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Р Е Ф Е Р А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК-АСИСТЕНТ ВО НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ: 
БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ, ПОЛЕ: РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО,  
НАУЧНИ ОБЛАСТИ: 40300- ЖИТНИ КУЛТУРИ (ПЧЕНКА, ПЧЕНИЦА, 

ОРИЗ, ДРУГО), 40302- ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА (ТУТУН, ПАМУК, 
СОНЧОГЛЕД И ДРУГО) И 40309 –ДРУГО 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ- БИТОЛА 
 
 
Врз основа на објавениот конкурс од Факултетот за биотехнички науки- Битола 

при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, во дневните весници „Нова 
Македонија“ и „Коха“ од 17.10.2022 година, за избор на Соработник-Асистент од 
научното подрачје: Биотехнички науки, поле: Растително производство, научни 
области: 40300- Житни култури (пченка, пченица, ориз, друго), 40302- Индустриски 
растенија (тутун, памук, сончоглед и друго) и 40309 –Друго и врз основа на Одлуката 
на Наставно-научниот совет, бр.02- 705/3, донесена на 28.10.2022 година, формирана е 
Рецензентска комисија во состав:  

д-р Живко Јанкулоски, редовен професор на Факултетот за биотехнички науки - 
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола; претседател 

д-р Љупчо Михајлов, редовен професор на Земјоделскиот факултет при 
Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип; член 

д-р Елена Јошевска, вонреден професор на Факултетот за биотехнички науки-
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“- 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: 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На објавениот конкурс за избор на Соработник-Асистент од научното подрачје: 
Биотехнички науки, поле: Растително производство, научни области: 40300- Житни 
култури (пченка, пченица, ориз, друго), 40302- Индустриски растенија (тутун, памук, 
сончоглед и друго) и 40309 –Друго, во предвидениот рок се пријави само кандидатката 
м-р Даниела Пеливаноска.  

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката м-р Даниела Пеливаноска е родена на 17.10.1989, во Прилеп. 

Средно образование завршила во Гимназијата „Мирче Ацев“ во Прилеп, во 2008 
година. Високото образование го продолжува на Универзитетот ‘’ Гоце Делчев’’- 
Штип, Земјоделски Факултет општа насока, каде по завршувањето на студиите се 
стекнала со стручен назив  Дипломиран инженер агроном –општа насока, со просечен 
успех (9,30). 
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Во академската 2012/2013 година се запишала на втор циклус (магистерски) 
студии на Факултетот за земјоделски науки и храна, на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје, на насоката Квалитет и безбедност на храна. Студиите ги завршила 
во 2016 година, со просечен успех (9,00) и се стекнала со научен назив Магистер на 
земјоделски науки (Master of Agricultural Sciences). 

 
Кандидатката м-р Даниела Пеливаноска има остварено работно искуство и тоа: 
 
2016-2017- Виталиа, ДОО, Скопје, технолог во сектор Квалитет, со активности и 

одговорности за контрола на работа на производствените линии во сите погони, 
контрола на финален производ, превземање на корективни мерки, записи, контрола на 
хигиена на вработени и сл. 

2020- ЈКП ‘’Комуналец’’- Прилеп, на работна позиција Инженер по хортикултура 
и заштита на животна средина, одговорна за делот на контрола на паркови површини, 
изработка на план за работа, порачка на цветен расад, изготвување на спецификации, 
контрола на садници, контрола на листопадни и зимзелени дрва и сл. 

 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот 

 
Научно-истражувачка дејност 
 

Кандидатката м-р Даниела Пеливаноска остварува научно-истражувачка 
дејност.  

Резултатите од своите истражувања ги презентира преку објавување на два 
научно-истражувачки трудови: 

(1) Daniela Pelivanovska, (2022). Techniques for making cheese with low salt and fat 
content. International Journal of Research and Review, 9(7): 564-573. 

(2) Daniela Pelivanovska, (2022). Importance and Characteristics of Low-fat Cheese. 
IAR Journal of Agricultural Sciences and Food Research, 2(4): 1-5. 

 
Активно учествува во полето на научно-истражувачката дејност како млад 

истражувач и добитник на стипендија во SOE-DAAD (2012) Програма во проектот:                  
‘’ Испитување на својствата на соединението Embelin’’ при Факултетот за хемија и 
минерологија-Лајпцинг, Германија.  

Како волонтер работи и активно била вклучена на проектите: ‘’Мрежа 7 
Децентрализација-ДА, а што е тоа ? и ’’ Граѓаните за градот’’- FIOOM.  

 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 
Кандидатката активно и успешно го владее англискиот јазик, има многу добри 

познавања од германскиот јазик, (потврда се наведените сертфикати за успешно 
завршен соодветен степен), а исто така ги говори и српскиот, хрватскиот и бугарскиот 
јазик.  

Од стручно апликативната дејност и дејности од поширок интерес се издвојуваат 
следните активности: 

2009-2010 – Волонтер во NBO ANI (невладина организација) со активности и 
одговорности околу прием на странки, делење на флаери, барање на соодветни 
субјекти за работа, промоција на работата на NBO ANI во медиумите; 

2010-2011 –Cedar Point Amusement Park, 1 Cedar Point Drive, Sandusky, OH 44870 
USA, сектор трговија; 
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2014-2015- Волонтер во прехранбена индустрија за откуп на млеко, 
лабораториски испитувања, следење на HACCP; 

2018- Волонтер во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, 
Подрачна единица Прилеп, активности во делот на работа со странки, внесување на 
податоци во ЕРСЗ  системот, издавање на потврди и сл. 

 
Поседува сертификат за стекната Педагошко-психолошка и методска 

подготвеност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Педагошки 
Факултет, со вкупно освоени 30 ЕКТС. Поседува сертификати за компјутерски 
вештини и возачка дозвола од Б категорија.  

 
 

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ 
ЗВАЊА 

 
Кандидатката м-р Даниела Пеливаноска 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, кандидатката има доставено соодветна 
документација и активностите од истата се наведени 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. 
 

Прилог  бр. 2                                                                                              

 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

 
Кандидат:     ДАНИЕЛА КИРО ПЕЛИВАНОСКА  
Институција:  ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ-БИТОЛА      
Научни области: 40300- Житни култури (пченка, пченица, ориз, друго), 40302- 
Индустриски растенија (тутун, памук, сончоглед и друго) и 40309 –Друго 
  

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Има завршено прв и втор циклус академски студии со најмалку 
300 ЕКТС-кредити  да 

2 Стекнат назив – магистер од соодветната област   
  Магистер на земјоделски науки, модул Квалитет и безбедност  
на храна 

да 

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: 9,30 

  
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,00 

да 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

4 Има познавање на најмалку еден странски  јазик  
1. Странски јазик: англиски јазик 
2. Назив на документот: Потврда за стекнато Б2 ниво на 
владеење на англиски јазик според нивелизацијата на Советот 
на Европа 
3. Издавач на документот: Логос 2011, Друштво за странски 
јазици Прилеп 
4. Датум на издавање на документот 13.10.2022 
 
 
1. Странски јазик: германски јазик 
2. Назив на документот: Zertifikat A1 
3. Издавач на документот: ӦSD, Виена, Австрија 
4. Датум на издавање на документот 12.08.2019 
 
 

 

да 

 

 
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКИ 

ЗВАЊА 
 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 

образование, кандидатката м-р Даниела Пеливаноска ги исполнува и посебните услови 
за избор во соработничко звање предвидени со правилникот за избор во звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола.  

За исполнетоста на условите, кандидатката 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 кандидатката се одбележани со “X”. 
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АНЕКС 1 
 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

-секој исполнет услов се обележува со X- 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш 
предавач), два трудови (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/)11 

 

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 

X 

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

 

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

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени 
проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации  или 
институции 

 

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

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна 
област со која професионално се занимава 

 

 
 

 

                                                           
1 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за 
избор во звање, имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот 
репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 
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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)22 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 1 

 
 

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

истражувачки 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 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 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 0 

 
 
 
 

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

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 
правилник, статут, закон и сл. 

X 

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

 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантна институција 

    X 

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 

X 

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.) 

X 

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 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 6 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
Врз основа на целокупната доставена документација, Рецензентската комисија 

позитивно ја вреднува и ја оценува научно-истражувачката и стручно-апликативната 
дејност, како и дејноста од поширок интерес на м-р Даниела Пеливаноска.  

Од приложената документација за севкупната активност и професионално 
усовршување на кандидатката, Комисијата заклучи дека станува збор за амбициозен, 
одлучен кандидат, со одлични говорни вештини и желба за стручно надградување, 
усовршување и стекнување на нови знаења.  

Комисијата, констатира дека м-р Даниела Пеливаноска ги исполнува условите од  
Законот за високо образование,  Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот  „Св. Климент Охридски“- Битола, да биде избрана во звањето 
Соработник-Асистент во наставно-научните области: 40300- Житни култури (пченка, 
пченица, ориз, друго), 40302- Индустриски растенија (тутун, памук, сончоглед и друго) 
и 40309 –Друго. 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки -Битола, м-р Даниела 
Пеливаноска да биде избрана во звањето Соработник-Асистент во научите области 
40300- Житни култури (пченка, пченица, ориз, друго), 40302- Индустриски растенија 
(тутун, памук, сончоглед и друго) и 40309 –Друго. 

 
 
 
 
                                                                            РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 

  Ред. проф. д-р Живко Јанкулоски, претседател, с.р 
                                                                                

Ред. проф. д-р Љупчо Михајлов, член, с.р 
 

Вон. проф. д-р  Елена Јошевска, член, с.р 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-СТРУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАУЧНОТО ПОДРАЧЈЕ ХУМАНИСТИЧИ НАУКИ, НАУЧНОТО ПОЛЕ, НАУКА 
ЗА ЈАЗИКОТ (ЛИНГВИСТИКА), НАСТАВНО НАУЧНАТА ОБЛАСТ, УЧЕЊЕ НА 

СТРАНСКИ ЈАЗИК (АНГЛИСКИ) 
НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

 
 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
Педагошки факултет – Битола, објавен во весниците „Вечер“ и „Лајм“ од  5.10.2022 
година, за избор на наставник во сите наставно-стручни звања во научното подрачје 
хуманистички науки, научното поле наука за јазикот (лингвистика), наставно-научната 
област, учење на странски јазик (англиски), и врз основа на Одлуката на Наставно-
научниот совет, бр. 02-313/6, донесена на 3.10.2022, 
формирана е Рецензентска комисија во состав:  
д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, вонреден професор на Педагошки факултет – 
Битола,   
д-р Силвана Нешковска, вонреден професор на Педагошки факултет – Битола и 
д-р Виолета Јанушева, редовен професор на Педагошки факултет – Битола. 
   

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-стручни звања во научното 
подрачје хуманистички науки, научното поле наука за јазикот (лингвистика), наставно-
научната област: учење на странски јазик (англиски), во предвидениот рок се пријави 
Елена Шалевска. 
 
 

Биографски податоци и образование 
  

Кандидатката м-р Елена Шалевска е родена  на 17.08.1995, во Битола.  Со основно 
и средно образование се стекнала во родниот град. Средното образование го завршила во 
Битола, во ПСУ „САБА“ во 2014 година. Со високо образование се стекнала на 
Педагошки факултет – Битола, во 2018 година на катедрата „Англиски јазик и 
книжевност“. Дипломирала на 27.6.2018 година, со просечен успех од 10,00.  

Во академската 2018/2019 се запишала на  втор циклус (магистерски) студии на 
Педагошки факултет – Битола. Студиите ги завршила  во 2021 година, со просечен успех 
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од 9,87. На 2.4.2021 година го одбранила магистерскиот труд на тема: Интернетет 
дијалектот и неговото влијание врз писменото изразување во наставата по англиски 
јазик и се стекнала со звање: Магистер на наставата по англиски јазик и книжевност. 
 

Кандидатката активно владее англиски јазик. 
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки 

и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, врз основа на сета 
поднесена документација која е од важност за изборот.  
  
 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот до денот на 
пријавата 
 

Наставно-образовна дејност  
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, на Педагошки факултет – 

Битола, кандидатката  м-р Елена Шалевска изведувала настава и вежби на прв циклус 
студии на студиската програма  „Англиски јазик и книжевност“ и на „Преведување и 
толкување“ како демонстратор и стручен соработник.   

Од дипломирањето, работела во повеќе основни и средни училишта во Општина 
Битола, стекнувајќи се со искуство и како предметен наставник, и како класен 
раководител. Во рамките на работниот однос, положила Приправнички испит и се здобила 
со полно право да изведува настава по англиски јазик. Дополнително, работела и во две 
приватни училишта каде имала можност да води разнолики групи на деца и возрасни, на 
различно јазично ниво. 

Освен со настава, кандидатката се занимавала и со превод на разна документација 
од македонски на англиски јазик и обратно, и консекутивно толкувала во повеќе наврати, 
на настани организирани од неколку невладини организации (НВО) од граѓанскиот 
сектор. 

Во соработка со локалните НВО, кандидатката организирала мноштво обуки за 
лидерство, јавно говорење и вработливост. Го водела клубот за Младинско демократско 
учество на МОФ, како и Дебатниот клуб и одржувала предавања во рамки на 
неформално образование со средношколци. 

Од учебната 2019/20 година, па до промената на одлуката, согласно КОВИД-19 
протоколите за онлајн и хибридна настава, кандидатката успешно изведувала настава на 
далечина преку платформите Гугл Мит и МС Тимс (GoogleMeet MS Teams) и ја користела 
платформата Гугл Класрум (Google Classroom) за да ги достави приготвените материјали и 
презентации до учениците/студентите. 
  
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.  
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Научно-истражувачка дејност  
М-р Елена Шалевска има објавено или презентирано вкупно 8 научни трудови од 

областа на англискиот јазик и наставата по англиски јазик.  
Во продолжение се наведени трудовите на кандидатката, каде таа се јавува како 

автор или коавтор: 
Kostadinovska-Stojchevska, B. & Shalevska, E. (2018) INTERNET MEMES AND THEIR 

SOCIO-LINGUISTIC FEATURES. European Journal of Literature, Language and Linguistics 
Studies, ISSN: 2559 – 7914, 2018 

Shalevska, E. (2019) The language of Media Framing: The case of N. Macedonia’s Ex 
PM. [Presented on the Conference on Digital English World-Wide: Corpus and Discourse 
Analysis at the Technische Universitat, Chemnitz.] 

Petrovska, I. & Shalevska, E. (2019) Forensic linguistics and its influence on the modern 
judicial system. [Presented on the DAAD Conference on Conflicting Truths in Vrsac, Serbia.] 

Shalevska, E. & Talevski, D. (2020) Discovering Multiple Truths in Literature: The Key 
to Inculcating Students’ Critical Thinking Skills. The Online Journal of New Horizons in 
Education. Vol.11, Issue 1. 

Shalevska, E. (2021) The Unforeseen Advantages of Remote ESL/EFL classes. European 
Journal of English Language Teaching. Vol. 6, No. 3. ISSN 25017136 

Shalevska, E. (2021) Students’ motivation during distance learning. International Journal 
of Science and Research. Volume 10, Issue 1. Pages: 1467 - 1468. 

Shalevska, E. (2021) The introverted students in the modern ESL/EFL classroom. The 
Online Journal of New Horizons in Education.Vol.11, Issue 2. 

Shalevska, E. (2021) Cheating and Academic Dishonesty during COVID-19 Distance 
Learning.International Journal of Education – Teacher. Vol. 21 

Сите трудови на кандидатката се достапни на платформата Рисрч Гејт (ResearchGate): 
https://www.researchgate.net/profile/Elena-Shalevska 
  

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ – ЛЕКТОР  
 

Ред. 
бр. 

ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Исполнетост на 
општите услови 

да/не 

1. Завршени втор циклус академски студии Да 
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2. Стекнат назив – магистер на наставата по англиски јазик и 
книжевност 
Назив на научната област: Наука за јазик (604), Наука за 
книжевност (612), Образование (505).  
Научноистражувачка област: Англистика (64004) 

Да 

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: 10,00 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,87 

Да 

4. Наставно и практично искуство во полето во кое се избира 
(да се наведе наставното и практичното искуство во полето во 
кое се избира) 
 
Ангаржман како демонстратор и стручен соработник, од 
академската 2019/2020 на Педагошки факултет – Битола, на 
катедрите Англиски јазик и книжевност и Преведување и 
толкување, во однос на предметите Морфологија на САЈ, 
Лексикологија на САЈ, Терминологија, Англо-американска 
историја и култура, Современ англиски јазик 1, 2, 3 и 8. 

Да 

 
Кандидатката, м-р Елена Шалевска  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, 
кандидатката има доставено соодветна документација и истите се наведени во табелата, 
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.   
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ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО- 
НАУЧНИ ЗВАЊА, НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И 

СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо  
образование, кандидатката м-р Елена Шалевска 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, кандидатката 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 кандидатката се одбележани со “X”.  
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научноистражувачка 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 преу web пребарувач за 
цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)  
 
Кандидатката е цитирана во 33 труда, согласно со евиденцјата на Гугл Сколар 
(Google Scholar) –
https://scholar.google.com/citations?user=7GLVaYgAAAAJ&hl=en 
и 13 труда согласно со евиденцијата на Рисрч Гејт (ResearchGate) – 
https://www.researchgate.net/profile/Elena-Shalevska 

Х 

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)  
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Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или 
учествува во научноистражувачки проект кој е во тек  

 

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

 

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

 

Бил рецензент на најмалку еден 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  

 

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  1 

 
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 основ  
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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. 

Дигиталните ресурси подготвени од страна на кандидатката се достапни на 
платформата Гугл Класрум (Google Classroom): 
https://classroom.google.com/c/NTM1NTU1Njk5Mzha?cjc=ktj7eqk  
https://classroom.google.com/c/MTU1ODg3NDk5Njgy?cjc=hawuwlp 

Х 

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  1 
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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 

Х 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување 
издаден од релевантна институција 

Х 

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  Х 

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  Х 

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  
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Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети 
за стопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум  5 

 

 
Заклучок и предлог  
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од 
поширок интерес на м-р Елена Шалевска.    

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот, 
Комисијата заклучи дека м-р Елена Шалевска 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 
избрана во наставно-стручното звање лектор во наставно-стручната област, Учење 
странски јазици (англиски).   

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Педагошки факултет – Битола, м-р Елена Шалевска да биде 
избрана во наставно-стручното звање лектор во наставно-научната област, Учење 
странски јазици (англиски).   
  
                                   
     РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА  
 
  
1. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, вонреден професор на Педагошки факултет – 
Битола,   
 
____________________ 
2. д-р Силвана Нешковска, вонреден професор на Педагошки факултет – Битола и 
 
____________________ 
 
3. д-р Виолета Јанушева, редовен професор на Педагошки факултет – Битола.  
 
____________________ 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МАКЕДОНИСТИКА (64004) И ДРУГО (64029) 
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ, ЕДИНИЦА НА УКЛО 

 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 

/Педагошки факултет/, објавен во весниците „Вечер“ и „Лајм“ (Lajm) од 7.10.2022 година, 
за избор на наставници во насловно звање во наставно-научните области Македонистика 
(64004) и Друго (64029) и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-
382/5, донесена на 25.10.2022 г.,формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р 
Виолета Јанушева, редовен професор на Педагошкиот факултет во Битола, д-р Људмил 
Спасов, редовен професор во пензија на Филолошкиот факултет „Б. Конески“ во Скопје и 
д-р Ранко Младеноски, редовен  професор на Филолошкиот факултет во Штип. 

По разгледувањето на пристигнатитематеријали, 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 ипостапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни исоработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола,Рецензентската комисија го поднесува следниов:  
 

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
На објавениот конкурс за избор на двајца наставници во насловно звање во 

подрачјето Хуманистички науки (6), научното поле Наука за јазик (лингвистика) (604) и 
научните области Македонистика (64004) и Друго (64029), во предвидениот рок се 
пријависамо кандидатката д-р Валентина Николовска. 
 

Биографски податоци и образование 
 Кандидатката д-р Валентина Николовска е родена  на 28.9.1976 г. во Битола.  
Среднообразование завршува во Битола. Со високо образование се стекнува на 
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде што 
дипломира на 27.6.2000 година, на групата Македонски јазик и јужнословенски 
книжевностисо просечен успех 8,01 и се стекнува со стручниот назив професор по 
македонски јазик и книжевност. 

Во академската 2011/2012 г. се запишува на  втор циклус (магистерски) студии 
наПедагошкиот факултет во Битола. Студиите ги завршува со просечен успех 10,00, а на 
26.12.2012 го брани магистерскиот труд со наслов Влијанието на критериумите за 
оценување врз успехот на ученицитеи се стекнува со научниот назив магистер 
поменаџмент во образование. 

Докторска дисертација  со наслов Актанцијалниот модел во наставата по 
македонски јазик и литература ја брани на 11.7.2018 година, пред Комисија восостав: 
проф. д-р Јордан Стојаноски (ментор), проф. д-р Димитар Пандев, проф. д-р Виолета 
Јанушева, проф. д-р Златко Жоглед и проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска. Со тоа се 
стекнува со научниот степендоктор понауки за јазик – македонски  јазик.  Докторските 
студии ги завршува со просечна оценка 9,00. 
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Кандидатката активно го владее рускиот јазик. 
 
Наставно-образовна дејност  
Наставно-образовната дејност кандидатката ја започнува во 2001 г. како наставник 

по македонски јазик јазик во ОУ „Гоце Делчев“ во Битола, а потоа и како професор по 
македонски јазик и литература во СОУ „Таки Даскало“каде што работи сè до денес.Во 
рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, во летниот семестар на академската 
2021/2022 г., кандидатката  д-рВалентина Николовска како стручно лице од практиката е 
ангажирана од Педагошкиот факултет да реализира одделни содржини на студиската 
програма Македонски јазик и книжевност на прв циклус студии. 

Повеќе години наназад, кандидатката д-р Валентина Николовска е ментор на 
студенти од студиската програма Македонски јазик и литература на Педагошкиот 
факултет во Битола, што во средните училишта ја реализираат педагошката практика. 

 
Научноистражувачка дејност  
Д-р Валентина Николовска има објавено вкупно 7 научни трудови од областа 

Македонистика во домашни и меѓународни научни списанија. 
Покрај наведените четири труда објавени во меѓународни списанија и едниот труд 

објавен во Зборник од меѓународна конференција во Табелата за исполнетоста на општите 
услови, д-р Валентина Николовска има објавено уште 2 труда: 

Social networks as a major player in the economic development of countries in the region 
во Multidisciplinary Research Journal “Olcinium”, списание со меѓународен уредувачки 
одбор, во 2017 г. 

The leading motives in Chekov’s plays: “The three sisters”, “The seagull”, ”The cherry 
orchard” and “Uncle Vanja”, во International Journal of Education “Teacher”, списание со 
меѓународен уредувачки одбор, во 2022 г.  
 Кандидаткатад-р Валентина Николовска континуирано посетува семинари, 
конференции, обуки и вебинари од овие области на кои се стекнува со вештини за 
унапредување на наставата по gермански јазик. 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Како стручно лице од практиката, кандидатката д-р Валентина Николовска 

постојано придонесува за афирмацијата на Педагошкиот факултет во Битола. 
Кандидатката остварува и двонеделна мобилност на Универзитетот во Скадар, Република 
Албанија.  

 
 

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 
 
 
Кандидатката д-р Валентина Николовска ги исполнува општите услови предвидени 

во Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за изборво 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
наУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ –  Битола. За исполнетоста на 
условите,кандидатката има доставено соодветна документација. Условите се наведуваат 
вотабелите од Прилог бр. 2, којшто е составен дел на Правилникот за  објавување 
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наактите на Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на 
Универзитетот„Св. Климент Охридски“ – Битола.   

 
 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕДОЦЕНТ 
 
 

Ред. 
бр. 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Исполнетост на 
општите услови 

да/не 
1. Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и 

втор циклус за секој циклус посебно, односно има 
остваренопросечен успех од најмалку 8,00 (осум) на 
интегриранитестудии од првиот и вториот циклус  
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,01 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 10,00 

Да 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 
 
Назив на научните области: Македонистика (64004) и Друго 
(64029) поле Наука за јазикот (лингвистика) (604), подрачје 
Хуманистички науки (6). 

Да 

3. Објавени најмалку четири научни трудаво референтнанаучна 
публикација согласно со ЗВО во последните петгодини пред 
објавувањето на конкурсот за избор 

Да 

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

Не 

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: International Scientific Journal 
“Monte” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број 
иприпадност по земји): 10, 1Португалија, 1 РСМ, 1Индија, 1 
Босна и Херцеговина, 1 Бугарија, 1 Индонезија, 1 Косово, 

Да 



21 
 

1Албанија, 1 Србија, 1 Полска 
3. Наслов на трудот:The Actantial model as a tool for vertical 
reading of a drama text 
4. Година на објава: 2019 
http://journalmonte.com/volume-2-no-22019-december 
1. Назив на научното списание: International Scientific Journal 
“Monte” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број 
иприпадност по земји): 10, 1 Португалија, 1 РСМ, 1 Индија, 1 
Босна и Херцеговина, 1 Бугарија, 1 Индонезија, 1 Косово, 1 
Албанија, 1 Србија, 1 Полска 
3. Наслов на трудот: The actantial model as a project activity in 
literature teaching 
4. Година на објава: 2020 
http://journalmonte.com/volume-2-no-22019-december 
 
1. Назив на научното списание: Multidisciplinary Research Journal 
“Olcinium” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број 
иприпадност по земји): 18, 1 Русија, 3 Србија, 5 РСМ, 1Црна 
Гора, 1 Украина, 2, Романија, 1 Белорусија,  3 САД, 7 Албанија, 
2 Унгарија, 2 Индија, 1 Данска, 1 Босна и Херцеговина, 2 
Холандија, 1 Бугарија, 1 Швајцарија, 1 Косово, 2 MNE 
3. Наслов на трудот: Hamlet & Laertes – Characters – Actantial 
amalgam of the subject with identical predicate 
4. Година на објава: 2021 
 
1. Назив на научното списание: International Journal of Education 
“Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број 
иприпадност по земји): 19, 4 Србија, 5 РСМ, 3 Словенија, 1 
Хрватска, 1, Англија, 1 Романија, 1 Словачка, 2 Русија, 1 САД 
3. Наслов на трудот:Qualitative survey form the application of new 
methods in Macedonian language and literature teaching 
4. Година на објава: 2022 
https://ijeteacher.com/index.php/ijet 

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

Не 

3.4. Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка 
наЕвропската Унија и/или ОЕЦД   

Не 
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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 
намеѓународни академски собири каде што членовите 
напрограмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 
1. Назив на зборникот: Зборник од Втората интернационална 
конференција „Надарените и талентираните  – креатори на 
прогресот 
2. Назив на меѓународниот собир: Втора интернационална 
конференција „Надарените и талентираните – креатори на 
прогресот“ 
3. Имиња на земјите: РС Македонија, Р Србија, Р Словенија и Р 
Хрватска 
4. Наслов на трудот: The actantial model as a method for instigating 
the pupils and students’ creativity 
5. Година на објава: 2020 
https://pfbt.uklo.edu.mk/wp-
content/uploads/sites/5/2022/01/Zbornik_Trudovi_241120.pdf 

Да 

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

Не 

4. Познавање на најмалку еден странски јазик, определен соопшт 
акт на Универзитетот, односно на самостојната високастручна 
школа   
 
1. Странски јазик:Руски јазик 
2. Назив на документот: Диплома за завршен Б1 степен, курс по 
руски јазик 
3. Издавач на документот: Лексика 
4. Датум на издавање на документот 15.6.2020 

Да 

5. Има способност за изведување на високообразовна дејност Да 
 

 
 

ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ 
ДОЦЕНТ 

 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за 

високотообразование, кандидатката д-рВалентина Николовска ги исполнува и посебните 
услови заизбор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот 
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„Св.Климент Охридски“ – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатката 
имадоставено соодветна документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 
одПравилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 
наставни,научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
КлиментОхридски“ – Битола. Условите во табелите што ги исполнува кандидатката се 
одбележани со „X“.  

 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научноистражувачка работа 
УСЛОВИ  
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или 
виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на 
висока стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од 
автори чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација. 
Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на 
трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за 
цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)  

 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 
списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 
Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, 
SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното 
звање  

Х 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во 
последните 5 години)  

 

Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или 
учествува во научноистражувачки проект кој е во тек  

 

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

 

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

 

Бил рецензент на најмалку еден научноистражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл. 

 

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  
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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  1 
 
 
 
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 основ  

Х 

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.)  

Х 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа 
за далечинско учење (Moodle и сл.) или на веб-локацијата на единицата или 
Универзитетот 

 

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

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд   
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 
студиска програма  

 

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

 

Има стекнато искуство во високообразовна 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 прв критериум  2 
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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 

Х 

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  Х 
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.) 

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети  
за стопанството 

 

Вкупно исполнети услови од трет критериум  3 
 

Заклучок и предлог  
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како идејноста од 
поширок интерес на  д-р Валентина Николовска.    

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, 
Комисијата заклучува дека д-р Валентина Николовска има научнии стручни квалитети и 
според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во насловно звање на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
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гиисполнува сите услови да биде избран во звањето насловен доцент во научните 
областиМакедонистика (64004) и Друго (64029).   

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола, д-р Валентина Николовска 
да биде избрана во звањето насловен доцент  во научните области Македонистика (64004) 
и Друго (64029).  

 
 
 
 
 
 
 

Битола, 26.10.2022 г. 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
1. проф. д-р Виолета Јанушева, редовен професор 

 
 

2. проф. д-р  Људмил Спасов, редовен професор во пензија 
 
 

3. проф. д-р  Ранко Младеноски, редовен професор 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО ЗВАЊЕ АСИСТЕНТ ВО НАСТАВНО-
НАУЧНАТА ОБЛАСТ  МАКЕДОНИСТИКА (64000) И ДРУГО (64029)НА 

ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ, ЕДИНИЦА НА УКЛО 
 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ ‒ 
Битола/Педагошки факултет/, објавен во весниците „Вечер“ и „Лајм“ (Lajm) од 5.10.2022 
година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните 
области Македонистика (64000) и Друго (64029) и врз основа на Одлуката на Наставно-
научниотсовет, бр. 02-382/4, донесена на 25.10.2022 година, формирана е Рецензентска 
комисија во состав: проф. д-р Виолета Јанушева, редовен професор на Педагошкиот 
факултет во Битола, проф. д-р Људмил Спасов, редовен професор во пензија на 
Филолошкиот факултет „Б. Конески“ во Скопје и проф. д-р Ранко Младеноски, редовен 
професор на Филолошкиот факултет во Штип. 
 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 
ипостапката 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 еден соработник во звање асистент во научното 
подрачје Хуманистички науки (6), научното поле Наука за јазикот (лингвистика) (604) 
инаучните области Македонистика (64000) и Друго (64029),во предвидениот рок се 
пријави кандидатката м-р Марија Стојаноска. 
 

Биографски податоци и образование 
 Кандидатката м-р Марија Стојаноска е родена  на  23.1.1995 г. во Прилеп. Средно 
образование завршува во 2013 г. Со високо образование се стекнува во 2017 година на 
Педагошкиот факултет во Битола. Дипломира на 31.8.2017 година, со просечен успех9,95и 
се стекнува со стручен назив дипломиран професор по македонски јазик и книжевност. 

Во академската 2017/2018 година се запишува на втор циклус (магистерски) студии 
на Педагошкиот факултет во Битола.Студиите ги завршуваво 2021 година, со просечен 
успех 9,87. На 19.3.2021 година го брани магистерскиот труд со наслов: Насловите во 
електронските медиуми во македонскиот стандарден јазик (лингвистичка анализа) и се 
стекнува со научниот називмагистер на наставата по македонски јазик и книжевност. 

Кандидатката активно го владее англискиот јазик. 
На 8.12.2017 г. кандидатката добива Пофалница за постигнат најдобар успех на 

Педагошкиот факултет во Битола од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  
(студент што дипломира со највисока средна оценка 9,95). 

 
Наставно-образовна дејност  
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, на Педагошкиот факултет 

во Битола,кандидатката м-рМарија Стојаноска е избрана за демонстратор на насоката 
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Македонски јазик и книжевност во академската 2019/2020г. и изведува вежби со 
студентите на оваа група. Во академската 2020/2021 г., кандидатката е повторно избрана 
за демонстратор на истата насока и учествува како помошник во наставно-образовниот 
процес на Педагошкиот факултет во Битола. 
 

Научно-истражувачка дејност/стручно-уметничка дејност  
Во коавторство, м-р Марија Стојаноска има објавено вкупно 3 научни трудови од 

областа Македонистика (64000), во зборници од научни собири, и тоа: 
„Категоријата обраќање во телевизиските емисии во македонскиот стандарден 

јазик“, објавен во Зборник од Меѓународната научна конференција „Јазикот и културата – 
состојби и предвизици“ во 2018 г., од Институтот за македонски јазик „К. Мисирков“, 
Скопје; 

„Однадвор – дома: Новите зборови (неологизмите) во македонскиот стандарден 
јазик“, објавен во Зборник од Меѓународната научна конференција „Македонскиот јазик – 
извор на научни истражувања (дома и надвор)“ во 2020 г., од Институтот за македонски 
јазик „К. Мисирков“, Скопје; 

„Конески, македонскиот јазик и пишаната практика“, објавен во Зборник на 
трудови од Тркалезната маса „Делото на Конески – постојан извор на истражувања во 
науката за јазикот, литературата и културата“ во 2021 г., од Педагошкиот факултет во 
Битола.  

Трудовите  се јавно достапни на Рисрч гејт (Research Gate), 
https://www.researchgate.net/profile/Marija-Stojanoska-2.  
Покрај наведените, кандидатката е коавтор на уште 4 трудови што се наоѓаат во 

печат.  
 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Со нејзиниот ангажман како демонстратор, кандидатката м-р Марија Стојаноска 

придонесува за афирмацијата на Педагошкиот факултет од Битола. Во 2016 г., 
кандидатката м-р Марија Стојаноска учествува на еднонеделна обука во рамките на 
проектот Anchoring of Multiethnic Youth Work in University Curricula of Future Teachers во 
организација на Center for Balkan Cooperation “LOJA” од Тетово.  

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО ЗВАЊЕ 

АСИСТЕНТ 
 

Кандидатката м-р Марија Стојаноска ги исполнува општите услови предвидени во 
Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за изборво 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
наУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. За исполнетоста на 
условите,кандидатот/ката има доставено соодветна документација.Условите се наведуваат 
вотабелите од Прилог бр. 2, којшто е составен дел на Правилникот за  објавување 
наактите на Универзитетот и единиците во негов состав во Билтенот на 
Универзитетот„Св. Климент Охридски“ – Битола.   
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ – АСИСТЕНТ  
 
Ред. 
бр. 

ОПШТИ УСЛОВИ 
 

Исполнетост на 
општите услови 
да/не 

1. Има завршено прв и втор циклус академски студии со најмалку 
300 ЕКТС-кредити   

Да 

2. Стекнат назив – магистер на наставата по македонски јазик 
Назив на научната област: Македонистика 

Да 

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: 9,95 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,87 

Да 

4. Има познавање на најмалку еден странски  јазик  
1. Странски јазик: Англиски јазик 
2. Назив на документот:Уверение за познавање на англискиот 
јазик (ниво Б1) 
3. Издавач на документот: Педагошки факултет – Битола  
4. Датум на издавање на документот 22.9.2022 г. 

Да 

 
ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО ЗВАЊЕ 

АСИСТЕНТ 
 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високото 
образование, кандидатката м-р Марија Стојаноска ги исполнува и посебните услови 
заизбор во звање предвидени со Правилникот за избор во звања на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатката 
имадоставено соодветна документација.Условите се дадени во Табела – Анекс 1 
одПравилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 
наставни,научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
КлиментОхридски“ – Битола. Условите во табелите кои што ги исполнува кандидатката се 
одбележани со „X“.  

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ИЗБОР НА СОРАБОТНИК ВО ЗВАЊЕТО АСИСТЕНТ 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научноистражувачка 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)  
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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 научноистражувачки проект или раководи или 
учествува во научноистражувачки проект кој е во тек  

 

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

 

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

 

Бил рецензент на најмалку еден 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  

 

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 основ  

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец 
на мобилност  
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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 
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 прв 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 

Х 

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  



32 
 

ЕУ или други домашни или странски фондови  
Учествувал во промотивни активности на Факултетот  Х 
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 

 

 

Вкупно исполнети услови од прв критериум  2 
 

Заклучок и предлог  
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценуванаставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како идејноста од 
поширок интерес н ам-р Марија Стојаноска.    

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, 
Комисијата заклучи дека м-р Марија Стојаноска има научнии стручни квалитети и според 
Законот за високото образование и Правилникот закритериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот  „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, гиисполнува сите услови да биде избраназа соработник во 
звањето асистент во научните области Македонистика (64000) и Друго (64029).   

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи 
наНаставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола, м-р Марија Стојаноска 
да биде избрана во звањето асистент во научните области Македонистика (64000) и Друго 
(64029).   
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