Lj. (2020). The
impact of the season on the qualitative characteristics of beaten cheese. 44th Conference
for students of agriculture and veterinary medicine with international participation.
34. Trajkoska, Lj., Trajanoska, M., Trajkovska, B. & Hristova, V. (2021). Good hygiene
practices as an important program for safety of final products. Food and Environment
Safety - Journal of Faculty of Food Engineering, Ştefan cel Mare University – Suceava
Volume XX, Issue 1, pp.49-52, DOI: https://doi.org/10.4316/fens.2021.006.
35. Trajkoska, Lj., Stojkoski, A., Trajkovska, B. & Kochoski, Lj. (2021). Monitoring the
quality and safety of water as a limited public health factor. XII conference of agronomy
students with international participation. ISSN 2334-9883. Vol. 12, Issuse 12, pp 155160, Cacak 18-20 August, 2021
36. Bogahawaththa, D., Trajkovska, B., Markoska, T., & Vasiljevic, T. (2021). Effects of
pressurized thermal processing on native proteins of raw skim milk and its concentrate.
Journal of Dairy Science, 104(3), 2834-2842. DOI: 10.3168/jds.2020-19542. Impact
Factor: 4.034 © 2021 Journal Citation Reports®, Clarivate Analytics
https://www.adsa.org/Publications/Journal-of-Dairy-Science
37. Kumar, D., Mishra, A., Tarafdar, A., Kumar, Y., Verma, K., Aluko, R., Trajkovska, B.
and Badgujar, P.C., 2021. In vitro bioaccessibility and characterisation of spent hen meat
hydrolysate powder prepared by spray and freeze-drying techniques. Process
Biochemistry, 105, pp.128-136. Impact Factor: 2020: 3.757 © Clarivate Analytics
Journal
Citation
Reports
2021
https://www.elsevier.com/journals/processbiochemistry/1359-5113?generatepdf=true
38. Biljana Trajkovska, Ljupche Kochoski, Kiro Petrovski, Gordana Dimitrovska, Zehra
Hajrulai-Musliu, Risto Uzunov, Vladimir Petkov (2021). Impact of mammary gland
infective status on the concentration of lactoferrin in cow’s milk. Journal of Hygienic
Engineering and Design, Vol. 36, pp. 91-95.
39. Trajkovska B., Kochoski Lj., Dimitrovska G., Hajrulai-Musliu Z., Uzunov R., Petkov
V., Davkov F. (2021). Changes in the lactoferrin concentration at drying off period.
Horizons B. pp. 83-90, DOI: 10.20544/HORIZONS.B.09.2. P09
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Билјана Трајковска активно е вклучена во стручно-апликативната работа на
Факултетот за биотехнички науки во Битола. Врши стручна обука сертифицирана од
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страна на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) за обезбедување на хигиенски
минимум на вработените во прехранбениот сектор.
Дополнително била вклучена во истражувачки проект Impact of shearing and
pressure on physico-chemical changes of condensed dairy systems with main emphasis to
elucidate conformational changes of milk proteins, при Advanced Food Systems Research
Unit, College of Health and Biomedicine Victoria University, Melbourne, Australia.
Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој организиран од
страна на The International School of Agricultural Sciences of the Hebrew University of
Jerusalem's Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food & Environment во соработка со
MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation & The Singapore
Cooperation Program (SCP) со наслов Feeding The Future: Food Safety and Technology in
Times of Global Changes. Во рамките на Erasmus програмата кандидатката остварила
мобилност на University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria.
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес.
Имено д-р Билјана Трајковска е претседател на управниот одбор на Агенцијата за
поттикнување на развојот во земјоделието.
Д-р Билјана Трајковска активно е вклучен во работата универзитетската
лабораторија при УКЛО. Во изборниот период, д-р Билјана Трајковска учествувала во
изготвување и пријавување на 2 научни проекти на МОН.
Д-р Билјана Трајковска била вклучена во работни комисии на Факултетот за
биотехнички науки во Битола како член на Комисија за упис на прв циклус студии на
факултетот во академските 2017/18, 2018/19, како и претседател на Комисијата во
академската 2021/22. Исто така е член на комисијата за самоевалуација од 2019 година.
Оценка од самоевалуација
Кандидатката доц. д-р Билјана Трајковска за последните 5 години, доби
позитивна оценка од анонимно спроведената анкета на студентите на Факултетот за
Биотехнички Науки – Битола и таа изнесува 4,5775.

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН
ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Кандидат: Билјана, Симеон, Трајковска
(име, татково име, презиме)
Институција: Факултет за биотехнички науки
(назив на единицата)
Научна област: Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско
потекло

Ред.
број
1

2

ОПШТИ УСЛОВИ
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните
студии од првиот и вториот циклус *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,65
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,66
Научен степен – доктор на науки од научната област за која

Исполнетост
на општите
услови
да/не

ДА

ДА
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

се избира
Назив на научната област: Биотехнички науки, поле
Добиточно производство, подрачје Хигиена и технологија
на производи и суровини од животинско потекло.

3

3.1

3.1

3.1

Објавени најмалку пет рецензирани научни труда во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во
последните пет години пред објавувањето на конкурсот за
избор
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование
1. Назив на научното списание: Journal of Dairy Science
2. Назив на електронската база на списанија: Journal Citation
Report, Scopus, Web of Science
3. Наслов на трудот: Effects of pressurized thermal processing
on native proteins of raw skim milk and its concentrate
4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование
1. Назив на научното списание: Process Biochemistry
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus, Web of
Science
3. Наслов на трудот:
In vitro bioaccessibility and
characterisation of spent hen meat hydrolysate powder
prepared by spray and freeze-drying techniques
4. Година на објава: 2021
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо

ДА

ДА

ДА

ДА
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

образование
1. Назив на научното списание: Food and Environmental
Safety Journal
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO
3. Наслов на трудот: Good hygiene practices as an important
program for safety of final products
4. Година на објава: 2021

3.1

3.1

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование
1. Назив на научното списание: KNOWLEDGE –
International Journal
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO
3. Наслов на трудот: Dynamics of the filling mass and pH in
durable sausages during ripening
4. Година на објава: 2019
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база
на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование
1. Назив на научното списание: Macedonian Veterinary
Review
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus, Web of
Science
3. Наслов на трудот: The effect of season and parity on the
reproductive performance of sows.
4. Година на објава: 2019

4

Претходен избор во наставно-научно звање – доцент,
датум и број на Билтен:

5

Има способност за изведување на високообразовна дејност

ДА

ДА

ДА Билтен
број 430 од
17.07.2017
ДА
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ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНОНАУЧНИ ЗВАЊА
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо
образование, кандидатот д-р Билјана Трајковска ги исполнува и посебните услови за
избор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено
соодветна документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
Условите во табелите кои што ги исполнува кандидатот се одбележани со “X”.
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
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 преку 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/)
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации
од предвидениот број со општите 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

X

x

x

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)
вкупно исполнети услови од прв критериум

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научноистражувачки 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 универзитет 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
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
програма 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 докторски 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
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ

x
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x
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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
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

х
x
х

x
x

х
x

х

x

вкупно исполнети услови од трет критериум

9

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ
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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 наставнообразовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста
од поширок интерес на д-р Билјана Трајковска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Билјана Трајковска поседува
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни
и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, ги

32

исполнува сите услови да биде избранa во звањето вонреден професор во научните
области 40805-Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско
потекло, 40808 – Хигиена и здравје, 40808 – Сензорна анализа.
Според горе изнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки во Битола, д-р Билјана
Трајковска да биде избрана во звањето вонреден професор во научно-истражувачките
области 40805-Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско
потекло, 40808 – Хигиена и здравје, 40808 – Сензорна анализа.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1.Проф. д-р Љупче Кочоски редовен професор с.р.
2.Проф. д-р Димче Китановски редовен професор во пензија
с.р.
3.Проф. д-р Гордана Димитровска редовен професор с.р.
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ДО
НАСТАВНО - НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА
ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторската дисертација изработена
од кандидатот м-р Марија Бошевска
Наставно - научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, по
предлог на Советот на докторски студии на Факултетот за биотехнички науки - Битола
(Предлог Одлука бр. 02-177/3 од 15.02.2022), на седницата одржана на ден 16.03.2022
година, со Одлука бр. 02-241/2, формира Комисија за оценка на докторскиот труд
„Компаративна анализа на промените во квалитативниот состав кај храна
третирана со јонизирачко зрачење“ од кандидатот м-р Марија Бошевска, во состав:
1. Проф. д-р Живко Јанкуловски - ментор;
2. Проф. д-р Христина Спасевска - член;
3. Проф. д-р Дијана Блажековиќ - Димовска - член;
4. Проф. д-р Џулијана Томовска - член и
5. Проф. д-р Вангелица Јовановска - член;
По деталниот преглед на изработената докторска дисертација од кандидатот
м-р Марија Бошевска, а во согласност со Законот за Високо образование (Сл. Весник на
Р.Македонија, бр.35/2008) и согласно чл. 55 од Правилникот за условите, критериумите
и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Комисијата со посебна чест и задоволство на Наставно научниот совет на Факултетот за биотехнички науки – Битола, го поднесува следниов:
И З В Е Ш Т А Ј
Кандидатот Марија Бошевска е родена на 05.06.1974 во Битола. Основното и
средното училиште ги завршува во родниот град, а во учебната 1992/93 се запишува на
Природно-Математичкиот факултет во Скопје, на насоката Биологија (наставна
насока). Студиите ги завршува како првенец на генерацијата во 1997 година, со просек
од 9.09. Со одбрана на дипломскиот труд со наслов “Структура и фенолошки
карактеристики на орнитофауната на рибникот “Бел Камен“- с. Жабени (Битола) се
стекнува со звањето Дипломиран професор по биологија.
Постдипломските студии, насока Еколошко - таксономска, ги завршува во 2008
год, со просечен успех 9.9, а со одбрана на магистерскиот труд со наслов
“Дијатомејската флора на акумулацијата Стрежево како основа за воспоставување на
биолошки мониторинг” се стекнува со звањето Магистер по биолошки науки.
Од учебната 1998/99 е вработена во ОСМУ “Д-р Јован Калаузи” - Битола, како
професор по биологија. Во рамки на работата била активно ангажирана во изготвување
на наставен материјал и едукативни помагала за учениците по предметот биологија.
Кандидатот Марија Бошевска била вклучена во голем број проекти меѓу кои: PHARE проектот за реформи во Средното Стручно Образование (1999-2000 год) и Проектот за
хумани вредности (1999 година) во организација на Меѓународниот Црвен крст.
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Во Ноември 2003 година е избрана за член на Тимот за Воведување на
мултимедијална технологија во наставата во средните училишта и реализира обука во
Leeuwenborg - Opleidingen центарот во Холандија (Ноември 2003).
Во рамки на постдипломските студии, учествува на II Конгрес на еколозите на
Македонија со меѓународно учество во Охрид (25 - 28.11.2003 год) со трудот со наслов:
Дијатомејските заедници како индикатор на сапробниот статус на акумулацијата
“Стрежево” Македонија.
Во 2005 година била член на тимот за воведување и примена на ИКТ
технологијата во наставата на ниво на Р.Македонија (Е - Школо.мк), а во 2009 год
(22.04.2009 год) е избрана за рецензент на учебниците по биологија за основното и
средното образование од страна на Националната комисија за учебници.
Во 2011 год М-р Марија Бошевска е избрана за обучувач во рамки на ФОН, а на
барање на МОН и БРО. Во 2011 год е избрана за обучувач во рамки на проектот
“Примена на стандардите за оценување на учениците” од страна на УСАИД и МЦГО
(2011 год). Во текот на 2017 год., е избрана во тимот за Мастер обучувачи од страна на
БРО за спроведување на Кембриџ програмата во средното образование (Април 2017).
Кандидатот М-р Марија Бошевска учествувала во голем број обуки:
Разрешување на конфликти (2000г.), Со читање и пишување до критичко мислење
(2000 год.), Користење на дигитална камера (2001 год.), Проблемска настава (2002
год.), Техники на комуникации (2002 год.), Формативно оценување (2003 год.),
Изработка на објективни тестови на знаење (2003 год.), Изработка на CV (2003 год.),
Училиштето како организациски систем (2003 год.), Водење на училиште (2003 год.),
Презентирање, организација и водење на состаноци (2003 год.), Потреба од промени во
училиштето (2003 год.), Тимска работа како пристап во планирањето на годишна
програма на училлиштето (2003 год.), Техники на комуникации-Вет2 (2003 год.),
Основни знаења од информациската и комуникациската технологија (2005 год.),
Вештини на комуникација (2006 год.), Менаџмент на училиште (2006 год.),
Мониторинг и оценување на учениците (2006 год.), Интеграција на ИКТ во
образованието (2006 год.), Примена на ЕДУБУНТУ, образовниот софтвер во наставата
(2009 год.), Иновации и претприемништво во средното образование (2012 год.), Обука
за меѓуетничка интеграција во образованието (2013 год.), Современи и креатативни
техники и методи на работа (2013 год.), Нивоата на знаење и оценувањето (2014 год.),
Кодекс на училиштето (2014 год.), Постапка за изрекување на педагошки мерки,
постапка за советување на учениците (2014 год.), МИО во наставата (2016 год.),
Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за средно
образование (2016 год.), Определување на степен за познавање на англиски јазик (2017
год.), Откривање и работа со надарени и талентирани ученици (базично ниво) (2017
год.), Protecting Enchancing Participating Educating Informing - Pr.E.P.E.I во организација
на Семпер, Pr.E.P.E.I, Erasmus + (2018 год.), Модернизација на Техничкото образование
(2019 г), Инклузивно образование (2019 год.). Напредна работа со MS OFFICE (WORD,
EXCEL, POWER POINT) и добро севкупно познавање на информациски технологии.
Странски јазици: Англиски јазик (одлично познавање, читање и пишување) Германски
јазик А1 и А2 степен.
М-р Марија Бошевска ги има објавено следните рецензирани научно истражувачки трудови (прв автор) во меѓународните научни списанија:
1. Boshevska Marija, Zivko jankuloski (2019): “Impact of soil fertilization on
greenhouse production”. Scientific work of the Union of Sceintist. Plovdiv, Bulgaria.
Series B. Natural Sciences and the Humanities.
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2. Boshevska Marija, Jankuloski Zhivko (2020): Agrochemical analysis of soil from
greenhouse treated with organic fertilizers”. IARJET, 2 (1).
Се јавува и како коавтор на уште еден научен труд:
1. Jankuloski Zhivko, Boshevska Marija, Spasevska Hristina, Sandeva Ivana (2021):
“Assesment of public opinion towards irradiated food”. Food Quality and Safety,
Health and Nutrition Congress – NUTRICON 2021.
АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА
Темата за изработка на овој докторски труд под наслов: „Компаративна
анализа на промените во квалитативниот состав кај храна третирана со
јонизирачко зрачење“ изработена од кандидатот м-р Марија Бошевска, обработува
проблематика која е од посебен научен и практичен интерес. Предложената тема ги
содржи сите потребни елементи за еден самостоен научен труд.
Во последниве децении е направен значителен напредок во поглед на
одржувањето на безбедноста на храната, особено од аспект на нејзината
микробиолошка контаминација, контаминацијата со пестициди и нивни остатоци,
зголемената употреба на адитиви, хемиски загадувачи и биолошки токсини.
Некогашните постапки со кои се спречувало нејзиното расипување (сушење, пушење и
солење), денес се надополнети со понови и побезбедни (пастеризација, стерилизација,
конзервирање, ладење, замрзнување), а на оваа листа, во последниве децении се додава
уште една, сосема поинаква технологија за обработка на храната, наречена третирање
на храната со јонизирачко зрачење.
Иако третирањето на храната со јонизирачко зрачење е метод кој е испитуван
многу повеќе од било која друга технологија која се користи во прехранбената
индустрија, сепак односот на националните здравствени власти кон зрачената храна
долго време бил под силно влијание на мислењата и изјавите на Заедничкиот
експертски комитет (JECFI) на меѓународните тела : Организацијата за храна и
земјоделство, Меѓународната агенција за атомска енергија и Светската здравствена
организација (FAO/IAEA/WHO). Овие три тела за првпат усогласиле заеднички став
околу безбедноста на храната третирана со јонизирачко зрачење во 1964 година, а во
1969 година дозволиле „привремено прифаќање“ на зрачени компири, пченица и
производи од пченица.
Притоа, „Привремената“ природа на прифаќањата значела дека тогашните
достапни податоци биле недоволни за целосно утврдување на безбедноста на овие
производи и дека биле потребни дополнителни докази за тоа. Подоцна, во 1976 година,
зрачената пченица и компири добиле „безусловно прифаќање“, додека други производи
добиле „привремено прифаќање“. Во следните години, бројот на производи за кои се
дозволувало третирање со јонизирачко зрачење сѐ повеќе се зголемувал. Ваквиот
позитивен став на JECFI кон зрачената храна и натамошните насоки за дополнителни
проценки на безбедноста на оваа постапка имале одлучувачко влијание врз
меѓународните случувања на ова поле, со што се отворил патот кон забрзано
воведување на оваа метода во многу земји во светот.
Паралелно со ваквите активности се интензивирале и научните истражувања
поврзани со безбедноста на храната третирана со јонизирачко зрачење, па врз основа на
голем број научни студии, Организацијата за храна и земјоделство, Меѓународната
агенција за атомска енергија и Светската здравствена организација (FAO/IAEA/WHO),
во нивниот извештај од 1981 година, истакнале дека: секоја храна доколку е третирана
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со јонизирачко зрачење со/до максимална доза од 10 kGy се смета за безбедна и
корисна. Како резултат на овој извештај, во 1983 година е донесен Општ стандард за
храна третирана со јонизирачко зрачење, додека во 1984 година е усвоен и Препорачан
меѓународен кодекс за работа со радијациони објекти што се користат за третман на
храната.
Конечно, во 1998 година, Научниот комитет за храна (Scientific Committee on
Food-SCF) дал поволно мислење за озрачување на голем број прехранбени производи,
но со посебно предупредување дека третирањето на храната со јонизирачко зрачење не
смее да се користи за покривање на небрежност при ракување со прехранбените
производи, ниту за маскирање на нивната несоодветност за употреба како храна.
Генералниот стандард за зрачена храна е ревидиран во 2000 година, кога Студиската
група формирана од FAO/WHO/IAEA, заклучила дека храната може да се озрачува до
било која доза, доколку истата е соодветна за да се постигне предвидената
технолошката цел и е безбедна за консумирање.
Овој заклучок бил заснован врз обемни научни докази кои укажувале дека овој
процес може ефикасно да се искористи за да се елиминираат спорите на
протеолитичките соеви на Clostridium botulinum и другите микроорганизми кои ја
расипуваат храната, дека не ја компромитира нејзината хранлива вредност и дека тоа не
резултира со никаква токсиколошка опасност. Со ова било утврдено дека не треба да се
наметнува горна граница на дозата за зрачење и соодветно на тоа, озрачената храна се
смета за добра во целиот опсег на технолошки корисните дози, од под 10 kGy до над 10
kGy. Сепак, максималната апсорбирана доза треба да биде помала од онаа која би ја
загрозила безбедноста на потрошувачите или негативно би влијаела на структурниот
интегритет, функционалните својства или сензорните атрибути на храната.
Денес во светот количеството на храна која се третира со јонизирачко зрачење сѐ
повеќе се зголемува. Според проценките на FAO/IAEA, во текот на 2013 година биле
озрачени приближно 700 000 тони храна. Списокот на производи за кои се дозволува
третирање со јонизирачко зрачење варира помеѓу земјите, но најчесто е ограничен на
зачини, растенија, свежо или суво овошје и зеленчук, морска храна, месо и месни
производи, производи од живина и јајца.
Во Р.С. Македонија врз основа на член 8 став 1 од Законот за безбедност на
храната, на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната, постои
Правилник за посебните барања за безбедност на храната произведена со јонизирачко
зрачење. Согласно овој Правилник (Службен весник на Република Македонија, бр.
63/2014) одобрено е третирање на суви растенија, зачини и зеленчукови растенија за
зачини, со јонизирачко зрачење со максимална вредност на вкупната средна
апсорбирана доза од 10 kGy.

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА
Примарна научна цел во овој докторски труд е стекнување на сознанија за влијанието на
јонизирачкото зрачење врз квалитативниот состав на храната, преку испитување на ефектите на
јонизирачкото зрачење врз примероци пченица од видот Triticum aestivum L.
За постигнување на дефинираната цел во ова истражување, реализирани се следните
задачи:
-

Определување на квалитативните својства на пченица (Triticum aestivum L.) преку
одредување на параметри согласно Правилникот за квалитет на житата, мелничките и
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пекарските производи (Службен весник бр. 57/88 член 9-22) и тоа: количество на
јаглехидрати, количество на вкупни протеини, количество на масти, количество на
диететски влакна, количество на влага, количество на пепел, количество на песок (пепел
нерастворлив во HCl) и вкупна концентрација на афлатоксини во пченицата;
-

Определување на микробиолошкиот профил на пченицата (Triticum aestivum L.) преку
детерминација на следните микробиолошки параметри: вкупен број на микроорганизми,
присутни соеви на квасци и мувли, Clostridium perfringens, Bacillus cereus, Escherichia
coli, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella и коагулаза позитивни
стафилококи;

-

Третирање на примероци од пченица (Triticum aestivum L.) со 5 различни дози на
јонизирачко зрачење и тоа: 0,2 kGy, 0,5 kGy, 1 kGy, 5 kGy и 10 kGy;

-

Потврда на третирањето на пченицата со јонизирачко зрачење со методите
фотостимулирана луминисценција и термолуминисценција;

-

Определување на ефектот на јонизирачкото зрачење врз главните органолептички
својства на пченицата : изглед, мирис и боја;

-

Определување на ефектот на јонизирачкото зрачење врз квалитативниот состав на
пченицата преку определување на промените во количествата на јаглехидрати, вкупни
протеини, масти, диететски влакна, пепел, пепел (песок) нерастворлив во HCl,
процентот на влага и концентрациите на афлатоксини;

-

Определување на ефектот на јонизирачкото зрачење врз вкупниот број на
микроорганизми, соевите на квасци и мувли, Clostridium perfringens, Bacillus cereus,
Escherichia coli, Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella и коагулаза
позитивните стафилококи;

-

Определување на зависноста на промените во квалитативниот и микробиолошкиот
профил на пченицата од дозата на јонизирачко зрачење;

-

Определување на ефектите на јонизирачкото зрачење во корелација со стареењето на
примероците, т.е. со должината на складирање;

-

Придонес во информирањето на јавноста за безбедноста, предностите и начинот на кој
се спроведува оваа метода, како и за идните перспективи за прифаќање на храната
третирана со јонизирачко зрачење од страна на потрошувачите.

СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Докторската дисертација под наслов „Компаративна анализа на промените во
квалитативниот состав кај храна третирана со јонизирачко зрачење“ е напишана на 252
страници при што е користена литература од 277 библиографски единици.
Обработената содржина во текстот на докторската дисертација е надополнета со 27
(дваесет и седум) фотографии, 67 (шеесет и седум) табели и 35 (триесет и пет)
графикони. Докторската дисертација опфаќа осум поглавија и тоа:
1. Вовед;
2. Преглед на литературата;
3. Проблем и преглед на истражувањето;
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4.
5.
6.
7.
8.

Цели и задачи на истражувањето;
Материјали и методи на работа;
Резултати и дискусија;
Заклучоци и
Користена литература.

Првото поглавје Вовед, е конципирано на 3 (три) страници. Авторот наведува
дека согласно досегашните податоци во литературата, како и од искуствата во светски
рамки, третирањето на храната со јонизирачко зрачење со дози до 10 kGy е безбедно и
од нутритивен и од токсиколошки аспект. Притоа, со правилна примена на енергијата
од јонизирачкото зрачење може да се постигнат повеќе корисни ефекти и тоа : да се
продолжи рокот на траење на храната, да се намали потребата од користење на
конзерванси и презервативи, да се постигне микробиолошка безбедност, да се одложи
зреењето и расипувањето на овошјето и зеленчукот и да се спречи ртење кај многу
видови растенија.
Ниту еден друг метод за обработка на храната не е толку темелно и долготрајно
проучуван од меѓународните релевантни институции, како што е третирањето на
храната со јонизирачко зрачење. Истовремено, овие тела веќе ги потврдуваат
придобивките од тоа, дозволувајќи интеграција на јонизирачкото зрачење во системот
за безбедност на храната.
Третирањето на храната со јонизирачко зрачење е прифатено во голем број земји
во светот и поткрепено со огромен број научни истражувања од сите домени на
безбедноста по човековото здравје.
Во второто поглавје Преглед на литература, авторот на 74 (седумдесет и
четири) страници, прави синтеза на сите досегашни сознанија за третирањето на
храната со јонизирачно зрачење. Во ова поглавје е прикажан историскиот развој на
третирањето на храната со јонизирачко зрачење, ефектите на овој облик на енергија врз
храната, различните дилеми и спротивставени гледишта во однос на оваа технологија и
заклучоците кои произлегуваат од сето тоа.
Во третото поглавје Проблем и преглед на истражувањето, авторот од
претходно образложените научни достигнувања, како и поради сѐ уште постоечките
дилеми и отворени прашања на ова поле, го дефинира проблемот на истражувањето,
кое во овој докторски труд гласи: „дали јонизирачкото зрачење предизвикува промени
во квалитативниот состав на храната и колкав е степенот на изразеност на ваквите
промени, доколку се направи споредба помеѓу храна третирана со јонизирачко зрачење
и храна која не е третирана со јонизирачко зрачење”.
Како предмет на истражување во оваа докторска дисертација е влијанието на
јонизирачкото зрачење врз квалитативниот состав на храната, преку испитување на
ефектите на јонизирачкото зрачење врз примероци пченица од видот Triticum aestivum
L. поради фактот што пченицата претставува најважната житна култура која се
одгледува во светот за човекова исхрана, а како најважно лебно жито е најзастапена
култура и во нашата држава.
Во четвртото поглавје Цели и задачи на истражувањето, авторот на еден
конкретен и јасен начин ги формулира целите и задачите во истражувањето, каде што
како примарна научна цел е стекнување на сознанија за влијанието на јонизирачкото
зрачење врз квалитативниот состав на храната, преку испитување на ефектите на
јонизирачкото зрачење врз примероци пченица од видот Triticum aestivum L.
Во петтото поглавје Материјали и методи на работа, на јасен и концизен начин
авторот ги опишува материјалот и методите применети за реализација на ова
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истражување. За реализација на предвидените цели и задачи во оваа докторска
дисертација, направена е споредба на квалитативниот состав и микробиолошките
карактеристики на примероци од пченица (Triticum aestivum L.) кои не се третирани со
јонизирачко зрачење, со примероци од пченица (Triticum aestivum L.) третирани со
јонизирачко зрачење со различна вредност на дозата. За потребите на овој докторски
труд се искористени околу 15 kg пченица (Triticum aestivum L.) обезбедена од
производствените капацитети на ЗК Пелагонија - Битола, после жетвата во 2020 година.
Поради потребата пченичните зрна да бидат во нивниот природен облик кој вклучува
присуство на слама, плевици и минерален дебрис од почвата (заради потребата од
изолирање на силикатни минерали за физичките методи), пченицата е земена директно
од поле, од комбајн. Веднаш после набавувањето, со цел да се спречи било какво
надворешно влијание и егзогено микробиолошко загадување, пченицата е спакувана во
стерилни ќеси (Seward Stomacher standard bags BA 6041), во количество од 250 gr
пченица во секоја кеса. На овој начин се подготвени 55 примероци, од кои 45
примероци се испратени во Институтот за нуклеарни науки во Винча (Република
Србија), каде се третирани со јонизирачко зрачење со 5 различни дози. Останатите 10
пакувања се оставени како контролни примероци и складирани на темно и суво место,
на температура од 40 C, до почетокот на лабораториските анализи.
Определувањето на квалитативните параметри на пченицата е извршено во
Лабораторијата за испитување на намирници при Центарот за Јавно здравје - Битола,
која е акредитирана според стандардот MKC EN ISO/IEC 17025:2006. Испитувањата се
спроведени во два временски интервали: веднаш (непосредно) после третирањето на
примероците пченица со јонизирачко зрачење и после 9 месеци од третирањето.
Анализите за нутритивните параметри се направени согласно следните постапки и
стандарди:
- Количеството на вкупни јаглехидрати е определено пресметковно, според
Правилникот за информации поврзани со храната (АХВ, Сл.весник на РМ бр.
150 од 02.09.2015 година). Нивните вредности се изразени во % на сува маса;
- Количеството на вкупни протеини е одредено по Kjeldahl (одредување на
вкупен N), според методата AOAC 979.09 (Proteins in grains) како вкупен
азот. Потоа, содржината на вкупни протеини е добиена со множење на
добиените вредности со фактор 5,7;
- Количеството на масти е определено гравиметриски, според методата AOAC
920.39 (по Soxhlet), со употреба на растворувач диетилетер. Вредностите на
вкупните масти се изразени во % на сува маса;
- Количесвото на диететски влакна е определено по методата AOAC 985.29
(Total Dietary fiber in food) со 0,08 М фосфатен пуфер, 0,275 N NaOH, 0,325 N
HCl и сушење на 105 0C /24 часа;
- Процентот на влага е одреден според стандардот MKC EN ISO 712:2011, на
влагомер тип Sartorius и контрола во сушилник на температура од 105 0C.
Добиените вредности се изразени во % на сува маса;
- Количеството на пепел е одредено според стандардот MKC EN ISO
2171:1993 со жарење на примероците на 700 0C /2 часа и е изразено како %
на сува маса;
- Присутниот песок (пепел нерастворлив во HCl) е одредуван според методата
со 10 % HCl (Analize zivotnih namirnica, Trajkovič. J., Mirič. M., Baras. J &
Śiler. S стр. 472-473). Изразен е како % на сува маса;
- Вкупните афлатоксини (B1, B2, G1, G2) се одредени фотометриски со AOAC
Official Method 991.31 (Aflatoxins in Corn, Raw peanuts and Peanut Butter,
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1994) на фотометар Vicam-Series 4 Ex. Нивните вредности се прикажани како
ppb (1 ppb=1 µg/kg).
Анализите на микробиолошките карактеристики на пченицата се извршени во
Микробиолошката лабораторија при Центарот за Јавно здравје – Битола, која е
акредитирана според стандардот MKC EN ISO/IEC 17025:2006. Аналогно на хемиските
анализи, и микробиолошките анализи се спроведени во два временски интервали:
веднаш (непосредно) после третирање на примероците пченица со јонизирачко зрачење
и после 9 месеци од третирањето.
Микробиолошките испитувања се направени со следните постапки и стандарди:
- Броење на микроорганизмите е направено со техника на броење на колонии на
30 0C согласно стандардот MKC EN ISO 4833-1 и 2:2013 (површинско броење);
- Одредување на Bacillus cereus е направено со техника на броење на колонии при
30 0C (хоризонтален метод), според стандардот MKC EN ISO 7932:2010;
- Одредување на присуство на Clostridium perfringens е извршено со техника на
броење на колонии според стандардот MKC EN ISO 7937:2008 (хоризонтален
метод);
- Присуство на Escherichia coli е одредувано со хоризонтален метод за броење на
β-глукуронидаза позитивни E.coli, техника на броење на колонии на 44 0C
согласно стандардот MKC EN ISO 16649-2:2008;
- Броење на колонии од Enterobacteriaceae е направено со помош на методот на
броење на колонии според стандардот MKC EN ISO 21528-2:2008 (површинско
броење);
- Присуство на соеви од квасци и мувли е одредувано со техника на броење на
колонии во производи со активност на вода (аw) помала или еднаква на 0,95,
согласно стандардот MKC EN ISO 21527-2:2008;
- Присуство на Pseudomonas aeruginosa е одредувано со методот на мембранска
филтрација, според стандардот MKC EN ISO 16266:2009;
- Одредување на родот Salmonella е правено со хоризонтален метод, според
стандардот MKC EN ISO 6579-1:2017; и
-

Одредување на присутни коагулаза позитивни стафилококи е испитувано со помош на
техника со користење на Baird Parker Agar, согласно стандардот MKC EN ISO 68881:2008;
Третирање на примероците пченица со јонизирачко зрачење е направено во Институтот
за нуклеарни науки во Винча (Република Србија). По 9 мостри, секоја со 250 gr пченица се
третирани со јонизирачко зрачење со 5 различни дози и тоа: 0,2 kGy, 0,5 kGy, 1 kGy, 5 kGy и 10
kGy.
Потврда дека примероците од пченица биле третирани со јонизирачко зрачење е
направена со методите фотостимулирана луминисценција и термолуминисценција, во
Лабораторијата за контрола на храна третирана со јонизирачко зрачење при Факултетот за
електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) – Скопје. Истата е акредитирана според
стандардот МКС EN ISO/IEC 17025.
Потврдата е спроведена согласно развиениот протокол за испитување на храна која
содржи силикатни минерали, според стандардите:
- EN 13751 (Прехранбени производи – Откривање на храна третирана со јонизирачко
зрачење со користење на фотостимулирана луминисценција), т.е. согласно стандардот
МКС EN 13751:2011 Прехранбени производи – Откривање на храна третирана со
јонизирачко зрачење со користење на фотостимулирана луминисценција;
- EN 1788 (Прехранбени производи – Детекција на термолуминисценција на храна
третирана со јонизирачко зрачење од која можат да се изолираат силикатни минерали).
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Резултатите добиени од направените испитувања се прикажани табеларно и графички.
Резултатите од физичките анализи се обработени со софтвер за компјутерско евидентирање на
резултатите, кој ја користи програмата SUERC PPSL.
Статистичката обработка на резултатите е направена со соодветен софтвер и постапки
за споредба на добиените параметри, одредени во зависност од добиените резултати, со
примена на пакетот Microsoft EXCEL 2007. За одредување на сигнификантност на разликите
помеѓу добиените резултати од физичко-хемиските и микробиолошките параметри е применет
параметарскиот тест Анализа на варијација (ANOVA: Two-Factor Without Replication). Притоа,
добиените вредности се сметаат за сигнификантни при гранична вредност на факторот за
сигнификантност p≤0,05.
Во шестото поглавје Резултати и дискусија, авторот на 105 (сто и пет) страници ги
изнесува постигнатите резултати од истражувањата за компаративната анализа на
квалитативниот состав на храната третирана со јонизирачко зрачење со различна вредност на
дозата на зрачење, преку одредување на квалитативните и микробиолошките параметри кај
примероци од пченица (Triticum aestivum L.)
Добиените податоци се изнесени во 49 (четирииесет и девет) табели и 35 (триесет и пет)
графикони со цел на еден сликовит и јасен начин да се прикажат постигнатите резултати.
Авторот дава опсежен коментар на постигнатите резултати и врши компарација со резултатите
од сличните истражувања кои се вршени од страна на други автори кај нас и во светот.
Во седмото поглавје Заклучоци се изнесени заклучоците од извршените испитувања за
компаративната анализа на квалитативниот состав на пченицата третирана со јонизирачко
зрачење со различна вредност на дозата на зрачење. Како резултат на добиените резултатити од
извршените испитувања авторот дава 61 (шеесет и еден) заклучок, кои се хронолошки изнесени
и даваат јасна слика за тематиката која ја обработува докторската дисертација.
Во осмото поглавје Користена литература, авторот ја прикажува консултираната
литература која е користена за истражувањата и изработката на докторската дисертација. За таа
цел, авторот има користено литературни податоци од 277 (двеста седумдесет и седум) домашни
и странски автори.

ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
После деталниот преглед на докторската дисертација изработена од кандидатот
м-р Марија Бошевска, под наслов „Компаративна анализа на промените во
квалитативниот состав кај храна третирана со јонизирачко зрачење“, Комисијата
за оценка на докторската дисертација заклучува дека истата е успешно завршена.
Докторскиот труд претставува научно - истражувачки труд со изворни и оригинални
сознанија, кои со својата содржина, обем и постигнато ниво на квалитет ги задоволува
и исполнува критериумите кои се потребни за изработка на докторска дисертација.
Главните придобивки од ова истражување се однесуваат на следново:
1. Овој докторски труд ќе даде голем придонес во утврдување на влијанието на
јонизирачкото зрачење врз квалитативниот состав на храната, преку
испитување на ефектите на јонизирачкото зрачење врз примероци пченица од
видот Triticum aestivum L.
2. Третирањето на пченицата со многу ниски дози на јонизирачко зрачење од
0,2 kGy и 0,5 kGy тешко се докажува со методите фотостимулирана
луминисценција и термолуминисценција, па за потврда на вакви
исклучително ниски дози, потребни се други, поосетливи дијагностички
методи. За дозите со вредност од 1 kGy, 5 kGy и 10 kGy методот
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

фотостимулирана луминисценција е сосема погоден и може да е прв избор за
нивно докажување.
При овие истражувања, констатирано е дека не се воочливи статистички
значајни разлики во вредностите на испитуваните параметри во примероците
пченица (Triticum aestivum L.) третирани со јонизирачко зрачење со различна
вредност на дозата (0,2 kGy, 0,5 kGy, 1 kGy, 5 kGy и 10 kGy) и нетретираниот
(контролен) примерок, веднаш после направеното третирање на
примероците. Тоа значи дека не постои статистичка значајност односно
сигнификантност и не се детектираат настанати промени во квалитативниот
состав на пченицата. Според тоа утврдено е дека дозите на јонизирачко
зрачење со вредности од 0,2 kGy, 0,5 kGy, 1 kGy, 5 kGy и 10 kGy не
предизвикуваат промени во квалитативниот состав на пченицата во поглед на
нејзините квалитативни параметри пропишани со Правилникот за квалитетот
на житата, мелничките и пекарските производи (Сл 57/88 член 9-22).
Од добиените резултати од анализите на примероците пченица складирани за
период од девет месеци после третирањето со јонизирачко зрачење, не се
констатирани статистички значајни разлики во вредностите на испитуваните
параметри во однос на нетретираниот (контролен) примерок. Ова покажува
дека не постои статистичка значајност односно сигнификантност на
промените на квалитативните параметри на пченицата од аспект на
стареењето на примероците.
Не постои статистичка сигнификантност во однос на разликите во
процентуалната застапеност на протеините, мастите и диететските влакна во
корелација со стареењето на примероците. Статистички сигнификантни
разлики се забележани во процентуалната застапеност на јаглехидратите,
влагата и пепелот во корелација со стареењето на примероците.
Не е констатирана промена во изгледот на зрната, промена во бојата и
промена во мирисот кај испитуваните примероци третирани со јонизирачко
зрачење со различна вредност на дозата (0,2 kGy, 0,5 kGy, 1 kGy, 5 kGy и 10
kGy), ниту при нивна меѓусебна споредба, ниту во однос на контролниот
(нетретиран) примерок. Според тоа изгледот на сите примероци пченица е
оценет како својствен за видот;
Врз основа на вредностите од испитуваните микробиолошки параметри,
констатирано е дека разликите во бројноста на детектираните
микроорганизми помеѓу контролниот (нетретиран) примерок и примероците
пченица третирани со јонизирачко зрачење со различна вредност на дозата
(0,2 kGy, 0,5 kGy, 1 kGy, 5 kGy и 10 kGy) се статистички сигнификантни. Тоа
значи дека разликите во бројот на микроорганизми се директно поврзани и
предизвикани од дејството на јонизирачкото зрачење и се во корелација со
дозата на зрачење.
Од резултатите добиени од микробиолошките анализи направени после
третирањето на примероците пченица со јонизирачко зрачење, може да се
констатира дека кај сите детектирани микроорганизми постои редукција во
бројот на колонии, која се зголемува паралелно со зголемување на дозата на
зрачење. Притоа, при доза од 10 kGy не е утврдено присуство на ниту еден од
детектираните видови микроорганизми во пченицата.
Јонизирачкото зрачење има продолжен ефект врз бројноста на детектираните
видови микроорганизми, што се потврдува со сигнификантните разлики во
поглед на нивната застапеност во испитуваните примероци во двете
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последователни одредувања. Утврдено е континуирано намалување во
бројноста на сите детектирани видови микроорганизми, во зависност од
дозата на зрачење. Истовремено, после деветмесечно складирање на
примероците пченица, при доза од 5 kGy, детектирани се само квасци и
мувли, додека при доза од 10 kGy, не е забележан миробиолошки раст во
ниту еден од испитуваните примероци.
10. Јонизирачкото зрачење не ги уништува целосно афлатоксините како
токсични метаболити во пченицата, но сепак значително влијае на нивната
редукција и може успешно да се применува за ваква намена;
11. Имајќи ја предвид перспективата на јонизирачкото зрачење во поглед на
одржувањето на безбедноста на храната, вакви истражувања би требало да се
применат и врз други видови храна. На тој начин би се добила целосна слика
за сите предности на оваа технологија во корист на човековото здравје.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесените податоци и констатации, Комисијата за
оценка на докторската дисертација под наслов: „Компаративна анализа на
промените во квалитативниот состав кај храна третирана со јонизирачко
зрачење“, изработена од кандидатот м-р Марија Бошевска го донесе следниот заклучок
и предлог:
1. Докторската дисертација на кандидатот м-р Марија Бошевска претставува
самостоен и оригинален научно - истражувачки труд, кој дава значителен придонес во
областа на анализираната проблематика;
2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно - истражувачката
работа, што се согледува низ примената на различните методи и постапки во
истражувањето, од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и дискусијата
по однос на добиените резултати, од друга страна;
3. Извршена е опсежна истражувачка дејност, а изворно добиените резултати
се исклучително важни од научно - истражувачки, теоретски и апликативен аспект,
што е потврдено со публикување на рецензирани научно - истражувачки трудови во
зборници на научни трудови презентирани на меѓународни академски собири, како и
во меѓународни научни списанија од соодветната област;
4. Кандидатот, во текот на изработката на дисертацијата, реализирал мноштво
комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат неговата способност,
креативност, како и сеопфатно познавање на предметот на истражување и владеење со
презентираната проблематика;
5. Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на
изработка, како и според големиот број на презентираните резултати од
истражувањето, докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека
докторантот располага со потребните знаења од областа на квалитетот и безбедноста
на храната;
6. Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Марија Бошевска,
комплетно одговорила на поставените цели и задачи предвидени во дефинирањето на
истата;
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7. Согласно со наводите од Извештајот, докторантот ги исполнува сите
законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во
постапката за стекнување на доктор на науки.

Имајќи го предвид Извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската
дисертација од м-р Марија Бошевска со особена чест и задоволство, на Наставнонаучниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, му предлага:
1. Да го прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација под наслов
„Компаративна анализа на промените во квалитативниот состав кај храна
третирана со јонизирачко зрачење“ од кандидатот м-р Марија Бошевска;
2. Да се продолжи постапката за стекнување на титулата доктор на науки;
3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација;
4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската
дисертација.

Комисија за оценка на докторската дисертација:
1. Проф. д-р Живко Јанкулоски, ментор, ср
2. Проф. д-р Христина Спасевска, член, ср
3. Проф. д-р Дијана Блажековиќ-Димовска, член, ср
4. Проф. д-р Џулијана Томовска, член, ср
5. Проф. д-р Вангелица Јовановска, член, ср
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До
Наставно-научниот совет на
Технички факултет – Битола

Предмет: Извештај за оценка на докторскиоттруд на кандидатот
м-р Зејнелабедин Азири

Врз основа на Член 55 од Правилникот за условите, критериумите и правилата
за запишување и студирање на трет циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Наставно-научниот совет при Технички факултет – Битола, на
седницата одржана на 28.02.2022, донесе Одлука бр. 02-211/4, за формирање комисија
за оценка на докторскиот труд „Редизајн на производ со CAD/CAE, како модел за
оптимален дизајн на производ“ од кандидатот м-р Зејнелабедин Азири, во состав:
-

Ред проф. д-р Елизабета Христовска, Технички факултет – Битола,
Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски, Технички факултет – Битола,
Ред. проф. д-р Вангелица Јовановска, Факултет за биотехнички науки – Битола,
Вонр. проф. д-р Иво Кузманов, Технички факултет – Битола,
Вонр. проф. д-р Роберто Пашиќ, Технички факултет – Битола.

По деталниот преглед и анализа на доставената докторска дисертација од
кандидатот м-р Зејнелабедин Азири, а во согласност со член 55 од споменатиот
правилник, Комисијата го поднесува следниот:
И З В Е Ш Т А Ј
за оценка на докторскиот труд
„РЕДИЗАЈН НА ПРОИЗВОД СО CAD/CAE, КАКО МОДЕЛ ЗА
ОПТИМАЛЕН ДИЗАЈН НА ПРОИЗВОД“
од кандидатот м-р Зејнелабедин Азири
Комисијата го оценува остварувањето на целите на научното истражување,
научниот и апликативниот придонес на трудот, неговата актуелност и оригиналност,
начинот на пишување и научната елаборација на материјата, конзистантноста на
деловите во рамките на целината.
1. ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА НА КАНДИДАТОТ
Зејнелабедин Азири е роден на 20.07.1989 во Тетово. Факултетското
образование го има комплетирано во 2012 година на Средноисточниот технички
универзитет во Анкара-Турција од областа на Дизајнирање на производи во
индустријата, со просек 8,00.
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Во академската 2012/2013 се запишува на магистерски студии на Факултетот за
дизајн и технологии на мебел и ентериер при Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј”Скопје, на насоката Проектирање на мебел и ентериер. Магистерските студии ги
заврши со просечна оценка 10.00 и одбрана на магистерскиот труд со наслов ,,Анализа
на концептите на организација и опремување со мебел кај канцелариските простори”
во октомври 2015 година и се стекнува со назив магистар по дрвноиндустриски науки.
Во академската 2015/2016 година се запиша на докторски студии на
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски”-Битола, на Техничкиот факултет, поточно на
студиската програма Индустриски менаџмент. Успешно ги положи сите предвидени
испити на студиската програма и ја сработи докторска дисертација.
Во досегашниот период Зејнелабедин Азири соработувал со производствени
фирми од различни индустриски сектори. Во некои од нив бил дел од тимот за дизајн
на нови производи. Како позначајни може да се наведат следните фирми: ,,Kenan
Canta” - Турција каде учествувал во развојот на нови текстилни чанти под брендот
,,Kingstone”,како и ,,Boytas Holding” - Турција каде учествувал во дизајн на нова детска
соба под брендот ,,Истикбал”.
Се истакнал и како млад иноватор и постигнал голем успех на 10 јуни 2011
година со склучување на договор за трансфер на својот дизајн развиен за познатиот
бренд за мини-печка ,,Profilo” од страна на фирмата ,,BHC, Ev aletleri a.s.’’ Истанбул,
Турција.
Со поддршка од Средноисточниот Технички Универзитет и компанијата ,,Tunc
Mobilya” од Турција, Азири имал направено прототип на мебел за чекални. Истиот овој
прототип е изложен во саемот за канцелариски мебел во ,,CNR-Officexpo”- Истанбул,
Турција во периодот од 21 јануари до 4 фебруари 2012 година.
Поминал обука за Циклус на управување со проекти во траење од 16 саати,
организирана од страна на компанијата ,,BPM Project management” во Анкара, Турција
во јули 2013 година.
Во 2014 година Азири бил управител на ,, Академија” која е образовна и
културна организација основана во Тетово.
Имал чест да изложи две дела од доменот на уметноста креирани од страна на
членовите на NGO Арт Студио од Скопје. Делата се промовирани на изложбата
оддржана на 26 јули 2016 година во локалот ,,Чаршиска библотека”.
Учествувал на истражувачката работилница организирана од Меѓународен
хеленистички универзитет со поддршка од познатата грчка фирма MLC во областа на
,,Дизајн на нов производ и генерирање на нови концепти со современите технологии”,
во месец јули 2017.
Од 13.12.2019 Азири е вработен како асистент во Факултетот на технолошки
науки на Универзитетот Мајка Тереза во Скопје. На истиот факултет од 15.04.2021 е
координатор на Ерасмус + и други ЕУ проекти.
Раководител на образовната единица ПСУ-Јахја Кемал, од19.08.2021.
Автор е и коавтор на единаесет научни трудови, дел од нив објавени во
домашни и странски научни списанија, а дел публикувани на домашни и меѓународни
научни конференции.Четири од публикуваните трудови се од проблематиката
опфатена во докторската дисертација.
Течно зборува, пишува и чита англиски јазик, за што поседува и соодветни
сертификати. Зборува уште три јазици – македонски, турски и албански јазик.Добро е
запознаен со работата на софтвертите за дизајн како што се AutoCAD, 3dsMax, Adobeпакетите, како и одлично се снаоѓа и го користи интернетот и напредната
компјутерска технологија.
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За потребите на дисертацијата, научното истражување го реализира главно во
странство, при што ги обави следните посети и престои:
 08.04.2018 - 10.04.2018 Amsterdam, Netherlands (Амстердам, Холандија);
 22.06.2018 - 24.06.2018 Amsterdam, Netherlands (Амстердам, Холандија);
 14.02.2019 - 16.02.2019 Munich, Germnay (Минхен, Германија);
 26.08.2019 - 30.08.2019 New Jersey, USA (Њу Џерси, САД);
 09.02.2020 - 13.02.2020 Amsterdam, Netherlands (Амстердам, Холандија).
2. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАУЧНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ
Главната цел на истражувањето во оваа докторска дисертација е
насочена кон испитување и докажување на ефективноста на редизајнирање на
една компонента од хидрауличниот телескопски цилиндар наречена како “base
eye” (основен прстен), со користење на тополошка оптимизација на форма,
методата на CAD/CAE и скицирање во процесот на редизајн.
Од главната цел на истражувањето произлегoa и поспецифични цели, воглавно
насочени кон:
- Оптимизација на основниот прстен (base eye) што e дел од телескопските
хидраулични цилиндри на начин што ќе го зголеми капацитетот на
оптоварувањето на цилиндерот;
- Намалување на тежината на основниот прстен (base eye) со цел да се обезбедат
економски предности;
- Користењето на CAE ќе ја намали потребата од физички прототипови во
процесот на редизајнирање со што ќе се постигнуваат поефикасни и поевтини
циклуси на дизајнирање;
- Подобрување на квалитетот на дизајнот со скратување на времетраење на
процесот на дизајн и намалување на трошоците за развој на производот;
- Зголемување на продуктивноста и профитот.
Развојот и редизајнирање на производ е сложен процес со многу предизвициза
инженерите и научниците. Традиционалните методологии на дизајнна производ ја
лимитираат имагинацијата на дизајнерот (инженер и научник) врз основа на
можностите и ограничувањата на процесите на производство. Ако инженерите би го
редизајнирале производот потпирајќи се на физичко тестирање на прототипот,
процесот би бил многу подолг и поскап. Со вклучување на науката во оваа активност
се создаваат можности за постигнување на ефектот на еден поинаков начин.
Предложениот модел во оваа докторска дисертација за редизајн на производ, ги
отстранува повеќето ограничувања на конвенционалните методологии за дизајнирање
на производи,при што овозможува создавање на најсложени производи во 3D CAD
софтвер и нивно трансформирање во финален производ. Со овој поставен модел во
докторската дисертација остварена е зацртаната глава цел на истражувањето но и на
поспецифичните цели.
3. АКТУЕЛНОСТ НА ТРУДОТ,
АПЛИКАТИВЕН ПРИДОНЕС
3.1. Актуелност на трудот

ОРИГИНАЛНОСТ,

НАУЧЕН

И
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Денес хидрауликата се користи во авионската индустрија, автоматизацијата на
процеси, роботиката и во многубројни гранки на инженерство. Во споменатите
дејности,
голема примена нашле хидрауличните телескопски цилиндри како
активирачки механички маневар што ја пренесува моќта од една до друга
станица.Поради важноста на хидрауличните цилиндри во хидрауличните системи, во
текот на годините имаше сериозни напори за развој на различни видови на
хидраулични цилиндри.
Традиционалната метода на испитување/мерење на хидрауличниот цилиндар во
реална ситуација е скапа, а квантитативната анализа на работната сила е доста тешка.
Исто така, вообичаената постапка на производство на прототип на хидрауличниот
цилиндар и негово тестирање за спроведување на оптимирање во голема мера го
зголемува циклусот и цената на развојот на новиот производ.
Хидрауличниот цилиндар е клучен уред што игра важна улога во процесот на
истоварање што го вршат кипер камиони, па се тврди дека квалитетот на
хидрауличниот цилиндар е директно поврзан со перформансите на кипер камионите.
Значи, дизајнот и развојот на повеќестепен хидрауличен цилиндар е многу важен во
целиот дизајн на кипер камионите.
Во долгата историја на работа на хидрауличните цилиндри во
разни
инженерски инсталации, било забележано дека тие може да доживеат неочекувани
дефекти поради недостатоци во дизајнот, материјалот и/или оперативните функции.
Иако има многу истражувачки работи за хидрауличните цилиндри во областа на
неуспешни автомобилски компоненти и оптимизација на нивниот облик, сепак
редизајнирањето на овие хидраулични цилинди ретко се разгледува па затоа е
предизвик да бидат предмет на истражување во оваа докторска дисертација.
3.2. Оригиналност на трудот
Во оваа докторска дисертација е поставен оригинален модел за оптимален
дизај на хидрауличен цилиндар, со заобиколување на споменатиот традиционален
(вообичаен метод) на развој на оптимален производ, односно со воведување на
CAD/CAE технологија за редизајнирање и развој на повеќестепен хидрауличен
цилиндар за кипер камиони.
Редизајнот е направен врз стара компонента на телескопски хидрауличен
цилиндар произведен од производствена компанија која се соочуваше со некои
проблеми во производството и експлоатацијата на постојниот модел на компонентата.
Подобрувањата (оптимирањата) на постојниот модел на телескопскиот цилиндар се
направени со цел да се намалат воочените проблеми во производството, како што се
„овалност после заварување“, „прекумерна тежина на компонентата“ и „прекумерна
употреба на материјал“. Со сите овие оптимирања на дизајнот произведен е прототип
на хидрауличен цилидар, чие тестирање и евалуација, покажаа низа предности во
однос на постојниот дизајн. Воведеното сериско производство, по ваквата активност,
укажува на успешноста на реализираните истражувања и активности во рамките на
оваа докторска дисертација.
Оригиналноста на истражувањето и пристапот на реализацијата на наведената
активност е во тоа што дизајнот/редизајнот на производот е направен по конципирана
неконвенционална методологија за оваа намена.
3.3. Научен придонес
Земајки ја во предвид важноста и примената на развојот на еден производ и
дизајнот како негова најкреативна компонента во целокупниот процес на создавање на
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еден производ, овој докторски труд го даде својот главен научен придонес во
анализира на состојбата и можноста за развој и унапредување на дел/производ кај
кипер камиони, поточно со редизајнирање и развој на хидрауличните цилиндри, кои
освен кај кипер камионите имаат и поширока примена.
Научниот придонес на трудот е и во следното:
- Предложениот модел во оваа докторска дисертација за редизајн на производ
со симулација на FEA, ги отстранува повеќето ограничувања на конвенционалните
методологии за дизајнирање на производи, при што овозможува создавање на
најсложени производи во 3D CAD софтвер и нивно трансформирање во финален
производ.
- Со користење на CAD, оваа дисертација постигна нов дизајн на основен
прстен (Base eye) на хидрауличен цилиндар без потреба да се прават прототипови,
што пак го намалува времето на циклусот на дизајнирање.
- Со концептот на намалување на тежината и намалувањето на напонот,
старата компонента на хидрауличниот цилиндар е редизајнирана и се постигнува
полесен, поиздржлив и поекономичен модел.
- Оптимизацијата на топологијата успешно е користенаи е добиена оптимална
форма и полесен производ на компонента на телескопски хидрауличен цилиндар.
Научниот придонес може и да се генерализира, со оглед на фактот што
хидрауличните цилиндри имаат широка примена како хидраулични компоненети во
поширокото инженерство:
Наодите од оваа теза воспоставија соодветни техники за дизајнирање и
оптимизирање на нов модел. Дисертацијата обезбеди побрза техника за создавање
на нов попрактичен и поекономичен дизајн, користејќи лесни компјутерски
техники погодни за идејно решение на широк спектар на модели.
3.4. Апликативен придонес
Истражувањето во оваа докторска дисертација имаат директен апликативен
придонес, бидејќи истражувањето беше поврзано со конкретен производ на фирма. Во
фирмата беше изработен новиот оптимиран производ на основа на истражувањето во
дисертацијата, а потоа производот беше пуштен во сериско производство.
Потенцијалните придобивки од оваа истражувачка работа се очекуваат да бидат
идентификувани понатаму во фирмата (а и во други фирми доколку го користат ова
искуство), и тоа во следните аспекти:
 Лесна инженерска работа за редизајнирање на компоненти или структури со
CAD/CAE;
 Минимизирање на трошоците и времето за развојот на производот;
 Обезбедување едноставен начин за дизајнерите и редизајнирање на нов модел
на производот;
 Давање упатства за дизајнирање на нови модели со повисок капацитет.
4. НАЧИН НА ПИШУВАЊЕ И НАУЧНА ЕЛАБОРАЦИЈА НА
МАТЕРИЈАТА, И КОНЗИСТЕНТНОСТ НА ДЕЛОВИТЕ ВО РАМКИТЕ
НА ЦЕЛИНАТА
4.1. Начин на пишување и научна елаборација на материјата
Начинот на пишување на докторската дисертација е темелен и разбирлив, со
примена на соодветна стручна терминологија, почитување на основните и општо
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прифатени правила и важечки стандарди за создавање на ваков научно-истражувачки
труд. Користени и цитирани се бројни светски референци од оваа област, исто така
користени се доста стручни искуства од фирмата која е вклучена во истражувањето, а
користени се и повеќе современи софтвери за целите на истражувањето.
Целокупниот докторски труд се состои од 182 страни, конципиран во петнаесет
(15) глави, и содржи: апстракт на македонски и англиски јазик, стои и дванаесет (112)
слика, пет (5) графикони, дваесет и девет (29) табели, осум (8) фотографии, дваесет
(20) формули (математички изрази), деведесет и шест (96) цитирани извори во
фусноти, референтна литература со шеесет и три (63) наслови и прилози на тринаесет
(13) страни.
Одделните глави кои ја сочинуваат структурата на докторскиот труд во
конечната верзија на докторската дисертација се:
1.ВОВЕД
2.ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
3.МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
4.ДОСЕГАШНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ОВАА ОБЛАСТ
5.ТЕОРЕТСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРАТА
6.МЕТОДОЛОГИЈА НА РЕДИЗАЈН НА ПРОИЗВОДОТ КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА
ИСТРАЖУВАЊЕ
7.ИСТРАЖУВАЊЕ, СОБИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
ПРОБЛЕМОТ – АНАЛИЗА
8.КОНЦЕПТУАЛЕН И ДЕТАЛЕН ДИЗАЈН НА ПРЕДЕМТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ
9.ЕВАЛУАЦИЈА НА ДИЗАЈНОТ НА НОВИОТ МОДЕЛ
10.ВЕРИФИКАЦИЈА НА ФИНАЛНИОТ ДИЗАЈН НА ПРОИЗВОДОТ
11. ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА (СИМУЛАЦИЈА) НА РАБОТАТА НА ФИНАЛНИОТ ДИЗАЈН
НА ПРОИЗВОДОТ
12.ПРЕДЛОГ ЗА ПОНАТАМОШНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ОВА ОБЛАСТ
13. ЗАКЛУЧОК
14. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
15. ПРИЛОЗИ
4.2. Конзистентност на деловите во рамките на целината
Начинот на кој е изложена материјата која е предмет на истражување во
докторскиот труд може да се согледа од анализата на тоа што е сработено во
пооделните глави.
Воведниот дел вклучува два дела: општ вовед и вовед во предметната
проблематика. Во првиот дел се дискутираат општи информации за дизајнот при
развојот на нов производ, на основа на светското искуство.Вториот дел го објаснува
развојот на производи на кипер камионите и потребата за нова дизајн методологија за
производство на компонента на хидраулични цилиндри - позната како основно око,
што е предмет на оваа докторска дисертација.
Во вторатаглава се дефинира главната цел на истражувањето во оваа докторска
дисертација која е насочена кон испитување и докажување на ефективноста на
редизајнирање на основното око (base eye), со користење на CAD/CAE методи:
тополошка оптимизација на форма, FEA и техники на скицирање во процесот на
редизајнот.
Во третата глава се покажани чекорите во предложената методологија што се
користи за истражувањето во ова дисертација и при тоа применетите методи.
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Четвртата глава на дисертацијатаги прикажува направените патентирани
истражувања во САД и други научните истражувања на системи на кипер
камиони.Овие податоци се изнесени како резултат на истражени и анализирани голем
број на светски научни трудови и патенти кои се однесуваат на оваа проблематика.
Петтата глава го претставува теоретскиот осврт за развој на нов производ и
дизајнот на кипер камионите, односно телескопските хидраулични цилиндри.
Анализата на литературата за креирање на моделот е претставена во ова глава
вклучувајќи информации за техниките за скицирање во диизајнот на производ,
тополошката оптимизација, FEA методот за нов дизајн на производ и прототипови.
Во шестата глава, е претставена методологијата на редизајнирањето на
основното око која се состои од четири фази: анализа, креирање на концептуален и
детален дизајн, евалуација на дизајн и верификација на финален дизајн. Но основа на
овие четири фази е предложенматематички модел за редизајн на основно око кој е
прикажан со блок дијаграм во ова глава.
Седмата глава на докторската дисертација ја влучува разработката на првата
фаза на методологијата на истражување која е фазата на анализа. Ова глава почнува со
информации за компанијата каде се произведува основното око, анализа на техничките
и структурните карактеристики на стариот модел и идентификација на проблемите со
кои компанијата се соочуваше со користењето на стариот модел.
Откако е претставена теоретската основа и методологијата на истражување, во
осмата глава е претставена креирањето на концептуален и детален дизајн на моделот
на основното око. Оваа глава почнува со генерирање на стар модел во CAD, примена
на тополошка оптимизација на формата на стариот модел и на крај креирање на нов
дизајн со помош на техники на скицирање врз основа на препораките на направената
тополошка оптимизација на стариот модел.
Откако е креиран нов детален модел на основното око, деветтата глава ја
опишува евалуацијата на изведениот модел прекуметодологија за тестирање и
евалуација со примена на FEA со помош на Solidworks. Тука е прикажано дека, од
резултатите на FEA може да се заклучи дека предложениот дизајн нуди совршена
отпорност на применетиот притисок и добро распоредување на оптоварувањето Исто
така, резултатите од анализата на FEA, покажуваат дека има дополнителен капацитет
да се скрати моделот на основното око и во таков начин да се намали и тежината на
основното око. Финалниот дизајн е изведен со кратење на моделот според резултатите
од FEA и притоа земајќи ги предвид конечните препораки од фирмата за прототипови
FORCAST METALURGIA LTDA.
Во десеттата глава е претставена последната фаза на методологијата на
истражување која е верификација на финалниот модел на основното око.
Верификацијата на моделот е направена со метода на компарација. Со ваквиот начин,
направени се 3 споредби на стариот и новиот модел и тоа: споредба на стариот и
новиот модел со FEA, споредба со тежината и споредба са нивото на перформансите.
Во единаесеттата главаоптимираниот моделот е прикажан во движење
(динамика) заедно со чекорите како тоа е направено во Solidworks.
Дискусија за придобивките на овој модел и методологијата која е користена во
ова докторска дисертација, како и препораките за идни истражувања се сместени во
дванаесеттата глава.
Заклучоците кои се добиени како резултат на ова дисертација се претставени во
тринаесеттата глава. Како генерален заклучок, дисертацијата обезбедува побрза
техника за создавање на нов попрактичен и поекономичен дизајн користејќи лесни
компјутерски техники кои можат успешно да се применат за редизајн и на друг
производ во машинската техника а и во други технички дисциплини.
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Во четиринаесеттата глава на дисертацијата, претставени се сите користени
литературни извори, од кои најголем дел во дисертацијата се прикажани со
референцирање во фусноти.
Петнаесеттата глава во ова дисертација е за прилозите, каде се наведени слики и
видео од монтажа на новиот производ, некои извештаи и документации на компанијата
и CD со визуелизација (симулација) на работата на финалниот дизајн на производот.
5. ЗАКЛУЧОЦИ
Врз основа на севкупната анализа на докторската дисертација, Комисијата за
оценка на докторскиот труд ги изнесува следните заклучоци:














Докторската дисертација на кандидатот м-р Зејнелабедин Азири претставува
самостоен и оригинален научно-истражувачки труд, кој дава значителен
придонес во областа на анализираната проблематика;
Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката работа,
што се согледува низ примената на различните методи и постапки во
истражувањето, од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и
анализата на добиените резултати, од друга страна;
Извршена е опсежна истражувачка дејност, а изворно добиените резултати се
исклучително важни од научно-истражувачки, теоретски и апликативен аспект,
што е потврдено со публикување на рецензирани трудови во зборници на
научни конференции и презентирани на меѓународни академски собири, како
и објавени во меѓународни научни списанија од соодветната област;
Кандидатот, во текот на изработката на дисертацијата, реализирал мноштво
комплементарни активности, од кои поголемиот дел во странство,со што
недвосмислено сепотенцира неговата способност, креативност, како и
сеопфатно познавање на предметот на истражување и владеење со
презентираната проблематика;
Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на
изработка, како и според големиот број на презентираните резултати од
истражувањето, докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека
докторантот располага со потребните знаења од областа која е предмет на
истражување во дисертацијата;
Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Зејнелабедин
Азирикомплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при
дефинирањето на истата;
Според законските прописи на Република Северна Македонија, трудот е внесен
во базата на податоци на Министерството за образование и наука
plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот извештај (3,76 % сличност со
текстовите во базата), а и врз основа на нашите сознанија, трудот не претставува
плагијат;
Согласно со наводите од Извештајот, докторантот ги исполнува сите
законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во
постапката за стекнување на докторат на науки.

6. ПРЕДЛОГ
Имајќи ги предвид заклучоците добиени врз основа на оценувањето на
докторскиот труд со наслов: „Редизајн на производ со CAD/CAE, како модел за
оптимален дизајн на производ“ од кандидатот м-р Зејнелабедин Азири, Комисијата
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за оценка на докторскиот труд со особена чест и задоволство, на Наставно-научниот
совет на Технички факултет – Битола, му предлага:





Да го прифати Извештајот за оценка на докторскиот труд;
Да се продолжи постапката за стекнување на титулата доктор на науки;
Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација;
Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската
дисертација.

Комисија за оценка на докторскиот труд:
1.

Ред. проф. д-р Елизабета Христовска с.р.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Технички факултет – Битола

2.

Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски с.р.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Технички факултет – Битола

3.

Ред. проф. д-р Вангелица Јовановска с.р.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Факултет за биотехнички науки – Битола

4.

Вон. проф. д-р Иво Кузманов с.р.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Технички факултет – Битола

5.

Вон. проф. д-р Роберто Пашиќ с.р.

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Технички факултет – Битола

Битола, 21. март 2022
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Рецензија на текстот Квалитативните истражувања во науката за
јазикот од редовен професор д-р Виолета Јанушева од Педагошкиот
факултет – Битола на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Со Одлука број 14-203/10-1 од 25.2.2022 г., од Ректорската управа на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ од Битола, определена сум за рецензент на текстот
Квалитативните истражувања во науката за јазикот од редовен професор д-р Виолета
Јанушева.
По разгледувањето на ракописот, го доставувам следниот

И З В Е Ш ТА Ј
I Општ дел
1. Вид на делото
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, текстот Квалитативните истражувања во науката за
јазикот претставува основен учебник. Текстот во целост ја покрива предметната програма
по пет предмети на три студиски програми на Педагошкиот факултет.
2. Обем и распоред на градивото
Текстот содржи 146 страници (компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт Times
New Roman, големина на буквите 11). Основниот текст има формат Б5 и 8 авторски
табаци. Во однос на распоредот на содржините, авторката води сметка за принципот
постапност. Содржината на текстот е распоредена во два дела и 14 глави и е соодветно
поделена во наслови и поднаслови.
3. Содржина и структура на текстот
Текстот е поделен на два дела: Теоретски основи на квалитативните истражувања во
науката за јазикот и Пишување на квалитативното истражување (научна статија,
магистерски труд и докторска дисертација). Покрај тоа, текстот има содржина, предговор
и користена литература.
Првиот дел, Теоретски основи на квалитативните истражувања во науката за
јазикот е составен од 8 глави (целини).
Во првата глава, авторката ги запознава студентите со видовите истражувања ставајќи
акцент особено на најважните карактеристики на квантитативните, квалитативните и
комбинираните (квантитативно-квалитативните) истражувања и наведувајќи ги нивните
предности и недостатоци. Втората глава ги претставува особеностите на најпознатите
квалитативни истражувања (етнографијата, студијата на случај и акциските истражувања),
а третата се однесува на квалитативните и комбинираните истражувања во науката за
јазикот и на критиките за овие истражувања. Во четвртата целина се објаснуваат поимите
примерок и популација во истражувањето. Оваа глава е значајна од аспект на фактот што
во квалитативните истражувања примерокот најчесто се определува во текот на
собирањето на податоците за анализа и на тоа што во студентската истражувачка практика
се забележуваат голем број недостатоци. Преку сопствено истражувачко сценарио,
авторката дава придонес кон размислувањата за комплексноста на определувањето на
примерокот и за разликите при неговото определување во квантитативните и
квалитативните истражувања. Петтата целина ги опфаќа начините (методите,
процедурите, стратегиите) за собирање на податоците во квалитативните истражувања. И
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оваа целина се покажува како особено важна, првенствено, поради фактот што и овој дел
најчесто не се споменува при пишување на квалитативното истражување. Секако, има
разлика меѓу поимите метод, процедура, стратегија и техника во педагошка смисла, но,
овде таа разлика не се зема предвид зашто акцентот е ставен на тоа да се покаже дека има
различни начини да се соберат податоците за истражувањето и дека во научната
литература за овие начини може да се сретнат наведените поими. Во овој дел, се наведени
најпознатите начини за собирање на податоците (набљудување, интервју, анкета), но и
голем број други. Целината шест се однесува на карактеристиките на Втемелената теорија
што се сфаќа и како начин за собирање на податоците, но и како метод за анализа на
собраните податоци согледана преку истражувањата на Корбин и Страус (Corbin &
Strauss, 1990). Во овој дел, особено внимание му е посветено на кодирањето и студентите
се воведуваат во поимите отворено, аксијално и селективно кодирање и пишување
белешки, што се особено корисни при анализата на квалитативните податоци. На тој
начин, студентите учат да ги „кршат“ собраните податоци на помали делови, а потоа од
помалите делови, по пат на сличности и разлики на кодовите и концептите, да фомираат
категории и на крајот да развијат теорија. Седмата глава ги опфаќа анализата на
дискурсот и критичката анализа на дискурсот како посебни методи за анализа на
собраните податоци. Во осмата целина се наведени други начини за анализа на собраните
податоци и, покрај тематската анализа, конверзациската анализа, кодирањето и
пишувањето белешки, со особено внимание се разгледува општиот квалитативен
интерпретативно/индуктивен метод употребен кај голем број познати истражувачи
(Merriam, 2009; Creswell, 2009; Sandelowski, 2010; Kahlke, 2014; Harding & Whitehead,
2016). Важноста на овој метод се согледува во тоа што дава одредена ширина во
анализата на податоците, односно се дозволува истражувачот да не се држи стриктно до
една од познатите методологии за анализа на податоците и во собирањето и во анализата
на податоците. Главната особеност на овој метод е примената на индуктивното мислење,
што доведува до создавање идеи од собраните податоци.
Вториот дел, Пишување на квалитативното истражување (научна статија,
магистерски труд и докторска дисертација), се состои од 6 глави кои се однесуваат на
аспектите на квалитативното истражување во науката за јазикот и на нивните
карактеристики. Ако се има предвид дека во македонската научноистражувачка практика
преовладуваат квантитативните истражувања, дека студентите се многу малку запознати
со карактеристиките на квалитативните истражувања, како и дека нивната истражувачка
практика покажува голем број недостатоци токму во пишувањето на квалитативното
истражување, овој дел е особено важен и ги насочува студентите кон аспектите што може
да ги содржи квалитативниот пишан извештај, како и кон нивното содржинско и јазично
оформување. На почетокот, се определуваат составните делови на пишаниот извештај за
квалитативното истражување (научна статија, магистерски труд и докторска теза) и
студентите ја согледуваат важноста на индуктивното размислување. Потоа, се преминува
кон откривање на спецификите на апстрактот и кон насоки за неговото соодветно
оформување, во однос на неговата содржина и на јазикот, првенствено, имајќи го предвид
фактот дека истражувањата на авторката покажуваат дека во научноистражувачката
практика често се забележуваат тешкотии при пишувањето на апстрактот. Понатаму,
студентите се запознаваат со воведот и со елементите што тој може да ги содржи. И
воведот е исклучително значаен елемент од пишаниот извештај за квалитативното
истражување во науката за јазикот. Покрај воведните информации за темата што се
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обработува, во воведот се наведуваат истражувачкото прашање/истражувачките прашања
и целта и важно е да се согледа разликата меѓу прашањето што се истражува и целта на
самото истражување. Значајно е и тоа што авторката нуди сопствен модел што им помага
на студентите да го изберат и конкретизираат истражувачкото прашање. Во овој дел, исто
така, истражувањето се поставува во поширок истражувачки контекст што дава сознанија
за тоа дали појавата е веќе истражувана, кои аспекти се истражувани, кои аспекти не се
истражувани, за начинот на кој ѝ се пристапува со тековното истражување и сл. Понатаму,
во овој дел, се претставуваат и придонесот и ограничувањата на истражувањето, а
пожелно е да се дадат општи информации и за методолошкиот пристап кон
истражувањето. Во четвртиот дел се даваат насоки за пишување на методолошките
аспекти на истражувањето, што се потпираат на напишаното во теоретскиот дел и што се
однесуваат на начините за собирање и анализа на податоците, а делот пет го опфаќа
пишувањето на анализата, резултатите, дискусијата. Од гледна точка на фактот дека во
научноистражувачката практика многу често недостига дискусијата за резултатите од
истражувањето, овој дел се покажува, исто така, како особено важен. Делот шест се
однесува на пишување на заклучокот.
Особено е значајно тоа што по секоја целина од првиот и вториот дел, се дадени
активности преку кои студентите имаат можност практично да ги применат теоретските
сознанија.
Делот Користена литература ги опфаќа највлијателните истражувачи во полето на
квалитативните истражувања, но и трудови од авторката.
4. Оригиналност на текстот
Имајќи предвид дека во текстот за првпат се претставуваат видувањата на голем број
истакнати квалитативни истражувачи во различни области, а особено во науката за јазикот
и дека е присутна и самостојна обработка на одделни сегменти од авторката, овој текст
покажува актуелност и одреден степен на оригиналност.
II Посебен дел
1. Делови на делото, содржина и нивно обележување
Текстот се состои следните делови: содржина, предговор, 8 дела од првиот дел, 6 дела
од вториот дел и користена литература. Деловите се поделени во глави и подглави и се
соодветно нумерирани. Содржината и предговорот имаат наслов, но не се нумерирани.
Нумерирањето почнува од првиот дел, во кој насловот е обележан со 1, а потоа
последувателно се обележани сите делови и подделови на првиот дел. Вториот дел, исто
така, започнува со 1, а потоа последувателно се обележани сите делови на вториот дел.
2. Актуелност и оригиналност на делото
Фактот што во текстот за првпат се прави обид да се даде преглед на најважните
особености на квалитативните истражувања во науката за јазикот согледани низ призмата
на највлијателните квалитативни истражувачи, но и преку самостојната обработка на
одделни сегменти од авторката ги потврдува актуелноста и одредениот степен на
оригиналност на текстот.
3. Илустрации
Содржините во текстот имаат објаснувачки карактер, па оттука нема потреба од
илустрации.
4. Литература
Користената литература опфаќа вкупно 455 извори и е целосно соодветна на
содржините во текстот.
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6. Терминологија, јазик и стил
Користената терминологијата се надоврзува на општоприфатената терминолошка
лексика во квалитативните истражувања во науката за јазикот. Јазикот и стилот се
одликуваат со карактеристиките на научноучебничкиот потстил, а текстот покажува и
висок степен на кохерентност.

ЗАКЛУЧОК
Според својот карактер, текстот Квалитативните истражувања во науката за
јазикот претставува основен учебник. Во него за првпат на едно место се собираат
најзначајните информации за квалитативните истражувања во науката за јазикот што се
проследени и со самостојната обработка на авторката, а тоа ги потврдува актуелноста и
одредениот степен на оригиналност на текстот.
Според наведеното, со особено задоволство им предлагам на Деканатската управа и
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола да го прифатат Извештајот
од рецензијата на текстот Квалитативните истражувања во науката за јазикот и да
донесат одлука за издавање на текстот како основен учебник.

Скопје, 17.3.2022 г.
Рецензент:
проф. д-р Б. Камчевска
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Рецензија на текстот Квалитативните истражувања во науката за
јазикот од редовен професор д-р Виолета Јанушева од Педагошкиот
факултет – Битола на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Со Одлука број 14-203/10-1 од 25.2.2022 г., од Ректорската управа на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ од Битола, определен сум за рецензент на текстот
Квалитативните истражувања во науката за јазикот од редовен професор д-р Виолета
Јанушева.
По разгледувањето на ракописот, го доставувам следниот

И З В Е Ш ТА Ј
I Општ дел
1. Вид на делото
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, текстот Квалитативните истражувања во науката за
јазикот претставува основен учебник. Текстот во целост ја покрива предметната програма
по пет предмети на три студиски програми на Педагошкиот факултет.
2. Обем и распоред на градивото
Текстот содржи 146 страници (компјутерски обработен текст, со проред 1, фонт Times
New Roman, големина на буквите 11). Основниот текст има формат Б5 и 8 авторски
табаци. Во однос на распоредот на содржините, авторката води сметка за принципот
постапност. Содржината на текстот е распоредена во два дела и 14 глави и е соодветно
поделена во наслови и поднаслови.
3. Содржина и структура на текстот
Текстот е поделен на два дела: Теоретски основи на квалитативните истражувања во
науката за јазикот и Пишување на квалитативното истражување (научна статија,
магистерски труд и докторска дисертација). Покрај тоа, текстот има содржина, предговор
и користена литература.
Првиот дел, Теоретски основи на квалитативните истражувања во науката за
јазикот е составен од 8 глави (целини).
Во првата глава, авторката ги запознава студентите со видовите истражувања ставајќи
акцент особено на најважните карактеристики на квантитативните, квалитативните и
комбинираните (квантитативно-квалитативните) истражувања и наведувајќи ги нивните
предности и недостатоци. Втората глава ги претставува особеностите на најпознатите
квалитативни истражувања (етнографијата, студијата на случај и акциските истражувања),
а третата се однесува на квалитативните и комбинираните истражувања во науката за
јазикот и на критиките за овие истражувања. Во четвртата целина се објаснуваат поимите
примерок и популација во истражувањето. Оваа глава е значајна од аспект на фактот што
во квалитативните истражувања примерокот најчесто се определува во текот на
собирањето на податоците за анализа и на тоа што во студентската истражувачка практика
се забележуваат голем број недостатоци. Преку сопствено истражувачко сценарио,
авторката дава придонес кон размислувањата за комплексноста на определувањето на
примерокот и за разликите при неговото определување во квантитативните и
квалитативните истражувања. Петтата целина ги опфаќа начините (методите,
процедурите, стратегиите) за собирање на податоците во квалитативните истражувања. И
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оваа целина се покажува како особено важна, првенствено, поради фактот што и овој дел
најчесто не се споменува при пишување на квалитативното истражување. Секако, има
разлика меѓу поимите метод, процедура, стратегија и техника во педагошка смисла, но,
овде таа разлика не се зема предвид зашто акцентот е ставен на тоа да се покаже дека има
различни начини да се соберат податоците за истражувањето и дека во научната
литература за овие начини може да се сретнат наведените поими. Во овој дел, се наведени
најпознатите начини за собирање на податоците (набљудување, интервју, анкета), но и
голем број други. Целината шест се однесува на карактеристиките на Втемелената теорија
што се сфаќа и како начин за собирање на податоците, но и како метод за анализа на
собраните податоци согледана преку истражувањата на Корбин и Страус (Corbin &
Strauss, 1990). Во овој дел, особено внимание му е посветено на кодирањето и студентите
се воведуваат во поимите отворено, аксијално и селективно кодирање и пишување
белешки, што се особено корисни при анализата на квалитативните податоци. На тој
начин, студентите учат да ги „кршат“ собраните податоци на помали делови, а потоа од
помалите делови, по пат на сличности и разлики на кодовите и концептите, да фомираат
категории и на крајот да развијат теорија. Седмата глава ги опфаќа анализата на
дискурсот и критичката анализа на дискурсот како посебни методи за анализа на
собраните податоци. Во осмата целина се наведени други начини за анализа на собраните
податоци и, покрај тематската анализа, конверзациската анализа, кодирањето и
пишувањето белешки, со особено внимание се разгледува општиот квалитативен
интерпретативно/индуктивен метод употребен кај голем број познати истражувачи
(Merriam, 2009; Creswell, 2009; Sandelowski, 2010; Kahlke, 2014; Harding & Whitehead,
2016). Важноста на овој метод се согледува во тоа што дава одредена ширина во
анализата на податоците, односно се дозволува истражувачот да не се држи стриктно до
една од познатите методологии за анализа на податоците и во собирањето и во анализата
на податоците. Главната особеност на овој метод е примената на индуктивното мислење,
што доведува до создавање идеи од собраните податоци.
Вториот дел, Пишување на квалитативното истражување (научна статија,
магистерски труд и докторска дисертација), се состои од 6 глави кои се однесуваат на
аспектите на квалитативното истражување во науката за јазикот и на нивните
карактеристики. Ако се има предвид дека во македонската научноистражувачка практика
преовладуваат квантитативните истражувања, дека студентите се многу малку запознати
со карактеристиките на квалитативните истражувања, како и дека нивната истражувачка
практика покажува голем број недостатоци токму во пишувањето на квалитативното
истражување, овој дел е особено важен и ги насочува студентите кон аспектите што може
да ги содржи квалитативниот пишан извештај, како и кон нивното содржинско и јазично
оформување. На почетокот, се определуваат составните делови на пишаниот извештај за
квалитативното истражување (научна статија, магистерски труд и докторска теза) и
студентите ја согледуваат важноста на индуктивното размислување. Потоа, се преминува
кон откривање на спецификите на апстрактот и кон насоки за неговото соодветно
оформување, во однос на неговата содржина и на јазикот, првенствено, имајќи го предвид
фактот дека истражувањата на авторката покажуваат дека во научноистражувачката
практика често се забележуваат тешкотии при пишувањето на апстрактот. Понатаму,
студентите се запознаваат со воведот и со елементите што тој може да ги содржи. И
воведот е исклучително значаен елемент од пишаниот извештај за квалитативното
истражување во науката за јазикот. Покрај воведните информации за темата што се
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обработува, во воведот се наведуваат истражувачкото прашање/истражувачките прашања
и целта и важно е да се согледа разликата меѓу прашањето што се истражува и целта на
самото истражување. Значајно е и тоа што авторката нуди сопствен модел што им помага
на студентите да го изберат и конкретизираат истражувачкото прашање. Во овој дел, исто
така, истражувањето се поставува во поширок истражувачки контекст што дава сознанија
за тоа дали појавата е веќе истражувана, кои аспекти се истражувани, кои аспекти не се
истражувани, за начинот на кој ѝ се пристапува со тековното истражување и сл. Понатаму,
во овој дел, се претставуваат и придонесот и ограничувањата на истражувањето, а
пожелно е да се дадат општи информации и за методолошкиот пристап кон
истражувањето. Во четвртиот дел се даваат насоки за пишување на методолошките
аспекти на истражувањето, што се потпираат на напишаното во теоретскиот дел и што се
однесуваат на начините за собирање и анализа на податоците, а делот пет го опфаќа
пишувањето на анализата, резултатите, дискусијата. Од гледна точка на фактот дека во
научноистражувачката практика многу често недостига дискусијата за резултатите од
истражувањето, овој дел се покажува, исто така, како особено важен. Делот шест се
однесува на пишување на заклучокот.
Особено е значајно тоа што по секоја целина од првиот и вториот дел, се дадени
активности преку кои студентите имаат можност практично да ги применат теоретските
сознанија.
Делот Користена литература ги опфаќа највлијателните истражувачи во полето на
квалитативните истражувања, но и трудови од авторката.
4. Оригиналност на текстот
Имајќи предвид дека во текстот за првпат се претставуваат видувањата на голем број
истакнати квалитативни истражувачи во различни области, а особено во науката за јазикот
и дека е присутна и самостојна обработка на одделни сегменти од авторката, овој текст
покажува актуелност и одреден степен на оригиналност.
II Посебен дел
1. Делови на делото, содржина и нивно обележување
Текстот се состои следните делови: содржина, предговор, 8 дела од првиот дел, 6 дела
од вториот дел и користена литература. Деловите се поделени во глави и подглави и се
соодветно нумерирани. Содржината и предговорот имаат наслов, но не се нумерирани.
Нумерирањето почнува од првиот дел, во кој насловот е обележан со 1, а потоа
последувателно се обележани сите делови и подделови на првиот дел. Вториот дел, исто
така, започнува со 1, а потоа последувателно се обележани сите делови на вториот дел.
2. Актуелност и оригиналност на делото
Фактот што во текстот за првпат се прави обид да се даде преглед на најважните
особености на квалитативните истражувања во науката за јазикот согледани низ призмата
на највлијателните квалитативни истражувачи, но и преку самостојната обработка на
одделни сегменти од авторката ги потврдува актуелноста и одредениот степен на
оригиналност на текстот.
3. Илустрации
Содржините во текстот имаат објаснувачки карактер, па оттука нема потреба од
илустрации.
4. Литература
Користената литература опфаќа вкупно 455 извори и е целосно соодветна на
содржините во текстот.
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6. Терминологија, јазик и стил
Користената терминологијата се надоврзува на општоприфатената терминолошка
лексика во квалитативните истражувања во науката за јазикот. Јазикот и стилот се
одликуваат со карактеристиките на научноучебничкиот потстил, а текстот покажува и
висок степен на кохерентност.

ЗАКЛУЧОК
Според својот карактер, текстот Квалитативните истражувања во науката за
јазикот претставува основен учебник. Во него за првпат на едно место се собираат
најзначајните информации за квалитативните истражувања во науката за јазикот што се
проследени и со самостојната обработка на авторката, а тоа ги потврдува актуелноста и
одредениот степен на оригиналност на текстот.
Според наведеното, со особено задоволство им предлагам на Деканатската управа и
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола да го прифатат Извештајот
од рецензијата на текстот Квалитативните истражувања во науката за јазикот и да
донесат одлука за издавање на текстот како основен учебник.

Скопје, 17.3.2022 г.
Рецензент:
проф. д-р Љ. Спасов
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Р Е Ф ЕР А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ
ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 40708- ПАТОЛОШКА
МОРФОЛОГИЈА, 40731–УПРАВНО ВЕТЕРИНАРСТВО, 40732–
СУДСКА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И 40734 - ДРУГО НА
ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА
Врз основа на чл.165, 166, 172 и 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 02.03.2022 година, за
избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: Патолошка
морфологија (40708), Управно ветеринарство (40731), Судска ветеринарна медицина
(40732) и Друго (40734) на Ветеринарниот факултет во Битола, со одлука бр. 02238/4од10.03.2022година на својата 52 седница, Наставно научниот совет формира
Рецензентска комисија восостав:
Проф. д-р Ивана Давидов, вондреден професор –Катедра за патолошка морфологија,
Департмент за ветеринарна медицина, Земјоделски факултет во Нови Сад, Р. Србија –
председател;
Проф. д-р НенадСтојанац, вондреден професор –Катедра за Судска ветеринарна
медицина, Департмент за ветеринарна медицина, Земјоделски факултет во Нови Сад, Р.
Србија – член;
Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен професор - Факултет за биотехнички науки во
Битола – член.
По разгледувањето на пристигнатите материјали по објавениот конкурс, Комисијата го
доставува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 02.03.2022 година,
за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: Патолошка
морфологија (40708), Управно ветеринарство (40731), Судска ветеринарна медицина
(40732) и Друго (40734)на Ветеринарниот факултет во Битола, во предвидениот рок се
пријави само кандидатот доц. д-р Никола Караболовски, ДВМ.

66

Биографски податоци за кандидатот д-р Никола Караболовски
Кандидатот НиколаКараболовски е роден на 16.09.1980 година во Битола,
Р.Македонија. Средното образование го завршува во СЗУ “Кузман Шапкарев“ во Битола,
насока ветеринарен техничар. Со високо образование се стекнал на УниверзитетотСв.
Кирил и Методиј во Скопје на Факултетот за ветеринарна меидицина-Скопје, каде што
дипломирал со просечна оцена 9.11 во 2007година.
Во академската 2011/2012 година се запишал на трет циклус – интегрирани докторски
студии на Ветеринарниот факултет во Загреб, Р. Хрватска, истите ги завршува во 2016год
со просечна оцена 10.00.Докторската дисертација под наслов “Епително-мезенхимска
транзиција на туморите на млечната жлезда кај кучки и мачки“ успешно ја одбранил
на18.11.2016годинана Ветеринарниот факултет во Загреб.Р. Хрватска. Со тоа се стекнал
со научното звање: доктор по медицински науки – ветеринарна медицина.Од 2009 до 2017
година е вработен на Ветеринарниот факултет- Битола, како асистент, во областите
Патолошка морфологија (40708), Управно ветеринарство (40731), Судска
ветеринарна медицина (40732), а од месец септември 2017 година е избран за доцент на
Ветеринарниот факултет во Битола од претходно наведените области.
Кандидатот активно се служи со англискиот јазик, користи италијански и влашки јазик.
Има познавање и способност за работа со компјутер (Microsoft пакетите за канцелариско
работење - Word, Excel, Power Point).

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен
и научно-истражувачки подмладок
Во рамките на наставно-образовната дејност на Ветеринарниот факултет при
Универзитетот „Св. Климент Охридски”-Битола, кандидатот д-р Никола Караболовски
изведува предавања и вежби на интегрираниот прв циклус на додипломски студии од
студиската програма ветеринарна медицина по предметите Општа и специјална
патологија, судска ветеринарна медицина и управно ветеринарство. Според резултатите
од извештајот за еваулација на асистентите вработени на Ветеринарен факултет во Битола,
извршена од страна на студентите во 2015 година, кандидатот д-р Никола Караболовски е
позитивно оценет со просечна оцена 4.9.

Резултати од научно-истражувачка работа
Кандидатотд-р Никола Караболовски е автор или коавтор на 20 рецензирани научни
трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни
публикации (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, кандидатот е автор или коавтор на 11 научни публикации, објавени
во референтни публикации односно индексирани меѓународни списанија.
Објавени трудови пред изборот во звање доцент
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1. KARABOLOVSKI, N., A. GUDAN KURILJ, K. SEVERIN, M. HOHŠTETER, I.C.
ŠOŠTARIĆ – ZUCKERMANN, L. MEDVEN, B. ARTUKOVIĆ, Ž. GRABAREVIĆ
(2016): An Immunohistochemical Study of Epithelial-Mesenchymal Transition in Feline
Mammary Tumours. Journal of comparative pathology (0021-9975) 154; 114-114.
2. KARABOLOVSKI, N., N. PEJCINOVSKA, C. SHOKLAROVSKA, P. DODOVSKI, P.
DAMESKI (2015): Canine mammary tumors, prevalence and patho-histological
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KARABOLOVSKI, N. PEJCINOVSKA (2015): Study of the proteolytic activity of
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online Science& Technology Vol. V(5), 108-112.
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Стручно-применувачка дејност и проектни активности
Д-р Никола Караболовски учествувал на бројни обуки и меѓународни семинари,
конференции и симпозиуми, како и во научно-истражувачки и апликативни проекти,
од кои позначајни се:
 "Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross border
area – acronym: PAPESHE",2016 – 2021(меѓународен научно-истражувачки
проект финансиран од ЕУ).
Покрај учеството во наведените симпозиуми, конгреси, конференции, обуки и
научно-истражувачки и апликативни проекти, кандидатотд-р Никола Караболовски
ги има и следниве ангажмани и членства:
 Назначен за продекан на Ветеринарниот факултет-Битола во 2018 година;
 Член е на Ветеринарната комора на Р.Македонија;
 Вешто лице од областа на ветеринарната медицина.
 Ментор е на повеќе завршни дипломски трудови и член на комисија за
одбрана на дипломски трудови;
 Раководител на Лабораторијата за имунолошко-серолошки испитувања при
Ветеринарен факултет-Битола;
 Декан на Ветеринарен факултет-Битола од 01.11.2019 година.

Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо
образование, кандидатотд-р Никола Караболовски 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, кандидатот исполнува вкупно 23 услови од
наведените во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови (со
Правилникот се предвидени најмалку 4,од коишто задолжително најмалку 3 услови од
првите два критериума од Анекс 1).
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За исполнетоста на условите, кандидатот 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
webпребарувач 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
(објавенитетрудови 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

X

X

X

X

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

X

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на
сесија на научна конференција

X

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание

X

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 или

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство

X
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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
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

7

X

X

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии
Реализиралмеѓународнамобилностнастранскиуниверзитетодносностранскависокообразов
на установа по различниоснови

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.)

X

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите
занајмалку 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

X

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска
програма

X

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска
прграма на прв, втор или трет циклус студии

X

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменикдиректор; 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 иевалуација.

X

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

X
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години
вкупно исполнети услови од втор критериум

ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка
дејност
УСЛОВИ

8

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

X

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од X
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

X

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

X

Учествувал во промотивни активности на факултетот

X

Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал
сопственост

патенти/иновации

прифатени

од

Државниот

завод

за

индуст
риска

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

X
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Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
стопанството
вкупно исполнети услови од трет
критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ

Врз основа на целокупната доставена документација за резултатите од научноистражувачката, наставната и стручно-применувачката активност на д-р Никола
Караболовски, Комисијатаконстатира дека кандидатот покажува континуиран и сериозен
однос кон развојот на професијата, давајќи значаен придонес во областите во кои се
избира.
Анализирајќи ја научно-истражувачката работа на кандидатот, Комисијата констатира
дека тој е автор или коавтор на рецензирани научни трудови објавени во референтни
меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации индексирани во
меѓународни бази. Врз база на резултатите од наставно-образовната дејност на
кандидатот, Комисијата оценува дека тој совесно и одговорно ги извршува своите работни
задачи и на лесен и разбирлив начин го пренесува своето знаење на студентите. Покрај
горенаведените активности, важно е да се нагласи и определбата на кандидатот за
перманентно професионално и стручно усовршување и надоградување, за што сведочат
реализираните обуки и учеството на меѓународни симпозиуми, конференции и семинари и
истражувачки и апликативни проекти.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот до денот на
пријавување на конкурсот, Комисијата заклучи дека д-р Никола Караболовски поседува
научни и стручни квалитети и ги исполнува општите услови предвидени со Законот за
високото образование (Сл. весник 82/18) и посебните услови од критериумите за за избор
на нставник во звање вонреден професор предвидени со Правилникот за посебните
Услови и постапката за избор вонаставно научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот„Св. Климент Охридски“ – Битола.
Според гореизнесеното, Рецензентската комисија едногласно му предлага на Наставнонаучниот совет на Ветеринарниот факултет Битола, кандидатот д-р Никола
Караболовски, да биде избран во научно звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во научните
области Патолошка морфологија (40708), Управно ветеринарство (40731), Судска
ветеринарна медицина (40732) и Друго (40734).

X
X
5
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:

1. Проф. д-р Ивана Давидов, вондреден
професор- Катедра за патолошка морфологија,
Департмент за ветеринарна
медицина,Земјоделски факултет во Нови Сад,
Р. Србија – председател;

2. Проф. д-р Ненад Стојанац, вондреден
професор - Катедра за Судска ветеринарна
медицина, Департмент за ветеринарна
медицина, Земјоделски факултет во Нови Сад,
Р.Србија – член;

3. Проф. д-р Љупче Кочоски – член, Факилтет за биотехнички науки – Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски”- Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ НА
ОБРАЗОВАНИЕ (50618), ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ НА ВЕТЕРИНАРНА
ПРАКСA(50624) НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА
Наставно-научниот совет на Ветеринарниот факултет- Битола при
Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, со Одлука бр.02-72/3 од 21.03. 2022
година формира Рецензентска комисија за избор на наставник од научните области
Менаџмент во образование (50618), Основи на менаџмент на ветеринарна пракса
(50624) во состав:
1. Д-р Цветко Смилевски, редовен професор (во пензија) на Бизнис Академија
Смилевски-БАС, Скопје (претседател),
2. Д-р Еленица Софијанова, редовен професор, Економски факултет – Штип,
Универзитет "Гоце Делчев"- Штип,
3. Д-р Хазир Положани, редовен професор, Факултет за земјоделство и
биотехнологија, Државен Универзитет во Тетово
По разгледувањето на приложената документација Рецензентската комисија
го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха“ на 09.
03. 2022 година се пријави само кандидатката д-р Билјана Петровска.

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Билјана Петровскa, е родена на 29.05.1974 година во Битола.По
завршувањето на Основното образование се запишува во Средното медицинско
училиште "Д-р Јован Калаузи" кое со одличен успех го завршува во 1992 година.
Понатамошното образование го продолжила на Педагошкиот факултет- Битола на кој
со просечна оценка на студирање 8,46 дипломирала во 1999 година.
Магистрира 2007 година, на Универзитетот "Св. Климент Охридски"-Битола,
Педагошки факултет– Битола, со просечна оценка 9,80 и се стекнува со академски
степен Магистер по менаџмент во образованието.
Кандидатката, Билјана Петровска, продолжила континуирано да ги
надоградува своите знаења во областа во којашто се едуцирала, па така на
Педагошкиот факултет во Битола добила подобност за изработка на докторска
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дисертација, којашто успешно ја одбранила во октомври 2011 година со што се
стекнува со научен степен – доктор по Менаџмент во образованието.
Во текот на последипломските студии (магистерски и докторски), кандидатот
била корисник на стипендија од Министерството за наука.
Паралелно со образувањето во струката се образува и во сферата на користење
на странски јазици. Многу добро го владее англискиот јазик рускиот јазик, како и
српскиот јазик. Има компјутерски познавања од повеќе оперативни програми како
Windows, Microsoft Office, MS Word, MS Exsel, MS Power Point and Internet).
Своето професионално ангажирање го започнува најнапред во 2001 година во
Заводот за Рехабилитација на деца со оштетен слух и говор "Кочо Рацин" во Битола,
а потоа во периодот од 2008 до 2012 година, го продолжува повторно во
погореспоменатиот Завод. За време на тој професионален ангажман остварува повеќе
успешни престои во Р. Чешка, Р. Словачка, и Р. Бугарија.
Во академската 2012/2013 година, кандидатката е избрана за наставник во
насловно звање Доцент на Ветеринарниот факултет во Битола, Универзитет
"Св.Климент Охридски" Битола во научната област Менаџмент во ветеринарна
пракса со рурална економија (Одлука бр. 02-428/3 од 16.08.2012 год.), а во септември
2012 год е избрана за доцент на Ветеринарниот факултет – Битола во научните
области Менаџмент во ветеринарна пракса со рурална економија и Биостатистика
(Одлука бр. 02-500/7 од 18.09.2012 год.).
Со Одлука бр. 02-142/2 од 18.04.2017година д-р Билјана Петровска е избрана
за наставник во наставно-научно звање Вонреден професор за наставно-научните
области Менаџмент, Наука за организација и Биостатистика.
Д-р Билјана Петровска е постојан член на Македонското здружение за
маркетинг “Маркетинг” – Скопје (Одлука бр. 01-1/1 од 07.02.2022 год.), а од 2019
година е член на организациониот одбор на Македонското меѓународно списание за
маркетинг "Маркетинг"-Скопје, кое го издава погоре споменатото здружение.
Исто така, таа е член и за на Регионалното здружение за македонско – руско
пријателство "А.А. Ростковски"-Битола, Р.С. Македонија.
Од своето вработување на Ветеринарниот факултет - Битола, д-р Билјана
Петровска континуирано работи на своето научно и стручно усовршување во
доменот на едукативната, научната, стручната и апликативна дејност.

2.РЕЗУЛТАТИ
И
ПОДГОТВУВАЊЕ
ПОДМЛАДОК

ИСКУСТВО
ВО
НА
НАСТАВЕН

НАСТАВНАТА
ДЕЈНОСТ
И
И
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ

Кандидатот д-р Билјана Петровска активно е вклучена во наставнообразовната дејност на Ветеринарниот факултет-Битола од 27.09. 2012 година, кога е
избрана во наставно-научното звање Доцент од научните области: Менаџмент во
ветеринарна пракса со рурална економија и Биостатистика (Билтен бр. 365, од
03.09.2012 година) на Ветеринарниот факултет –Битола.
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Д-р Билјана Петровска активно се ангажира во континуирано осовременување
во релизацијата на теоретската и практичната настава. Во периодот на последните 5
години пред објавувањето на огласот за избор, кандидатката, била ангажирана, во
изработката на Елаборатот за повторна акредитација на студиската програма
Интегрирани студии од прв и втор циклус по ветеринарна медицина на Ветеринарен
факултет-Битола. Исто така, предава нов наставен предмет Рурална економија, кој за
прв пат е воведен со повторната акредитација на студиската програма Интегрирани
студии од прв и втор циклус по ветеринарна медицина на Ветеринарен факултетБитола.
Во рамките на своите ангажмани во наставата има значајна и квалитетна
соработка со студентите, а за тоа зборува фактот што од нејзиниот избор во доцент
да сега, таа била ментор на 6завршни трудови (Одлука бр. 02-429/2 од 07.12.2015
година, Одлука бр.02-102/4 од 21.03.2016 година,Одлука бр. 02-209/4 од 09.06.2016
година, Одлука бр. 02-36/1 од 09.02.2017 Одлука бр. 02- 699/10 од 24.12.2018 година,
година, Одлука бр. 02-217/9 од 29.09.2020)и член во комисии за одбрана на повеќе од
20 завршни трудови. Исто така била претседател и член на рецензиони комисии за
избор во звања на неколку соработници на Ветеринарниот факултет во Битола
(Одлука бр.02-62/4 од 21. 02. 2018 год.)
За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност на
кандидатот потврдува и позитивната оценка добиена во процесот на самоеваулација,
според која е позитивно оценета од страна на студентите по сите прашања со
просечна оценка 4.14.

3. РЕЗУЛТАТИ ОДНАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА
Покрај наставната дејностд-р Билјана Петровска активно е вклучена и во
реализација на неколку научно-истражувачки проекти. Во периодот од
магистрирањето до докторирањето кандидатката е вклучена како консултант –
соработник во една од првите консултантски куќи во Македонија, ДЕТРА - Центар,
Институт за менаџмент во Скопје. Во тој период, има учествувано во 2 стручно –
менаџерски обуки организирани за наставниците вработени во редовните основни
училишта во Р. Македонија и тоа:
-Модернизација на образованието - ДЕТРА центар во соработка со
Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието (2008).
-Модернизација на образованието -ДЕТРА, центар во соработка со
Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието (2010).
После изборот во вонреден професор на Ветеринарниот факултет- Битола,
кандидатката учествува во реализацијата на Меѓународниот научно-истражувачки
проект:
-"Protection of Autochthonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross
border area–acronym: PAPESHE"(2016-2021).
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Објавени научни и стручни трудови
Д-р Билјана Петровска е автор и коавтор на вкупно 62 научни и стручни
трудови, публикувани во меѓународни и домашни списанија, меѓународни
публикации, презентирани на меѓународни и домашни конгреси и симпузиуми.
Од вкупниот број на трудови 42 се веќе рецензирани за избор во предходните
звања и тоа:
- 19 трудови се рецензирани во билтен број 365 од 03.09.2012 година на
Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола, за избор во звање Доцент и
- 23 трудови се рецензирани во билтен број 426 од 03.04.2017 година на
Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола, за избор во звање
Вонреден професор.
По изборот во звање вонреден професор, д-р Билјана Петровска ги има
објавено следните научни и стручни трудовипрезентирани на разни симпозиуми и
објавени во меѓународни и домашни списанија и зборници на трудови.
1. Petrovska B., Petrovska N., Gacovski, Z, Cilev G., Pacinovski N., Zdraveski, I.,
Dimeski Z., (2017)Offer and demand of goat´s milk products in Pelagonia region R.
Macedonia, Tradition and modernity in veterinary medicine, vol.2, 53-59, University
of Forestry, Faculty of Veterinary medicine, Sofia, R. Bulgaria, ISSN 2534-9333, eISSN 2534-9341
2. G. Cilev, N.Pacinovski, Ž.Gacovski, B. Petrovska, T. Isjanovska, Dimeski Z.,(2017),
Quality and hygienic correctness of goat milk in the Skopje region of the Republic of
Macedonia, Tradition and modernity in veterinary medicine, vol.2, 71-79, University
of Forestry, Faculty of Veterinary medicine, Sofia, R. Bulgaria, ISSN 2534-9333, eISSN 2534-9341
3. Galovska B., Petrovska B., Petrovska N., (2018)Information for management personal
about terms coaching and neuro-lingvistic programming, Macedonian international
journal of marketing, vol. 4, No. 8, 127-134, Macedonian Marketing Association
"Marketing"- Skopje, ISSN-005.95-057.17:151.92
4. Petrovska N., Petrovska B., (2018) Market competition of milk and dairy products
industry in community Bitola on concern of consumers, Macedonian international
journal of marketing, vol. 4, No. 8, 135-140, Macedonian Marketing Association
"Marketing"- Skopje, ISSN-339.137.2; 637.1
5. CilevG., Gacovski Z., Petrovska B., Mano M., Mano M., Pacinovski N., (2018)
COMPARATIVE ANALISYS OF DOGS NUTRITION WITH DEHYDRATED FOOD
WITHOUT ADDITIVES AND THOSE WITH ADDITIVES (CARBOHYDRATES AND
CALCIUM) IN RACE AMERICAN AKITA,International scientific on-line Journal
SCIENCE-TEHNOLOGIES, vol. VIII, No.5, Veterinary medicine & Animal science,
30-40, Publisher Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, IF=0.50
6. B.Petrovska, N. Petrovska, Zh. Gacovski, G. Cilev, K. Uzunova, N. Pacinovski, J.
Colakovic (2018) HOUSING AND WELFARE OF HIGH PRODUCTION DAIRY
COWS IN INTENSIVE BREEDING CONDITIONS,International scientific on-line
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Journal SCIENCE-TEHNOLOGIES, vol. VIII, No.5, Veterinary medicine & Animal
science, 58-63 Publisher Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, IF=0.5
7. Z. Gacovski, B. Petrovska, G. Cilev, K. Uzunova, F. Fejzulah (2018) TREATMENT
OF GENETIC POTENTIAL FOR PRODUCTION OF THE MEAT OF RANGE
HYBRIDS OF THE PIGS ON THE FARM OF THE AGRICULTURAL COOPERATIVE
EDINSTVO IN THE VILLAGE CHELOPEK IN THE MUNICIPALITY OF TETOVO,
REPUBLIC OF MACEDONIA,International scientific on-line Journal SCIENCETEHNOLOGIES, vol. VIII, No.5, Veterinary medicine & Animal science, 48-57
Publisher Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, IF=0.50
8. G. Cilev, Zh. Gacovski, B. Petrovska, I. Crnec (2018) LUMPY SKIN DISEASE (BRC)
- OCCURRENCE, CAUSES, ECONOMIC LOSSES OF CATTLES IN PELAGONIA
REGION OF R. MACEDONIA, International scientific on-line Journal SCIENCETEHNOLOGIES, vol. VIII, No.5, Veterinary medicine & Animal science, 41-47
Publisher Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, IF=0.50
9. Галовска Б., Петровска Б. (2018) Неуро-лингвистичко програмирање како алат
за поставување на индивидуални и организациски цели,VМеѓународна научна
конференција – Современите менаџерски предизвици и организациските науки,
БАС Институт за менаџмент, стр. 143-149, Битола, Р. Македонија, ИСБН: 978608-4729-08-2
10. Z. Gacovski, B. Petrovska, G. Cilev, , F. Fejzulah , N. Petrovska (2019)The fulfillment
of genetic potential for egg production of hybrid Lohmann brown chickens on Agripro
farm in the municipality of Valandovo in Republic of Macedonia, Tradition and
modernity in veterinary medicine, vol.4, No. 2(7) 66-71, University of Forestry,
Faculty of Veterinary medicine, Sofia, R. Bulgaria.
11. Petrovska N., Petrovska B.,Obednikovska S.(2019) Global business and multicultural
marketing of multinational companies, Macedonian international journal of marketing,
vol. 5, No. 10, 99-106, Macedonian Marketing Association "Marketing"- Skopje, ISSN1857-9787, 334.726:339.5 334.726:658.8
12. B. Petrovska, Z. Gacovski, N. Petrovska, K. Uzunova, F. Fejzulah, Z. Tekovski
(2019)Profitability farm production of milk from Holstein Friesian breed in the Bitola
part of Pelagonia, R. Macedonia, ,International scientific on-line Journal SCIENCETEHNOLOGIES, vol. IX, No.4, Veterinary medicine & Animal science, 39-45
Publisher Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, IF=0.50
13. Z. Gacovski, B. Petrovska, F. Fejzulah, K. Uzunova, B. Stamadgiovski
(2019)Inheritance of property of mammary complexes in piglets from certain breeds of
pigs,International scientific on-line Journal SCIENCE-TEHNOLOGIES, vol. IX, No.4,
Veterinary medicine & Animal science, 31-38 Publisher Union of Scientists of Stara
Zagora, R. Bulgaria, IF=0.50
14. Petrovska B., Petrovska N., Galovska B. (2020) The costumers satisfaction with
quality of the offered conditions in matical veterinary clinics, Macedonian international
journal of marketing, vol. 6, No. 11, 58-67, Macedonian Marketing Association
"Marketing"- Skopje, ISSN-1857-9787
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15. Galovska B.,Petrovska B., (2020) Neurolignistic programming as a tool to inspect
creativity with students, Second international scientific conference – Gifted and talented
creators of the progress, 180- 192 St. Kliment Ohridski University, Faculty of
Education - Bitola, North Macedonia.
16. Galovska B.,Petrovska B., (2021) The role of a leader during digital transformation,
VIМеѓународна научна конференција– Современите менаџерски предизвици и
организациските науки, БАС Институт за менаџмент, Битола, Бизнис Академија
Смилевски, Скопје, Универзитет Милтон Фридман, Будимпешта, Унгарија, стр.
102- 107, Битола, Р. С. Македонија, ISBN-978-608-4729-10-5
17. Petrovska B., Gacovski Z., Petrovska N., (2021) Veterinary medicine in the era of
digitalization,VIМеѓународна научна конференција–Современите менаџерски
предизвици и организациските науки, БАС Институт за менаџмент, Битола,
Бизнис Академија Смилевски, Скопје, Универзитет Милтон Фридман,
Будимпешта, Унгарија, стр. 188-193, Битола, Р. С. Македонија, ISBN-978-6084729-10-5
18. Petrovska B., Petrovska N., Galovska B. (2021) The impact of the pandemic on
veterinary practices in the world and in our country Macedonian international journal
of marketing, vol. 7, No. 14, 77-86, Macedonian Marketing Association "Marketing"Skopje, ISSN 1857-9787
19. Петровска Б., Галовска Б., (2021) Препознавање на димензиите на личноста –
фактор за справување на работното место во услови на пандемија, Седми
стручен симпозиум "Менаџментот и современите практики" предметен фокус на
симпозиумот "Успешни практики во време на пандемија и идни менаџерски
предизвици" Бизнис Академија Смилевски –БАС, Скопје, стр. 97-102, Скопје, Р.
С. Македонија, ISBN: 978-608-4690-24-5, УДК: 616.98:578.834]-036.21:005.32
20. Zdraveski I., Dodovski P., Dameski P., Pejčinovska N., Petrovska N., Petrovska B.,
Karabolovski N., Angelovska M. (2021) Review of autochthonous sheep breeds
populations in Pelagonia region: evolution, challenges and future perspectives, Treći
simpozijum Zaštita agrobiodiverziteta i očuvanje autohtonih rasa domačih životinja,
Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, str. 81-89, Dimitrovgrad, R.
Srbija, ISBN 978-86-83115-42-6.
Д-р Билјана Петровска автор е и на рецензирано учебно помагало-практикум
по предметот: Основи на Менаџмент на ветеринарна пракса со ЦИП каталогизација
на НУБ "Св "Климент Охридски"- Скопје и ISBN 978-608-65389-2-7.
Научните и стручните трудови како и другите дела на кандидатката д-р
Билјана Петровска се достапни на:
-

Електронскиот репозиториум на УКЛО eprints.uklo.edu.mk
академската социјална мрежа Research Gate
Google Scholar https://scholar.google.com
Од
информациите
кои
се
добиени
од
Google
Scholar
(https://scholar.google.com/citations) може да се констатира дека нејзините публикации
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бележат 18 цитирања во последните пет години во референтни научни публикации
пред објавување на огласот за избор.

Учество на меѓународни научни конференции и собири:
Има учествувано на повеќе семинари, симпозиуми, конференции од областа
на образованието и ветеринарната медицина меѓу кои се истакнуваат:
- Seminar and Panel Discussion on Integrated University organized at University “Goce
Delcev” under the auspices at the STREW TEMPUS SM 511355-2010 Building
Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan Countries, 4-5
June 2013 in Stip and 6 June 2013 in Bitola, Macedonia.
- 3rd International Symposium and 19th Scientific Conference of Agronomists of
Trebinje, Republic of Srpska, March 25-28, 2014. University of Banja Luka, Faculty
of Agriculture and University of Ljubljana, Biotechnical Faculty.
- International Conference “20 years of Faculty of Veterinary Medicine Sofia”, 28-30
November 2014, Yondola, Sofia, R. Bulgaria.
- 4rd International Symposium and 20th Scientific Conference of Agronomists of Bijelina,
Republic of Srpska, March 2-6, 2015. University of Banja Luka, Faculty of
Agriculture and University of Ljubljana, Biotechnical Faculty.
- International Scientific Conference, 115 years The National Diagnostic Science and
Research Veterinary Medical Institute, October 13-14 2016, Sofia, R. Bulgaria.
- XXIX International Scientific Conference, Union of Scientists, June 6-7 2019, Stara
Zagora, R. Bulgaria (презентираниот научен труд:Profitability farm production of
milk from Holstein Friesian breed in the Bitola part of Pelagonia, R. Macedonia,
прогласен за најдобар труд на Конференцијата во областа на ветеринарната
медицина, прилог: Диплома )
- Second international scientific conference – Gifted and talented creators of the progress,
St. Kliment Ohridski University, Faculty of Education - Bitola, North Macedonia,
октомври 2020.
-

-

VIМеѓународна научна конференција–Современите менаџерски предизвици и
организациските науки, БАС Институт за менаџмент, Битола, Бизнис Академија
Смилевски,
Скопје,
Универзитет
Милтон
Фридман,
Будимпешта,
Унгарија,Oктомври 2020 година, Битола, Р. С. Македонија
VII-ми стручен симпозиум "Менаџментот и современите практики" предметен
фокус на симпозиумот "Успешни практики во време на пандемија и идни
менаџерски предизвици" Бизнис Академија Смилевски –БАС, Скопје, Mај 2021
год.
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4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК
ИНТЕРЕС
Од 19.09.2016 година до јануари 2018 година, д-р Билјана Петровска ја
извршува функцијата Продекан за финансии на Ветеринарниот факултет - Битола
(Одлука бр. 02-320/3 од 19.09.2016 година), а со Одлука бр. 03-399/1 од 24.12.2013
година назначена е за член на Комисијата за материјално-финансиски прашања и
инвестиции на Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола.
Член е на Сенатот на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ во Битола во
период од 2 мандати од 2014 до 2020 (Одлука бр. 02-367/5 од 07.10.2014година и
Одлука бр. 02-320/2 од 19.09.2016година).
- 2013-2017година - член на Комисијата за самоеваулација на Ветеринарниот
факултет-Битола (Одлука бр. 02-122/4 од 24.04. 2013 година)
- 2019/2020, 2020/2021 година- претседател на Комисијата за упис на студенти на
Ветеринарен факултет – Битола (Одлука бр. 02-194/5 од 07.06.2019 година,
Одлука бр. 02-131/3 од 26.06 2020 година)
- Претседател на Комисијата за избор на продекани на Ветеринарен факултетБитола (Одлука бр. 02-389/3 од 07.11.2019 година)
- Претседател на Комисијата за избор на Сенатор од Ветеринарен факултет Битола
(Одлука бр. 02-434/3 од 21.11.2019 година)
- 2019 година - претседател на Комисијата за избор на членови во Комисијата за
самоеваулација на Ветеринарен факултет- Битола (Одлука бр. 02-434/5 од
21.11.2019 година)
- Член на Универзитетската изборна комисија за избор на Ректор на Универзитетот
Св. Климент Охридски –Битола (Одлука бр. 14-593/11-4-5 од 22.04 2019 година)
Во извештајниот период кандидатката д-р Билјана Петровска била вклучена
во промоција на студиската програма на Ветеринарниот факултет– Битола.
Има учествувано на голем број на семинари и работилници од областа на
образованието, и агробизнисот меѓу кои најповеќе се истакнуваат:
- Учество на Обука за Млади пчелари како дел од проектот "Пчеларствотоеколошки бизнис за младите", кој се спроведува во рамките на Регионалната
програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD), финансиран од
Европската Унија (ЕУ), кофинансиран од Општина Ресен, а спроведен од страна
на "Здружението за рурален развој Локална акциона група - Преспа" 2019
година(Сертификат приложен во документација)
- Учество на Обука за Производство на матици по иновативни методи Јентер и
Никот, Здружение на производители на органска храна "Органо-логистик" –
Струмица, септември 2019 година(Сертификат приложен во документација)
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ОЦЕНКА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ
ЗВАЊА
Кандидатката д-р Билјана Петровска покрај тоа што во целост ги исполнува
општите услови предвидени во член 166 став 3 од Законот за високо образование
(“Службен весник на Република Македoнија” број 82 од 08.05.2018 година), таа ги
исполнува и посебните услови предвидени во член 14 и 17 од Правилникот за
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни звања, наставно-стручни,
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” –
Битола (Билтен на УКЛО број 446 од 03.10.2018 година).
Д-р Билјана Петровска исполнува вкупно 18 услови (со Правилникот се
предвидени најмалку седум), од кои 13 припаѓаат на првите две групи критериуми
(со Правилникот се предвидени најмалку пет). За исполнетоста на условите
кандидатката има доставено соодветна документација и истите се прикажани во
Табелата за исполнетоста на посебните услови за избор во звања.
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Х
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 преку web
Х
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 Х
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 Х
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) Х
одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно
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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, Х
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 Х
од научната област за која се избира (како автор или во коавторство)2
Вкупно исполнети услови од прв критериум
6
ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
Х
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
Х
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет
циклус студии
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 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.) Х
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
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во Х
студиска програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на Х
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студиска прграма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; Х
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
Х
последните 5 години
Вкупно исполнети услови од втор критериум
7
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Х
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
Х
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 Х
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
Х
од ЕУ или други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Х
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал сопственост 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 домашни или странски
Х
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
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Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење
наменети за стопанството
Вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

5
18

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
По прегледот на доставената документација на пријавената кандидатка д-р
Билјана Петровска, Рецензентската комисија констатира дека кандидатката во целост
ги исполнува условите предвидени со конкурсот. Исто така, во досегашното
работење, покажала забележителни резултати како во наставно-образовната, така и
во научно-истражувачката работа. За нејзиниот квалитет зборува и високата оценка
од спроведената самоеваулација. Рецензентската комисија познавајќи ги
интелектуалните способности на кандидатката, е на мислење дека таа и понатаму ќе
дава значаен придонес во областите во кои се бира.Горенаведените факти се доволна
потврда дека кандидатката д-р Билјана Петровска успешно го оформува својот
професионален профил.
Врз основа на приложената документација на кандидатката д-р Билјана
Петровска, Рецензентската комисија заклучи дека кандидатката ги исполнува
општите услови предвидени со член 166 став 3 од Законот за високото образование
(“Службен весник на Република Македoнија” број 82/2018) и посебните услови од
критериумите за избор во наставно-научно звање редовен професор, предвидени во
член 14 и 17 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставнонаучни, наставностручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” – Битола (Билтен на УКЛО број 446 од 03.10.2018 година).
Врз основа на гореизнесеното, Рецензентската комисија има чест да му
предложи на Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет- Битола, да ја
изберед-р Билјана Петровска за наставник од областите: Менаџмент во образование
(50618), Основи на менаџмент на ветеринарна пракса (50624) во звање РЕДОВЕН
ПРОФЕСОР.
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Д-р Цветко Смилевски (претседател,), с.р.
Редовен професор во пензија на Бизнис
Академија Смилевски-БАС, Скопје
2. Д-р Еленица Софијанова (член), с.р.
Редовен професор на Економски факултетШтип, Универзитет “Гоце Делчев” – Штип
3. Д-р Хазир Положани (член), с.р.
Редовен
професор
на
Факултетот
за
земјоделство и биотехнологија, Државен
Универзитет - Тетово
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Р Е Ф ЕР А Т

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ
ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:
40703 – ФИЗИОЛОГИЈА, 40709 – ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА, 40734 – ДРУГО
НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

Врз основа на чл. 165, 166, 172 и 173 од Законот за високото образование
(Сл.весник 82/18) и членовите 14, 15, 29, 30, 31 и 32 од Правилникот за посебните Услови
ипостапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, а во врска
сообјавениот Конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха”од 02.03.2022
година, за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области:
Физиологија (40703), Патолошка физиологија (40734) и Друго (40734) на Ветеринарниот
факултет во Битола, со одлука бр. 02-54/5 од 11.03.2022 година на својата 52 седница,
Наставно научниот совет формира Рецензентска комисија во состав:
1. Проф. д-р Зденко Каначки, редовен професор, Департмант за ветеринарна
медицина, Земјоделски факултет во Нови Сад,Универзитет во Нови Сад претседател
2. Проф. д-р Марко Цинцович, вонреден професор, Департмант за ветеринарна
медицина, Земјоделски факултет во Нови Сад, Универзитет во Нови Сад –
член;
3. Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен професор - Факултет за биотехнички
науки воБитола, Универзитет “Св. Климент Охридски” – член.
По разгледувањето на пристигнатите материјали по објавениот конкурс, Комисијата го
доставува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 02 03 2022
година, за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области:
Физиологија (40703), Патолошка физиологија (40709) и Друго (40734) на Ветеринарниот
факултет во Битола, во предвидениот рок се пријави само кандидатот Доц. д-р Петар
Додовски ДВМ.
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Биографски податоци:
Кандидатот д-р Петар Додовски, Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, роден на
12 07 1974 во Битола, со место на живеење Битола Р. Македонија;
• Додипломски студии завршува на Факултетот за ветеринарна медицина во
Скопје при Универзитетот “Св Кирил и Методиј” Скопје во 2000 година со
просечен успех 8,73.
• Докторски студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Белград Р. Србија
запишал во академската 2010/11 во стручна област на студии: ветеринарни
науки. Во 2016 година успешно ја брани докторската дисертација и се стекнува
со научна титула “Доктор на медицински науки - ветеринарна медицина”.
Докторските студии ги завршува со просечен успех 9,13
• Кандидатот активно се служи со англискиот јазик. Има познавање и способност
за работа со компјутер (Microsoft пакетите за канцелариско работење - Word,
Excel, PowerPoint).
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставени научноистражувачки подмладок
•

Во периодот 2009–2012 е избран на позицијата помлад асистент на Ветеринарен
факултет Битола на предметите Физиологија и Патолошка физиологија.
• Во периодот 2012–2017 е избран на позицијата асистент на Ветеринарен
факултет Битола на предметите Физиологија и Патолошка физиологија.
• Во периодот 2017–тековно е избран на позицијата доцент на Ветеринарен
факултет Битола на предметите Физиологија и Патолошка физиологија.
Во рамките на наставно-образовната дејност на Ветеринарниот факултет,
Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола, кандидатот Доц. д-р Петар
Додовски изведува предавања и вежби на интегрираниот прв циклус на додипломски
студии од студиската програма ветеринарна медицина по предметите Физиологија и
Патолошка физиологија. Согласно резултатите од извештајот за евалуација на наставниот
кадар за академската 2020/21 година, кандидатот е позитивно оценет со просечна оценка
4,47.
Резултати од научно-истражувачка работа
Кандидатот Доц. д-р Петар Додовски е автор или коавтор на 17 рецензирани
научни трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни
научни публикации (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, кандидатот е автор или коавтор на 9 научни публикации, објавени
во референтни публикации односно индексирани меѓународни списанија.
Објавени трудови пред изборот во звање доцент:
1. Bogdanova, Popov, B., Stojchevska-Prodanovska, V., Karapetkovska-Hristova, V.,
Ristevski, M., Dodovski, P. (2010): Липидниот статус кај пациенти со
кардиоваскуларни заболувања во Општина Битола.
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2. Šuluburić, A., Trošelj, V., Dodovski, P., Simeunović, P., Trailović, D.(2012): Prilog
ispitivanju kondicije i zdravstvenog stanja domaćeg brdskog konja na staroj planini,
Zbornik Predavanja; Trеđeg regionalnog savetovanja“Uzgoj reprodukcija i zdravstvena
zaštita konja“Novi sad 29-30 pp 177-183
3. Cilev, G., Petreski, A., Jankovski, V., Gacovski, Z., Dodovski, P. (2013): Specifity of
clinical course and risk factors associated with the progression of hepatitis C in patients
of hemodialysis Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16, Suppl. 1, 95-104, Stara
Zagora, Bulgaria
4. Šamanc H, Sladojević Ž, Vujanac I, Prodanović R, Kirovski M, Dodovski P, Kirovski D.
(2013): Relationship between growth of nursing pigs and composition of sow colostrum
and milk from anterior and posterior mammary glands.Acta Veterinaria (Beograd), Vol.
63, No. 5-6, 537-548
5. Prodanović, R., Kirovski, D., Vujanac, I., Dodovski, P., Jovanović, L.,Šamanc, H.
(2014): Relationship between serum iron and insulin-like growth factor-I concentrations
in 10-day-old calves. Acta Veterinaria-Brno, 83(2), 133-137.
6. Kirovski, D., Dodovski, P., Savić, Đ., Vujanac, I., Prodanović, R., Mirilović, M.,
Djordjević, A. (2016): Placental iodothyronine deiodinases expression in pregnant cows
exposed to propylthiouracil (PTU) and thyroid axis activity of their calves. Acta
Veterinaria, 66(1), 61-75.
7. Karabolovski, D.N., Pejcinovska, N., Dameski, P., Dodovski, P., Zdraveski, I. and
Stojanovski, S., (2017): Feline Mammary Tumors, Prevalence and Pathohistological
Classification. Veterinary Faculty-Bitola, pp.61-68.
8. Pejcinovska, N., Karabolovski, N., Zdraveski, I., Dameski, P. and Dodovski, P., (2017):
Identification of Helicobacter spp. in gastric mucosa of conventionally breeding pigs in
Pelagonia region R macedonia. Horizons-series B. 4:39-50
Објавени трудови од последниот избор во доцент до денес
Публикации во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор
(со импакт фактор):
1. Stančić, I., Zdraveski, I., Dragin, S., Apić, J., Vakanjac, S., Dodovski, P., Galić, I. (2019):
The influence of different molecular weight seminal plasma protein content on some
fertility parameters in boar s ejaculates. Slovenian Veterinary Research, 56(4), 163-171.
Публикации во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки
одбор:
1. Dameski, P., Zdraveski, I., Karabolovski, N., Dodovski, P., Pejcinovska, N., Avramov,
A., Ristevski, M., Hristovska, T., (2018): Management of canine transmissible venereal
tumor, retrospective study of five cases, Horizons-series B 5: 7-16.
2. Karabolovski, N., Pejcinovska, N., Dameski, P., Dodovski, P., Hristovska, T., Ristevski,
M., Zdraveski, I., Avramov, A., Crnec, I., (2020): Expression of E-cadherine in canine
mammary tumors. Horizons-series B. 6: 17 – 25.
3. Urosevic, M., Dameski, P., Mandic, R., Nikitovic, J., Karabolovski, N., Stanisic, G.,
Dodovski, P., Zivkovic R. (2020): European Bison (Bison b.Bonasus L) in Slovakia.
Biosphere Economies theory and practice. 7(25): 53 – 70.
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4.

5.
6.

7.

8.

Dodovski, P., Dameski, P., Hristovska, T., Avramov, A., Karabolovski, N., Pejcinovska,
N., Angelovska, M., Ristevski, M., Zdraveski, I., (2021): Hematological changes in
different clinical forms as a complementary diagnostic tool in Canine Leishmaniasis.
Horizons -series B. 7: 61 – 71.
Dodovski, P., Pejcinovska, N., Angelovska, M., Jankulovska-Petkovska, M., Hristovska,
T., Zdraveski, I., Karabolovski, N., Dameski, P., Ristevski, M., (2021): Iodine in dairy
cattle: A review. Horizons -series B.9: 119-133
Zdraveski, I., Dodovski, P., Dameski, P.Pejcinovska, N., Petrovska N., Petrovska,B.,
Karabolovski, N., Angelovska, M., (2021): Review ofAutochthonous sheep breeds
populations in Pelagonia region: Evolution, challenges andfuture perspectives. Zbornik
predavanja trećeg simpoziuma Zaštita agrobiodiverziteta iočuvanje autohtonih rasa
domaćih životinja, Dimitrovgrad, 25 – 27. Jun, 2021. 81 – 90.
Pejcinovska, N., Karabolovski, N., Dodovski, P., Dameski, P.,Zdraveski, I.,Avramov, A.,
Angelovska M., Hristovska, T., Ristevski, M.(2021): Histological assessment of bacterial
density and inflammatory cell infiltrate inpigs with Helicobacter spp. – associated chronic
gastritis. Horizons -series B. 7: 51 – 60.
Dameski, P., Zdraveski, I., Dodovski P.,Pejcinovska N., Karabolovski, N.,Hristovska, T.,
Avramov, A. (2021): Morphometriccharacteristic of Autochthonous sheep breed in
Pelaginia region in R.N. Macedonia.Zbornik predavanja trećeg simpoziuma Zaštita
agrobiodiverziteta i očuvanje autohtonihrasa domaćih životinja, Dimitrovgrad, 25 – 27.
Jun, 2021. 121 – 128. 26
Кандидатот Петар Додовски е рецензент на научно истражувачкиoт труд со наслов;
 Kalevskа, T., Kosteska, M., Martinovski, S., Stamatovska, V. and Nedelkoska, D.N.,
ANALYSIS OF THE STATE OF THE HACCP SYSTEM IN THE DAIRY
INDUSTRY IN RNM.Horizons -series B.9: 185-195

Стручно-применувачка дејност и проектни активности
Кандидатот Петар Додовски учествувал на бројни обуки, како и во научно-истражувачки
и апликативни проекти, од кои позначајни се:
 Проект "Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross
border area – acronym: PAPESHE" 2016 – 2020
 Проект “Cross border complex floods and forest fires prevention and management –
SOLVE ” 2021 – тековно
 Проект “Twining project - Further support to the implementation of the National
Qualifications Framework – MK IPA 17 SO 01 21” 2022 – тековно
 Учество на 34та Конференција на студенти на Ветерина и земјоделије одржана на
19ти Ноември 2010 на Земјоделски Факултет Нови сад универѕитет во Нови сад Р.
Србија
 Сертификат за помината обука за работа со апарат “ELISA SUNOSTIC 960” ;
Овластен Тренинг центар Лајф Биомедикалс.
 Едукативен собир “Трауматологија во ветеринарната медицина”2013
 Сертификат за учество на “Интернационална научна конференција” на Факултетот
за ветеринарна медицина – Стара Загора, Бугарија ; 30-31мај 2013
 Обука за стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006 Use of the Standard.
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Уверение за усовршување на семинар за “Интерен проверувач” – Феникс , Скопје;
2014
Студиска посета и тренинг во областа на Медицина кај говедата на Ветеринарен
факултет при универзитетот во Љубљана Р. Словенија и Ветеринарна клиника за
крупни животни “Savinian Veterinary Policlinic” Žalec, R.Slovenija; 2014
Сертификат за помината обука за работа со апарат Huma Reader HS; 2015;
Сертификат за спроведена обука за методата "Реакција на врзување на
комплементот-РВК"(CFT) при Националниот дијагностички научно-истражувачки
ветеринарно-медицински институт "Проф.Д-р Г.Павлов" Софија Р. Бугарија; 2016
Учество на меѓународна конференција со наслов: "FLORINA-PELAGONIA SHEEP
BREED - A GENETIC RESOURCE FOR DEVELOPMENT "Vevi, Florina – Грција; 2016
Сертификат за завршена обука за молекуларно – биолошки методи со користење на
PCR и real time PCR методи на Институтот за хигиена и технологија на месо Белград, Р.Србија; 2017.
Eastern European Regional Veterinary Conference, во Загреб, Р.Хрватска, 2018;
Студиски престој на Ветеринарен факултет при Универзитетот Аристотел - Солун
Р. Грција 2019 - проект PAPESHE
Eastern European Regional Veterinary Conference, во Солун, Р. Грција, 2019.
Учесник на меѓународна конференција “International Scientific Conference The Role
of Higher Education in Society Advancement – REAS, Охрид РНМ; 2021

Покрај учеството во наведените симпозиуми, конгреси, конференции, обуки инаучноистражувачки и апликативни проекти, кандидатот д-р Петар Додовски ги има и следниве
ангажмани и членства:











Назначен е за продекан за настава на Ветеринарен факултет (2019 – тековно);
Член во комисија за настава и обезбедување на квалитет при Универзитетот
“Св. Климент Охридски ” Битола (2019)
Раководител на лабораторијата за хематологија и биохемија при ветеринаран
факултет Битола (2019-тековно)
Назначен за Менаџер за квалитет – Лабораторија за квалитет на млеко при
Центар за апликативна и научна дејност, Ветеринарен факултет- Битола (2021);
Претседател на комисија за избор на претседател на студентско собрание на
Ветеринарен Факултет Битола (2019);
Член на комисија за евалуација (2019);
Член на Универзитетска комисија уписна комисија (2018);
Член на комисија за избор на декан на Ветеринарен факултет Битола (2019);
Ментор е на три завршни дипломски трудови и член на комисија
заодбрана на повеќе дипломски трудови;
Член е на Ветеринарната комора на Р.Македонија;

Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо
образование, кандидатот Доц. д-р Петар Додовски, исто така ги исполнува и посебните
услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
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наставно-научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” – Битола. Имено, кандидатот исполнува вкупно 15 услови од
наведените во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови (со
Правилникот се предвидени најмалку 4, од коишто задолжително најмалку 3 услови од
првите два критериума од Анекс 1). За исполнетост на условите, кандидатот 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-истражувачкаработа
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
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

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

4

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 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 универзитет односно странска
високообразовна установа по различниоснови
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
X
(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
X
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
X
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
X
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 иевалуација.
X
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5
години
вкупно исполнети услови од втор критериум
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка
дејност
УСЛОВИ

5

X
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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 индуст
сопственост
риска
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
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација за резултатите од научноистражувачката, наставната и стручно-применувачката активност на Доц. д-р Петар
Додовски, Комисијата констатира дека кандидатот покажува континуиран и сериозен
однос кон развојот на професијата, давајќи значаен придонес во областите во кои се
избира.
Анализирајќи ја научно-истражувачката работа на кандидатот, Комисијата
констатира дека тој е автор или коавтор на рецензирани научни трудови објавени во
референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации
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индексирани во меѓународни бази. Врз база на резултатите од наставно-образовната
дејност на кандидатот, Комисијата оценува дека тој совесно и одговорно ги извршува
своите работни задачи и на лесен и разбирлив начин го пренесува своето знаење на
студентите. Покрај горенаведените активности, важно е да се нагласи и определбата на
кандидатот за перманентно професионално и стручно усовршување и надоградување, за
што сведочат реализираните обуки и учеството во меѓународни истражувачки и
апликативни проекти.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот до
денот на пријавување на конкурсот, Комисијата заклучи дека Доц д-р Петар Додовски
поседува научни и стручни квалитети и ги исполнува општите услови предвидени со
Законот за високото образование (Сл. весник 82/18) и посебните услови од критериумите
за избор на нставник во 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.
Според гореизнесеното, Рецензентската комисија едногласно му предлага на
Наставно-научниот совет на Ветеринарниот факултет Битола, кандидатот Доц. д-р Петар
Додовски да биде избран во научно звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во научните области:
Физиологија (40703), Патолошка физиологија (40734) и Друго (40734).

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Проф. д-р Зденко Каначки - Претседател,с.р
Департмант за ветеринарна медицина
Земјоделски факултет - Нови Сад
Универзитет во Нови Сад

2. Проф. д-р Марко Цинцович – член,с.р
Департмант за ветеринарна медицина
Земјоделски факултет - Нови Сад
Универзитет во Нови Сад
3. Проф. д-р Љупче Кочоски – член,с.р
Факултет за биотехнички науки - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски”- Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ АНАТОМИЈА НА ЖИВОТНИ (40700), ХИРУРГИЈА (40719)
и ДРУГО (40734), НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - УНИВЕРЗИТЕТ СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА
Врз основа на член 165, 166, 172, 173 од Законот за високо образование (Сл. весник
82/18) и членовите 14, 15, 29, 30, 31 и 32 од Правилникот за посебните услови и остапка за
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, а во врска со објаавениот Kонкурс за
избор на наставник во сите наставно-научни звања на Ветеринарниот факултет во Битола
(арх.бр. 04-48/1) објавен во дневните весници "Нова Македонија" и "Коха" од 02.03.2022
година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања од научните области:
Анатомија на животни (40700), Хирургија (40719) и Друго (40734), Наставно-научниот
совет на Ветеринарен факултет при Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на
52-та седница одржана на ден 10.03.2022 година донесе Oдлука (арх.бр. 02-54/4 од
11.03.2022 год.) за формирање на Рецензентска комисија, во следниот состав:
1. Проф. Д-р. Љупче Кочоски, редовен професор

Факултет за биотехнички науки-Битола, УКЛО - Претседател
2. Проф. Д-р. Панче Дамески, вонреден професор

Ветеринарен факултет-Битола, УКЛО - член
3. Д-р. Стојмир Стојановски, научен советник,

ЈНУ Хидробиолошки институт Охрид - член
По разгледување на доставената документација по објавениот конкурс комисијата
го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс арх.бр. 04-48/1 во дневните весници "Нова Македонија" и
"Коха" од 02.03.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања од
научните области: Анатомија на животни (40700), Хирургија (40719) и Друго (40734),
се пријави еден кандидат и тоа:
1. Д-р. Мими Ристевски, доцент, ДВМ.
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р. Мими Ристевски, доцент, ДВМ. е роден во Битола 1.09.1967 година. Основно и
средно ветеринарно училиште завршил во Битола со одличен успех.
Студии по Ветеринарна медицина во траење од 10 семестри завршил на Ветеринарен
Факултет, Универзитет во Загреб, Р. Хрватска.
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За време на студирањето, а благодарение на добрите резултати и покажаниот одличен успех,
бил назначен за демонстратор на заводот за Микробиологија и заразни болести и Клиника за
заразни болести при Ветеринарниот факултет Загреб од предметите:1.Општа
Микробиологија, 2. Имунологија, 3. Специјална Микробиологија и 4. Епизоотиологија во
траење од 4 години.
Во 1989 година објавил научен труд која е награден со Ректорова (Првомајска) Награда на
Универзитетот во Загреб, за најдобар пишан студентски труд изработен во школската година
1989/90.
По повод 75 годишнината од работата на Ветеринарниот факултет во Загреб бил прогласен и
добил награда за студент на генерација.
Дипломирал 1997 година на Ветеринарниот факултет во Загреб, Република Хрватска, со
положени 44 испити и одбранет завршен труд, од областа на Ветеринарната микробиологија,
со средна оценка 4,11(еквиваленција 8,81). и се стекнал со звање Доктор по Ветеринарна
медицина ( Одлука за Нострификација во Р. Македонија арх.бр. 08-219/7-7 од 19.03.1998 год.
Ветеринарен факултет Скопје).
Стажирање во траење од една година обавено во Ј. П. Ветеринарна станица Охрид (потврда
арх.бр. 03-30/1 од 22.07.1998 година) и една година (1998-1999) во Кланица Битола
(Ветеринарна инспекција – Хигиенско Санитарна контрола).
Од 26.10.2009 година вработен е како помлад асистент од предметот Анатомија на
животните, на Ветеринарен факултет Битола, а од 2012 до 27.09.2017 како асистент од
предметот Анатомија на животните. Од 27.09.2017 год. до денес вработен е како доцент.
Докторски студии на медицински науки - ветеринарна медицина запишал во
академската 2010/2011 година на Земјоделски факултет, Департман за Ветеринарна
медицина, Универзитет во Нови Сад, Република Србија. Во 2014 година завршил VI семестар
(трета година) докторски студии и ги положил сите предвидени испити (со средна оценка
10.00), пријавил и одобрена му е тема за изработка на докторска дисертација. На 5.10.2016
година успешно ја одбранил докторската дисертација "Идентификација на факторите на
ризик кај кравите во перипарталниот период значајни за настанок на кривење во лактација",
и се стекнал со 180 ЕКТС кредити и со научен степен Доктор по Медицински науки –
Ветеринарна Медицина.
Дипломата му е нострифицирана од страна на Министерството за образование и наука
на Република Македонија арх.бр. УП1.Бр. 15-1173 на 31.07.2017 година и се признава како
документ за завршен трет циклус на докторски студии и стекнат научен степен Доктор на
науки по ветеринарна медицина.
Со одлука арх.бр.02-281/2 од 29.09.2017 за избор на наставник во сите наставнонаучни звања од научните области: 40700 - Анатомија на животни, 40719 - Хирургија и 40734
- Друго, на Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет Битола од 27.09.2017 година
избран е за Доцент.
 Одлично познава еден од светските јазици (англиски), познавање на работа со
компјутер (Office, Word, Internet).
 Работно искуство: Демонстратор на Ветеринарниот факултет во Загреб, Република
Хрватска на Заводот за Микробиологија и заразни болести, од предметите Општа
микробиологија, Имунологија, Специјална микробиологија и Епизоотиологија во траење од 4
години; стажирање во траење од една година обавено во ЈП. Ветринарна станица Охрид и
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стажирање во траење од една година во Кланица, Битола (ветеринарна инспекција –
хигиенско санитарна контрола).
 Од 26.10.2009 година до 2012 година, вработен како помлад асистент од предметот
Анатомија на животните 1 и Анатомија на животните 2 на Ветеринарен факултет Битола. Од
15.08.2012 година до 27.09.2017 вработен како асистент од предметот Анатомија на
животните 1 и Анатомија на животните 2. Од 27.09.2017 до денес вработен е како доцент од
научните области: 40700 - Анатомија на животни, 40719 - Хирургија и 40734 - Друго.
 Има позитивна оценка од самоевалуацијата на студентите (4,67) за 2020 година.
 Научно истражувачка дејност:
Освен трудовите објавени во рецензијата во Билтенот на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” брoj 364, 401 и 433, кандидатот Доцент Д-р. Мими Ристевски ДВМ. од изборот за
доцент наваму ги објавил и следните научни трудови публикувани
во
меѓународни
списанија, меѓународни публикации, на меѓународни конгреси и симпозиуми:
- Mimi RISTEVSKI, Bojan TOHOLJ, Marko CINCOVIĆ, Plamen TROJAČANEC, Jože
STARIČ, Ozren SMOLEC (2017): Milk Production, Body Condition Score and metabolic
Parameters at the Peak of Lactation as Risk Factors for Chronic Lameness in Dairy Cows.
Kafkas Univ Vet Fak Derg 23(5):721-727. (на SCI листата на Thomson Reuters - Web of
Science).
- Mimi Ristevski, Marko R. Cincović, Bojan Toholj, Plamen Trojačanec, Slaviša Đokić, Biljana
Delić (2017): Cut off value of metabolic blood and milk parameters for prediction of lameness
developing in Holstein-Friesian cows. Annals of agronomy 41(2):137-144.
- Panche Dameski, Nikola Karabolovski, Petar Dodovski, Mimi Ristevski, Aleksandar
Avramov, Igor Zdraveski, Natasha Pejcinovska, Talija Hristovska (2018): Managment of
canine transmissible venereal tumor, retrospective study of five cases. Horizons B (5):7-16.
- Saso Stojanovski, Blagica Trajanoska, Mimi Ristevski, Cvetanka Stojanovska, Rosen
Dimitrov, Kamelia Stamatova-Yovcheva, David Yovchev (2019): Isolation and characterization
of bacteria that cause otitis externa in dog breeds poodle, german shepherd, dobermann and
labrador retriever in Bitola region. Science & Technologies 9(4):46-51.
- Nikola Karabolovski, Natasa Pejcinovska, Pance Dameski, Petar Dodovski, Talija Hristovska,
Mimi Ristevski, Igor Zdraveski, Aleksandar Avramov, Ivana Crnec (2020): Expression of
E- Cadherine in canine mammary tumors. Horizons B (6):17-25.
- Natasha Pejchinovska, Nikola Karabolovski, Petar Dodovski, Panche Dameski, Igor Zdraveski,
Aleksandar Avramov, Maja Angelovska, Talija Hristovska, Mimi Ristevski (2021): Histological
assessment of bacterial density and inflammatory cell infiltrate in pigs with helicobacter
spp.- associated chronic gastritis. Horizons B (7):51-60.
- Petar Dodovski, Panche Dameski,Talija Hristovska, Aleksandar Avramov, Nikola
Karabolovski, Natasha Pejcinovska, Maja Angelovska, Mimi Ristevski, Igor Zdraveski (2021):
Hematological changes in different clinical forms as a complementary diagnostic tool in canine
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leishmaniasis. Horizons B (7):61-70
- Petar Dodovski, Natasa Pejcinovska, Maja Angelovska, Milena Jankulovska-Petkovska, Talija
Hristovska, Igor Zdraveski, Nikola Karabolovski, Pance Dameski, Mimi Ristevski (2021):
Iodine in dairy cattle: A review. Horizons B. (9):119-133
1. Стручно применувачка дејност и проектни активности

Д-р Мими Ристевски , доцент ДВМ. учествувал на бројни обуки, семинари и научно
истражувачки и стручно применувачки активности од кои позначајни се:
Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed to the cross border area –
acronim PAPESHE (2016 – 2021), меѓународен научно-истражувачки проект финансиран од
ЕУ.
Поседува сертификат од УКЛО за учество на форумот на тема WIN-WIN , соработка на
универзитетот со работодавачите кон поквлитетни и поатрактивни студиски програми. Битола
27.04.2018
Поседува сертифкат за студиски престој и усовршување во Ветеринарномедицинскиот
факултет, Тракиски универзитет во Стара Загора, Р. Бугарија во оквир на програмата Еразмус +
(5.11.2018 – 9.11.2018) каде и одржал предавања и вежби на студентите.
Поседува потврда за едукација на систем за анализа на млеко MilkoScanMars
15.06.2020 (Фосс Данска).
Поседува потврда за едукација на систем за анализа на млеко BacSomatic 15.06.2020
(Фосс Данска).
Покрај учеството во наведените обуки и научно-истражувачки и апликативни
проекти, кандидатot Д-р Мими Ристевски, доцент ДВМ. ги имал и следниве ангажмани и
членства:
Од 2016 година е рецензент во национално списание со меѓународен уредувачки одбор
"Летопис научних радова (Annals of Agronomy)", основано 1957 година, на Земјоделскиот
факултет во Нови Сад, Република Србија.
Од 2016 година назначен е за раководител на лабораторијата за Биохемија и
Хематологија во Центарот за научна и апликативана дејност (ЦНАД) на Ветеринарен факултет
Битола.
Со одлука на ННС арх.бр. 02-19/3 од 22.01.2018 год. назначен за Продекан за наука и
меѓународна соработка.
Со одлука на ННС арх.бр. 02-19/5 од 22.01.2018 год избран е за член на сенатот на
универзитетот Св. Климент Охридски во Битола во периодот од 22.01.2018 до 30.11.2020
година. (одлука бр 14-134/3, од 31.01.2018, УКЛО).
Со одлука на ННС арх.бр. 02-194/4 од 05.04.2018 назначен за Продекан за наука и
меѓународна соработка.
Со одлука на ректорот на универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола (арх.бр.
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08-1654/2 од 15.11.2018) од 15.11.2018 до 15.05.2019 год. назначен за ВД Декан на
Ветеринарниот факултет во Битола, УКЛО.
Со одлука на ННС арх.бр. 02-279/11 од 27.09.2019 год. е назначен за член во комисија за
избор на декан на Ветеринарен факултет Битола.
Со одлука на ННС (арх.бр.02-240/4 од 02.10.2020) од 30.09.2020 контакт лице на
Центарот за кариера, алумни и доживотно учење.
Со одлука на ННС арх.бр 02-389/6 од 7.11.2019 год. избран е за проедекан за наука и
меѓународна соработка и Еразмус + координатор на Ветеринарниот факултет во Битола.
Со одлука на ННС арх.бр 02-434/10 од 2.12.2019 година назначен е за член на комисија за
проверка на студентските досиеја.
Член е на ветеринарната комора на Република Македонија.
2. Цитираност на научните трудови

Со преглед за цитирање на базата податоци Google scholar - Mimi Ristevski, od
15.03.2022 година се гледа дека еден научен труд е цитиран 13 пати, друг 8 пати а трет 1 пат.
(во прилог на документите испечатен извод). До сега има објавено два труда како прв автор
во списанија со фрактор на влијание кои се на SCI листата на Thomson Reuters - Web of Science.
ОЦЕНКА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо образование
(82/18), кандидатот доц. др. Мими Ристевски ДВМ. исто така ги исполнува и посебните
услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
наставнонаучни, наставно-стручни, научни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” - Битола. Имено, кандидатот исполнува вкупно 21 услови од наведените
во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови, од кои 5 во првиот, 9 во
вториот и 7 во третиот критериум (со Правилникот се предвидени најмалку 4, од кои што
задолжително најмалку 3 од првите два критериума од Анекс 1).
За исполнетоста на условите, кандидатот 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
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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
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
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)2
вкупно исполнети услови од прв критериум
ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научноистражувачки 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 универзитет 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
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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
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5
години
вкупно исполнети услови од втор критериум
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
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 сопственост 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 домашни или странски публикации
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(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
X
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за X
стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум 7
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 21

3.
Кандидатот Доцент Д-р. Мими Ристевски ДВМ, ги исполнува критериумите да
биде избран во звањето Вонреден професор од научните области: Анатомија на животни
(40700), Хирургија (40719) и Друго (40734),

Условите ги исполнува кандидатот: Доцент Д-р. Мими Ристевски, ДВМ
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Рецензентската комисија, разгледувајки ги достигнувањата и ангажирањето на полето
на едукацијата и научно истражувачката дејност, наставната и стручно-применувачката
активност на кандидатот, констатира дека кандидатот покажува континуиран и сериозен
однос кон развојот на професијата, давајќи значаен придонес во областите во кои се избира
со што кандидатот ги исполнува условите за избор. Покрај останатите до сега има објавено
два труда како прв автор во списанија со фрактор на влијание кои се на SCI листата на
Thomson Reuters - Web of Science. Кандидатот исполнува вкупно 21 услови од наведените во
табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови од кои 5 во првиот, 9 во вториот
и 7 во третиот критериум. Согледувајќи го досегашниот ангажман на кандидатот,
рецензионата комисија, едногласно одлучи да го предложи за избор за ВОНРЕДЕН
ПРОФЕСОР, кандидатот Доцент Д-р. Мими Ристевски, ДВМ. бидејќи кандидатот има
3 годишно работно искуство како помлад асистент, 5 годишно искуство како асистент и
5 годишно искуство како доцент, кое го стекнал во институции од областа на Ветеринарна
медицина (Ветеринарен факултет Битола).
Рецензентската комисија смета дека Доцент Д-р. Мими Ристевски, ДВМ. во овој
период се занимавал со едукативна работа и има значајни постигања во реализацијата на
едукативната дејност и практичната имплементација на новите научни сознанија и
позитивна оценка од самоевалуацијата на студентите (4,67 во 2020 година). Поради досега
постигнатите резултати на полето на едукативната работа на кандидатот, а во согласност со
Законот за Високото образование (82/18), Рецензентската комисија со посебно задоволство
му предлага на Наставно-научниот совет на Ветеринарниот факултет - Битола, единица во
состав на Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, да го избере кандидатот Доцент
Д-р. Мими Ристевски, ДВМ. за ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во научните области: Анатомија
на животни (40700), Хирургија (40719) и Друго (40734).
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Рецензентска комисија:
1.

Редовен Проф. д-р. Љупче Кочоски, - Претседател, с.р

2.

Вонреден Проф. д-р. Панче Дамески, - член, с.р

3.

Д-р. Стојмир Стојановски, научен советник - член, с.р

106

107

108

109

