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РЕФЕРАТ  
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИK ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ГЕРМАНИСТИКА (64005) И УЧЕЊЕ НА 
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ (64021) НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ, ЕДИНИЦА НА 

УКЛО 
 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
/Педагошки факултет/, објавен во весниците „Вечер“ и „Лајме“ од 7.10.2022 година, за 
избор на двајца наставници во насловно звање во наставно-научните области 
Германистика (64005) и Учење на странски јазици (64021) и врз основа на Одлуката на 
Наставно-научниот совет, бр. 02-342/8, донесена на 3.10.2022 г., формирана е 
Рецензентска комисија во состав: д-р Александра Гојков-Рајиќ, вонреден професор на 
Учителскиот факултет во Белград,  д-р Николета Момчиловиќ, доцент на Филозофскиот 
факултет во Ниш и д-р Виолета Јанушева, редовен професор на Педагошкиот факултет во 
Битола.   

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 двајца наставници во насловно звање во 
подрачјето Хуманистички науки (6), научното поле Наука за јазик (лингвистика) (604) и 
научните области Германистика (64005) и Учење на странски јазици (64021), во 
предвидениот рок се пријави  само кандидатката д-р Евдокија Галовска. 
 

Биографски податоци и образование 
  Кандидатката д-р Евдокија Галовска е родена  на 13.8.1970 г. во Келн, Република 
Германија.  Средно образование завршува во Битола, во 1989 г. Со високо образование се 
стекнува на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, 
каде што дипломира на 30.12.1993 година, на групата Германски јазик и книжевност со 
просечен успех 8,02 и се стекнува со стручниот назив дипломиран преведувач по 
германски јазик.  

Во академската 2013/2014 г. се запишува на  втор циклус (магистерски) студии на 
Педагошкиот факултет во Битола. Студиите ги завршува со просечен успех 9,00, а на 
17.6.2014 г. го брани магистерскиот труд со наслов Влијанието на формите на работа врз 
креативноста на наставата и учењето по германски јазик и се стекнува со научниот 
назив магистер на наставата по германски јазик. 

Докторска дисертација  со наслов Влијанието на синтаксичката структура на 
реченицата во македонскиот јазик врз писменото изразување на учениците во наставата 
по германски јазик ја брани на 29.6.2020 година, пред Комисија во состав: проф. д-р 
Јаготка Стрезовска (ментор), проф. д-р Елена Цицковска, проф. д-р Билјана Ивановска, 
проф. д-р Г’зим Џафери и проф. д-р Виолета Јанушева. Со тоа, се стекнува со научниот 
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степен доктор на наставата по германски јазик. Докторските студии ги завршува со 
просечна оценка 9,16. 

Кандидатката активно ги владее германскиот и англискиот јазик. 
 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од 

последниот избор до денот на пријавата 
 

Наставно-образовна дејност  
Наставно-образовната дејност кандидатката ја започнува во 2000 г. како наставник 

по германски јазик во ОУ „Св. Климент Охридски“ во Битола каде што работи сè до 
денес. Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО,  кандидатката  д-р Евдокија 
Галовска изведува лекторски вежби на првиот циклус студии на двопредметните студиски 
програми по македонски и странски јазик (Mакедонски и англиски јазик, Македонски и 
германски јазик, Македонски и француски јазик), на еднопредметните студиски програми 
(Македонски јазик и книжевност и Англиски јазик и книжевност), и на студиските 
програми Учители и Воспитувачи. 

Во 2009 година е избрана во звањето лектор на Педагошкиот факултет по 
предметот Германски јазик, а рефератот е објавен во Билтен бр. 321 од 1.7.2009 г.  

Во академската 2009/2010 г., д-р Евдокија Галовска е ментор на студенти од 
Педагошкиот факултет во Битола, што во основните училишта ја реализираат педагошката 
практика/практичната настава. 

Во рамките на курсевите што ги нуди Педагошкиот факултет за пошироката 
јавност, д-р Евдокија Галовска учествува во подготовка и реализацијата на програмата за 
курсот по германски јазик и во подготовката на тестовите за проверка на оспособеноста на 
кандидатите, според Заедничката европската референтна рамка за јазиците.  

 
Научноистражувачка дејност  
Д-р Евдокија Галовска има објавено вкупно 5 научни трудови од  областите  

Германистика и Учење на странски јазици во меѓународни научни списанија. 
Покрај наведените четири труда во Табелата за исполнетоста на општите услови,  

д-р Евдокија Галовска има објавено уште еден труд со наслов Learning German as a secong 
foreighn language – need or desire, во International Journal of Education “Teacher”. Трудовите 
се достапни на https://ijeteacher.com/index.php/ijet.  

Д-р Евдокија Галовска континуирано посетува семинари, конференции, обуки и 
вебинари од овие области на кои се стекнува со вештини за унапредување на наставата по 
германски јазик. 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Од 1995 г., д-р  Евдокија Галовска работи и како овластен судски преведувач од 

германски на македонски и од македонски на германски јазик, а од 2005 г. и како судски 
преведувач од англиски на македонски и од македонски на англиски јазик. Член е на 
Здружението на наставниците по германски јазик и книжевност. Во рамките на 
докторските студии, остварува еднонеделна мобилност на Универзитетот во Нови Пазар, 
Република Србија. Со својата дејност, канидатката постојано придонесува за 
афирмацијата на Педагошкиот факултет во Битола. 
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ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 
 
Кандидатката д-р Евдокија Галовска 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. Условите 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.   

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ 

 
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 остварено 
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии 
од првиот и вториот циклус  
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,02  
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,00 

Да 

2. Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира 
 
Назив на научните области: Германистика (64005) и Учење на 
странски јазици (64021), поле Наука за јазикот (лингвистика) 
(604), подрачје Хуманистички науки (6) 

Да 

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

Да 

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: _____________  

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 

Да 
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1. Назив на научното списание: International Journal of Education 
“Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност 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: Benefits of learning German as a Second 
Compulsory Foreign language in schools 
4. Година на објава: 2019 
 
1. Назив на научното списание: International Journal of Education 
“Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност 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: Providing a basis for learning a foreign 
language from an early age 
4. Година на објава: 2020 
 
1. Назив на научното списание: International Journal of Education 
“Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност 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: The role of teachers in adaptation and 
motivation of students to learn a foreign language  
4. Година на објава: 2020 
 
1. Назив на научното списание: International Journal of Education 
“Teacher” 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност 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: Theachers competencies – A condition in 
achieving successful learning of foreign languages  
4. Година на објава: 2022 

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: _____________ 

Не 

3.4. Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка 
на Европската 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 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: _____________ 
 

Не 

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: _______ 
 

Не 

4. Познавање на најмалку еден странски јазик, определен со општ 
акт на Универзитетот, односно на самостојната висока стручна 
школа   
  
1. Странски јазик: Германски јазик 
Кандидатката има комплетирано високо образование од прв 
циклус студии на германски јазик 

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 високото  

образование, кандидатката д-р Евдокија Галовска 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. Условите 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 што ги исполнува кандидатката се одбележани со „X“.  

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научноистражувачка работа 
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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 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  

Х 

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  
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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 
 
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.  

Х 

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 
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(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 

 

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 и дејноста од 
поширок интерес на  д-р Евдокија Галовска.    

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, 
Комисијата заклучува дека д-р Евдокија Галовска има научни и 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, ги 
исполнува сите услови да биде избрана во звање насловен доцент во научните области 
Германистика (64005) и Учење на странски јазици (64021).   

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола, д-р Евдокија Галовска да 
биде избрана во звање насловен  доцент  во научните области Германистика (64005) и 
Учење на странски јазици (64021).   
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