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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Назив на 

високообразовната 

установа 

Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола 

Педагошки факултет - Битола 

Седиште Васко Карангелевски б.б., 7000 Битола 

Вид на 

високообразовната 

установа 

Јавна високо-образовна институција во склоп на Универзитетот „Св. 

Климет Охридски” Битола 

Податоци за 

основачот на 

приватна 

високообразовна 

установа 

/ 

Податоци за 

последната 

акредитација 

За трет циклус тригодишни докторски студии за Менаџмент во 

образованието со Решение на Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование бр. 1409-5/3 од 14.06.2018 год. и Решение за 

почеток со работа УП1 Бр.14-1434 од 22.08.2018 год. 

Студиски и 

научноистражувачки 

подрачја за кои е 

добиена 

акредитација 

 
За студиските програми на прв циклус студии: 

Наставник по одделенска настава 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Воспитувач 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Македонски јазик и книжевност 

 Подрачје: хуманистички науки (6), општествени науки (5)  

 Поле: наука за јазикот (604), наука за книжевноста (612), образование 

(505) 

 Англиски јазик и книжевност 

 Подрачје: хуманистички науки (6), општествени науки (5) 

 Поле: наука за јазикот (604), наука за книжевноста (612), образование 

(505) 

- Информатика и техничко образование 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Преведување од англиски на македонски и од македонски на англиски јазик 

 Подрачје: хуманистички науки (6) 

Поле: наука за јазикот (604) 

Единици во состав 

на 

високообразовната 

установа 

Нема посебни единици 

Студиски програми 

што се реализираат 

во единицата која 

бара проширување 

на дејноста со 

Студиски програми на прв циклус студии: 

 Наставник по одделенска настава 

 Воспитувач 

 Македонски јазик и книжевност 
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воведување на нови 

студиски програми 
 Англиски јазик и книжевност 

 Социјална и рехабилитациска педагогија 

 Преведување од англиски на македонски и од македонски на 

англиски јазик 

 Информатика и техничко образование (заедно со Технички 

факултет Битола) 

Студиски програми на втор циклус студии: 

 Магистер по методика на одделенска настава- македонски јазик  

 Магистер по методика на одделенска настава- природа и природни 

науки  

 Магистер по методика на одделенска настава- општество и 

општествени науки 

 Магистер по методика на одделенска настава- ликовно образование 

 Магистер по методика на одделенска настава- физичко и 

здравствено образование 

 Магистер по методика на одделенска настава- математика 

 Магистер по методика на одделенска настава- музичко образование 

 Магистер за соработка со семејството и локалната заедница 

 Магистер за инклузивна практика во одделенската настава 

 Магистер по теорија на поучување 

 Магистер за професионален развој и професионална соработка 

 Mагистер за интеркултурна практика во одделенската настава 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност македонски јазик 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност природа и 

природни  

науки 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност општество и 

општествени  

науки 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност ликовна култура 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност физичко и 

здравствено  

воспитание 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност математика 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност музичка култура 

 Магистер воспитувач за соработка со семејството и локалната 

заедница 

 Магистер воспитувач за инклузивна практика во предучилишните 

установи 

 Магистер по теории на поучување во предучилишните установи 

 Магистер воспитувач за професионален развој и професионална  

соработка 

 Магистер воспитувач за интеркултурна практика во 

предучилишните установи 

 

 Магистер по информатичко и техничко образование 

 Магистер  за образование на надарени и талентирани 

 Магистер на наставата по македонски јазик и книжевност 
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 Магистер на наставата по англиски јазик и книжевност 

 

Студиски програми на трет циклус студии: 

 Докторски студии по образовни науки 

 Докторски студии по менаџмент во образованието 

 Докторски студии по образование на надарени и талентирани 

 Докторски студии на наставата по јазик 
Податоци за 

меѓународна 

соработка на планот 

на наставата, 

истражувањето и 

мобилноста на 

студентите 

Трајна заложба на Педагошкиот факултет- Битола претставува развојот на 

меѓународната соработка и обезбедувањето на што поголема видливост на 

институцијата во европскиот високообразовен простор.  

Во тој контекст, Факултетот одбележа повеќе значајни активности.  

 

- Во академската 2017/2018 година на Педагошкиот факултет- Битола 

гостуваше г-ѓица Џулија Куан од Универзитетот во Алабама како 

Фулбрајт стипендист.  

- На 20 септември 2017 година, на Педагошкиот факултет гостуваше 

проф. д-р Јасмина Старц, професор на Факултетот за Бизнис и 

менаџмент во Ново Место (Словенија). Таа одржа предавање за 

студентите од втор и трет циклус студии на тема: „Училиштето како 

организација што учи“.  

- Во академската 2017/2018 година студентот Дарко Бошковски, од 

насоката за Англиски јазик и книжевност, реализираше Erasmus + 

мобилност од еден семестар на катедрата за англистика при 

Универзитетот во Кемнитц (Германија).  

- Од 24 до 27 октомври 2017 година, на Педагошкиот факултет – 

Битола, Еразмус + мобилност реализираа проф. д-р Вања Петрова и 

проф. д-р Веселина Иванова од Педагошкиот факултет при 

Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија). Професорките 

одржаа предавања од областа на дидактиката и методиката на 

физичкото воспитание и образование за студентите од насоката 

Наставник по одделенска настава.  

- Од 10 до 11 ноември 2017 година, во рамките на програмата CEEPUS, 

на Педагошкиот факултет гостуваа проф. д-р Лукас Томшик од 

Педагошкиот универзитет во Краков и проф. д-р Михал Сизка од 

Универзитетот за хуманистички науки во Катовице (Полска). Тие 

одржаа предавање на тема „Образовниот систем во Полска“. 

- На 14 ноември 2017 година, студентите Даниела Ристевска, Елеонора 

Андреевска  и Виолета Стеваноска Буштреска (од насоката Наставник 

по одделенска настава), како и студентите Ивана Стојановска, 

Лилјана Белакапоска, Анабела Петреска и Христина Стојмирова (од 

насоката англиски јазик и книжевност) зедоа учество во 

меѓународната студентска конференција  „Современи предизвици во 

воспитувањето и образованието: дидактички аспекти“ која се одржа 

во Вршац (Србија). Студентите ги предводеше проф. д-р Љупчо 

Кеверески. 

- На 1 декември 2017 година, за студентите од студиските програми 

Англиски јазик и книжевност и Преведување од македонски на 

англиски јазик и од англиски на македонски јазик, професорот Мет 

Мури од Соединетите Американски Држави одржа онлајн предавање 

на тема  „Предизвиците со кои се соочуваат преведувачите при 
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постигнување преводна еквиваленција на граматичко (морфо-

синтаксичко) ниво“.  

- На 21 февруари 2018 година, професорот Мeт Мури одржа второ 

онлајн предавање на тема "Curiosity-based Learning". 

- Од 26 до март 2018 година, Еразмус + мобилност на Педагошкиот 

факултет – Битола реализираа доц. д-р Тања Танева, г- ѓа Вања 

Трифонова и г-ѓа Бојана Велева, административни службеници од 

Ректоратот при Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија).  

- На 2 март 2018 година, доц. д-р Тања Танева одржа предавање на 

тема „Мотивација и структура на човечката дејност“ за студентите од 

насоките Наставник по одделенска настава и Воспитувач.  

- Мобилност во Будимпешта, Унгарија од 19.03.2018 до 23.03.2018 

година на Eotvos  Lorand University – Hungary, Faculty of Humanities, 

School of English and American Studies, Department of English Applied 

Linguistics. 

- Мобилност во Загреб, Хрватска од 07.05.2018 до 11.05.2018 година 

на Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb. 

- На 1 април 2018 година, професорот Мeт Мури од Соединетите 

Американски Држави одржа трето онлајн предавање на тема "What if 

Connecting Your Classroom to the World Can Change the World?: The 

Power of Relevant Learning".  

- Од 11 до 13 април 2018 година, на Педагошкиот факултет гостуваше 

проф. д-р Мирослав Кука од Високата школа за струковни 

воспитувачи во Алексинац (Србија). Професорот Кука одржа 

пригодно предавање за студентите од насоката Англиски јазик и 

книжевност. 

- Од 23 до 27 април 2018 година, Еразмус + мобилност на Педагошкиот 

факултет – Битола реализираа доц. д-р Дијана Ѓоргиева, г- ѓа Гергана 

Иванова, г-ѓа Татјана Русева и г-ѓа Галина Динева од Педагошкиот 

факултет при Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија). 

- На 24 април 2018 година, доц. д-р Дијана Ѓорѓиева одржа предавање 

на тема „Алтернативни стратегии за учење и комуникација кај деца 

со посебни образовни потреби“ за студентите од насоката Социјална 

и рехабилитациска педагогија.  

- Од 14 до 18 мај 2018 година, Еразмус + мобилност на Педагошкиот 

факултет – Битола реализира проф. д-р Борјана Иванова од 

Педагошкиот факултет во Пловдив (Бугарија).  

- На 14 мај 2018 година, професорката Иванова одржа предавање на 

тема „Алтернативни концепции во предучилишното образование“ за 

студентите од насоката Воспитувачи.  

- На 22 мај 2018 година, на Педагошкиот факултет гостуваше Анита 

Вуцо, д-р на науки во областа на компаративна филологија на 

Централно источните европски земји и реномиран преведувач од 

Италија. Таа одржа предавање за студентите од јазичните насоки на 

тема: „Преведување од недоминантни јазици на доминантни“.  

- Од 20 до 30 јули 2018 година, во Сплит (Хрватска), се одржа 

студентската летна школа Credibility, Honesty, Ethics, and Politeness in 

Academic and Journalistic Writing (CHEP 2018). Од Педагошкиот 

факултет учество зедоа студентите: Елена Шалевска, Дарко 

Бошковски, Дијана Јованоска и Лилјана Белакапоска, под водство на 
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доцент д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска. 

- Во академската 2017/2018 година беа потпишани два билатерални 

договори за меѓународна соработка: Билатерален договор за 

соработка со платформата Belouga: Connecting the World Through 

Education (https://belouga.org/) и Билатерален договор за соработка со 

Факултетот за образование при Педагошкиот универзитет од Краков 

(Полска).  

- Во академската 2017/2018 година Педагошкиот факултет - Битола 

беше коорганизатор на две меѓународни конференции: меѓународната 

конференција на тема Образованието на крстопат – состојби, 

предизвици, решенија и перспективи, која се одржа на 10 и 11 

ноември 2017 година во Битола, под покровителство на 

Македонското научно друштво од Битола и меѓународната 

конференција Современи пристапи во професионалниот развој и 

работата на воспитувачите и наставниците, која се одржа на 25 

мај 2018 година, на Учителскиот факултет во Белград. 

 

- Во академска 2018/2019 година на Педагошкиот факултет - Битола 

гостуваше м-р Никола Трајковски од САД, како Фулбрајт стипендист. 

На 31 октомври 2018 година, на Педагошкиот факултет - Битола 

гостуваа м-р Аленка Фидлер и г. Бранко Равнак од Словенија, 

експерти во областа инклузивна педагогија и инклузивно општество 

за деца со посебни потреби преку активности во вода и нуркање.  

- Во периодот од 22 октомври до 26 октомври 2018 г. вонр. проф д-р 

Милена Пејчиновска-Стојковиќ и ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

реализираа студиски престој на факултетот за образование и 

социјална работа во Ваљадолид, Шпанија. Во рамките на мобилноста 

одржаа презентации и посетија повеќе работилници, притоа се 

стекнаа со искуство за работата со примена на КЛИЛ техниката 

(Content and language integrated learning (CLIL) methodology to develop 

Science related skills). Преку посета на  основнотo училиште 

„Кристофер Колумбо“ (“Cristóbal Colón“ for disadvantaged population 

with inclusive methodological innovation) во кое се практикуваат 

принципите на инклузија, исто така, стекнаа искуство за работа со 

ученици од ранлива средина со нееднакви почетни позиции во 

образованието.  

- На 14 ноември 2018 година, на Педагошкиот факултет – Битола 

гостуваше проф. д-р Грозданка Гојков, член на Српската академија за 

науки.  

- На 28 ноември 2018 година, на Педагошкиот Факултет, беше одржано 

предавање на тема „Преведувачот и текстот“. Предавањето го одржа 

Дејан Ацовиќ, член на Преведувачкото друштво на Република Србија, 

класичен филолог и преведувач од старогрчки, латински, француски, 

англиски и од модерен грчки јазик.  

- Во академската 2018/2019 година студентката Мерјема Елезоска од 

насоката Наставник по одделенска настава, реализираше Erasmus + 

мобилност од еден семестар на Педагошкиот факултет во Стара 

Загора (Бугарија).  

- Од 10 до 12 април 2018 година, на Педагошкиот факултет гостуваше 

проф. д-р Мирослав Кука од Високата школа за струковни 

https://belouga.org/
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воспитувачи во Алексинац (Србија). Професорот Кука одржа 

пригодно предавање за студентите од насоката Наставник за 

одделенска настава.  

- Во академска 2018/2019 година, на Педагошкиот факултет - Битола, 

беа реализирани Еразмус + мобилности од страна на следниве 

странски професори: проф. д-р Вања Ангелова од Филолошкиот 

факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Велико 

Трново (Бугарија), проф. д-р Татјана Борисова, проф. д-р Стефанка 

Георгиева и проф. д-р Милен Димитров од Педагошкиот факултет во 

Стара Загора при Тракискиот универзитет (Бугарија), проф. д-р 

Марија Јесус Перез Цуриел од Факултетот за образование и социјална 

работа при Универзитетот во Ваљадолид (Шпанија). Во оваа 

академска година беше потпишан нов Еразмус + договор со 

Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од 

Велико Трново (Бугарија).  

- Во академската 2018/2019 година Педагошкиот факултет - Битола 

беше коорганизатор на Четвртата меѓународна конференција 

Education across Borders: Education in the 21st Century – Challenges 

and Perspectives, која се одржа на 19 и 20 октомври 2018 година, на 

Педагошкиот факултет во Лерин. Оваа биенална конференција се 

одржува по четврт пат во коорганизација на Педагошкиот факултет 

од Битола, Педагошкиот факултет од Лерин и Педагошко-

филолошкиот факултет од Корча. На конференцијата зедоа учество 

над 100 учесници и повеќе реномирани експерти во полето 

на образовните науки од различни земји во регионот. 

- Проф. Силвана Колевска Нешковска:. Мобилност во Будимпешта, 

Унгарија од 19.03.2018 до 23.03.2018 година на Eotvos  Lorand 

University – Hungary, Faculty of Humanities, School of English and 

American Studies, Department of English Applied Linguistics. 

- Мобилност во Загреб, Хрватска од 07.05.2018 до 11.05.2018 година 

на Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb 

 

- Проф. д-р Марија Ристевска, од 16 до 22 октомври 2019 година 

реализираше 8 часови предавања, на Педагошкиот факултет при 

Тракискиот Универзитет Стара Загора (Бугарија) во рамките на  

Еразмус+ КА1 Teaching Program 

- На Педагошки факултет – Битола, на 06.11.2019, професорот Мет 

Мјури од Соединетите Американски Држави, во рамките на 

предметот Историја на англискиот јазик, одржа свое предавање преку 

Skype со наслов „Англискиот јазик за време на Ренесансата“ (“The 

Renaissance English”). 

- Во периодот од 28.11.2019 до 30.11.2019 год. во рамките на 

проектот Anchoring Multiethnic Youth Work in the University Curriculum 

of Future Teachers во организација на партнерските институции Center 

for Balkan Cooperation „LOJA“ од Тетово и KURVE WUSTROW од 

Берлин беше реализирана студиска посета во Солун. Во посетата 

учество зедоа професори, претставници на сите наставнички 

факултети од Р С Македонија. Од Педагошкиот факултет-Битола, во 

посетата учествуваа проф. д-р. Татјана Атанасоска, проф. д-р. 

Валентина Гулевска и проф. д-р Јасмина Кочоска 
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- Во рамките на соработката на Педагошки факултет - Битола со 

Високата школа за образование на воспитувачи Михаило Палов од 

Вршац и Учителскиот факултет - Београд, Универзитет - Белград, на 

ден 18.12.2019 година, пред студентите проф. д-р Александар 

Стојановиќ од Учителскиот факултет - Белград одржа предавање на 

тема „Надареноста и моралноста“. 

- Во периодот од 24.02.2020 до 27.02.2020 на нашиот факултет 

престојуваа 3 професорки од Тракискиот универзитет во Стара Загора 

во рамките на програмата за мобилност Еразмус+. 

- Еден студент од Шпанија престојувал на студиска размена на нашиот 

факултет во зимскиот семестар 2019/2020. А 5 студенти од нашиот 

факултет престојувале во европски универзитети како студенти на 

мобилност. 

 

 

Вкупен број на објавени трудови во меѓународни публикации на 

наставници и соработници од Педагошкиот факултет-Битола во 

последните три години 
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Вкупен број на учества во меѓународни проекти на наставници и 

соработници од Педагошкиот факултет-Битола во последните 

три години 

17 

 
 

Податоци за 

просторот наменет 

за изведување на 

наставната и 

истражувачката 

дејност 

5.400 м
2 

 корисна површина 

Податоци за 

опремата за 

изведување на 

наставата и 

истражувачката 

дејност 

Факултетот е целосно опремен за реализација на наставата. (наведено во 

текстот подолу и Прилог бр. 1 Пописни листи) 

Број на студенти за 

кои е добиена 

акредитација 

Бројот на студенти се дефинира со Конкурсот за запишување на студенти 

на прв циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – 

Битола 

Број на запишани 

студенти во 

последните три 

години 

 
2017/2018 3  

2018/2019 8 



 

 

12 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 2 

Број на лица во 

наставнички, научни 

и наставни звања 

Во академската 

2019/2020 година 

 

редовен професор 10 

вонреден професор 7 

доцент 2 

Број на лица во 

соработнички звања 

во академската 

2019/2020 

 

виш лектор 1 

лектор 0 

асистент 0 

Однос наставник- 

студенти  

(број на студенти на 

еден наставник)  

Вкупен број на 

наставници во 

редовен работен 

однос (ангажирани на 

трет циклус студии) 

Број на студенти 

запишани на трет 

циклус на студии во 

последните три 

години 

Број на студенти по 

наставник 

19 13 1 
 

Внатрешни 

механизми за 

обезбедување и 

контрола на 

квалитетот на 

студиите 

Студентска анкета- двапати годишно. 

Самоевалвација- еднаш годишно. 

Извештај за реализирана самоевалуација направен за периодот 2017/18, 

2018/19 и 2019/20 академска година, поднесен од Комисијата за 

самоевалуација на Педагошкиот факултет, усвоен од страна на членовите 

на ННС на 25. 09. 2020 година и објавен на WEB страницата на 

факултетот. 

 

А) ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИЗВЕДУВАЊЕ 

 јасна визија и мисија 

 развиени процедури и механизми за планирање, реализација и 

контрола на квалитетот 

 издвоеност на академската од раководната функција 

 редовна самоевалвација 

 вклученост на студентите во донесување на клучни одлуки 

 почитување на соодветните процедури за избор на наставници и 

соработници во звања 

 добро организирана веб-страница 

б) НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 20 акредитирани програми на прв, втор и трет циклус 

 одлично структурирани елаборати за секоја студиска програма со 

сите потребни компоненти кои ги одразуваат сите последни 

промени и дополнувања на законот за високо образование 
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 постојано осовременување на постојните студиски програми  

 постојана анализа во насока на подобрување на студиските 

програми  

 покриеност на наставата со наставници чие образование и избор во 

звања според Фраскатиевата класификација соодветствува со 

полето, подрачјето и областа на предметот. 

 студентска анкета за квалитетот на наставниот процес, 

наставниците и студиските програми 

 развиени процедури за фер, конзистентно и транспарентно 

оценување на студентите 

 оптимална проодност на студентите и оптимална просечна оценка 

 редовно планирање на наставата за следниот семестар 

 редовна анализа на реализираната настава од претходниот семестар 

 укажување на пропустите на наставникот врз основа на резултатите 

од спроведената студентска анкета. 

 висока информираност на кандидатите за упис на факултетот 

 добро организирана веб-страница 

 извонредни просторни и добри материјално-технички услови 

 добро опремена и снабдена со книги библиотека 

 развиени облици на меѓународна соработка преку различни 

проекти, билатерални договри и заеднички програми 

 ЕРАЗМУС мобилност за наставен кадар и за студенти 

 развиени механизми за аплицирање за грантови од меѓународни 

фондации, 

 одлично планирана и реализирана педагошка практика (кај 

повеќето студиски програми – секој семестар има педагошка 

практика, а во последните два семестра – методичка практика) 

в) ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И/ИЛИ КРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ 

 јасно дефинирани цели за научно-истражувачка дејност 

 евиденција на научно-истражувачките и апликативните резултати 

 добра искористеност на можностите на Еразмус + 

 вклученост на студентите во истражувачки активности на сите три 

циклуси 

 квалитетни ментори за изработка на научно-истражувачки студии 

 акредитирани ментори на втор и трет циклус 

 задоволителен број на објавени научни и стручни трудови 

 задоволителен број на учества во апликативни проекти 

 20 акредитирани студиски програми на сите три циклуси 

 целосна примена на Фраскатиевата класификација 

г) ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 

 Факултетот има визија за доживотното учење преточено во 

неколку практични иницијативи, бројот на научни трудови кои 

кадарот ги презентирал на различни научни конференции, ги 

објавил во различни домашни и странски списанија и научно-

истражувачки проекти кои се спроведуваат со релевантни домашни 

и странски фактори. 

Фрекфенција на 

самоевалуциониот 

 

Студентска анкета се спроведува двапати годишно, а самоевалуација на 
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процес (секоја 

година, на две 

години, на три 

години) 

работењето на единицата – на три години 

 

Податоци за 

последната 

спроведена 

надворешна 

евалуација на 

установата 

Декември 2017 
https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2018/IEPStKlimentReport_final2017.pdf 

 

Други податоци кои 

установата сака да 

ги наведе како 

аргумент за 

нејзината успешност  

Број на одбранети докторски дисертации и магистерски трудови во 

последните три години 

Академска година 2017/2018 2018/2019 2019/2020 Вкупно 

Докторски 

дисертации 
7 6 3 16 

Магистерски 

трудови 
6 14 6 26 
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2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАСТАВНО-

НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА  

 

 

 

 

 

 

. 
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ  
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ 

ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА (Види Прилог 1.1) 

 

Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 

Просторни услови на Педагошкиот факултет 

 

 

 Амфитеатар 1 

     Читална 1 

 Бибилотека                                                                                               1 

 Студентско бифе 1 

 Заштитен бункер 1 

 Кабинет за странски јазици                            3 

 Кабинет за информатича  обука 4 

 Кабинет со лабораторија- Биологија                                     1+ 1 

 Кабинет со лабораторија- Хемија 1+ 3 

 Кабинет со училница-  Ликовна уметност 1+ 1 

 Кабинет со училница-  Перманентно образование 1+1 

 Кабинет со училница- Музичко образование 1+1 

 Трафостаница во склоп на факултетот  1 

 Објект за пушење- пушална 1 

 Деканат  1 

 Студентски прашања 1 

 Котларница со котли за парно греење 1 

 Дворна површина со урбана опрема и фонтана 2 + 1 

 Училници 8 

 Медијатека 1 

 Тоалети 16 по 2 

 Противпожарни сандачиња  10 

 Противпожарни апарати 23 

 Клупи за студенти- салон 15 

 Резервоар за нафта за горење  30 тони 1 

 

 

Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и 

документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската 

програма се дадени во Прилог бр.1.1. Постои можност за користење на просториите во 

две смени. 
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5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА (Види Прилог 1.2) 

 

Вид на опрема Количина (парчиња) 

Заштитни видео камери         16 

Систем за надворешно осветлување 

(рефлектори - канделабрии ) 

      8 + 6 

Персонални компјутери        125 

Персонален компјутер и сервер           4 

Лап топ Компјутери          30 

Ласерски печатар          32 

Музички систем           3 

Портабл радио/ЦД и касета систем            2 

Видео бим           20 

Дигитален апарат           3 

Видео камера           1 

Статив за видео камера           1 

Безжичен рутер - свичови за интернет 

мрежа 

     10 + 15 

Телевизиски апарати    ЦРТ /  ЛЦД      10 +  8 

ДВД          2 

Видео рекордер          5 

Скенер          5 

Телефонска централа со (24 локали)          1 

Дигитално пиано- Клавинова          1 

Клавир          2 

Миксета за видео материјал          1 

Климатизери         23 

Интернет бесплатен пулт за студенти  со  5 

компјутери 

         2 

Фотокопир машини          4 

  

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Трошоците за реализирање на студиската програма паѓаат на товар на 

студентите, односно, трошоците за студирање студентите ги покриваат преку извори на 

самофинансирање. Изворите за самофинансирање на студентите може да бидат 

потпомогнати со стипендии, средства на компании коишто ги финансираат студиите на 

своите вработени како и средства коишто ќе се обезбедат преку други фондови и 

грантови на домашни или меѓународни институции. Висината на износот за 

школарината, начинот на плаќање и другите услови се регулирани со Правилник за 

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола како и Конкурсот за запишување 

студенти во прва година на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” - Битола. 
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7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети на кои 

наставникот е носител на 

предметна програма 

Матична 

интитуција 

 

ред. проф. д-р Деан Илиев  

ред. проф. д-р Љупчо Кеверески 

Методологија на 

истражување во менаџментот 

на образование 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Методија Стојановски   

ред. проф. д-р Добри Петровски  
Образовно водство 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Добри Петровски   

ред. проф. д-р Методија Стојановски 

Менаџмент на човечки 

ресурси 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Јове Талевски  

ред. проф. д-р Добри Петровски   
Стратегиски менаџменмт  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Татјана Атанасоска   

ред. проф. д-р Јове Талевски 

вонр. проф. д-р Марија Ристевска 

Реформи во воспитанието и 

образованието 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Јове Талевски  

ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

вонр. проф. д-р Марија Ристевска 

Евалуација на наставата, 

наставниот процес и 

образовните установи 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Љупчо Кеверески       

ред. проф. д-р Методија Стојановски 
Психологија на менаџментот 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Валентина Гулевска  

ред. проф. д-р Златко Жоглев  
Образовна етика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Златко Жоглев  

ред. проф. д-р Добри Петровски 
Деловно комуницирање 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

ред. проф. д-р Методија Стојановски   

ред. проф. д-р Добри Петровски  
Управување со проекти 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

вонр. проф д-р Јасминка Кочоска 

ред. проф. д-р Добри Петровски 
Граѓанско образование 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

вонр. проф д-р Милена Пејчиновска-

Стојковиќ 

вонр. проф д-р Јасминка Кочоска 

Интерактивни вештини 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

 

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во реализацијата на 

студиската програма е даден во Прилог бр. 4. 
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СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ВКУПЕН БРОЈ НА ЧАСОВИ

Звање, име и презиме на 

наставникот 

Вкупен број на 

часови седмично 
Матична интитуција 

 

ред. проф. д-р Деан Илиев  

 

2+1 задолжителен  

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

 

ред. проф. д-р Методија Стојановски   

 

2+1 задолжителен  

6+3  изборни 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

 

ред. проф. д-р Добри Петровски   2+1 задолжителен  

10+5  изборни 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

 

ред. проф. д-р Татјана Атанасоска  2+1 изборен 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

 

ред. проф. д-р Јове Талевски и  

 

2+1 задолжителен  

4+2 изборни 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

 

вонр. проф. д-р Марија Ристевска 4+2 изборни 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

 

ред. проф. д-р Љупчо Кеверески   

   
4+2 изборни 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

 

ред. проф. д-р Златко Жоглев  4+2 изборни 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

 

ред. проф. д-р Валентина Гулевска   2+1 изборен 

  

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

ред. проф. д-р Виолета Јанушева   

 

2+1 изборен 

  

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска 4+2 изборни 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 

вонр. проф д-р Милена Пејчиновска-

Стојковиќ 
2+1 изборен  

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола / 

Педагошки факултет – 

Битола 
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8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по 

одредени предмети од студиската програма се дадени во Прилог бр. 2. 

 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ПРИПАЃА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и 

Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма припаѓа во научното 

подрачје - општествени науки (5), научно-истражувачко поле (506) Организациони 

науки и управување, научно-истражувачка област (50618) Менаџмент во образование  

    

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Трет циклус универзитетски студии - ниво во Националната рамка на високо-

образовни квалификации VIII. 

 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Докторските студии од областа на МЕНАЏМЕНТОТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 

водат кон заокружување на процесот на студирањето на Педагошкиот факултет во сите 

три циклуси, односно претставува продолжување на сите акредитирани студиски 

програми од вториот циклус - магистерските студии: 

 Магистер по методика на одделенска настава- македонски јазик  

 Магистер по методика на одделенска настава- природа и природни науки  

 Магистер по методика на одделенска настава- општество и општествени науки 

 Магистер по методика на одделенска настава- ликовно образование 

 Магистер по методика на одделенска настава- физичко и здравствено 

образование 

 Магистер по методика на одделенска настава- математика 

 Магистер по методика на одделенска настава- музичко образование 

 Магистер за соработка со семејството и локалната заедница 

 Магистер за инклузивна практика во одделенската настава 

 Магистер по теорија на поучување 
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 Магистер за професионален развој и професионална соработка 

 Mагистер за интеркултурна практика во одделенската настава 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност македонски јазик 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност природа и природни  

науки 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност општество и општествени  

науки 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност ликовна култура 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност физичко и здравствено  

воспитание 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност математика 

 Магистер воспитувач со предметна специјалност музичка култура 

 Магистер воспитувач за соработка со семејството и локалната заедница 

 Магистер воспитувач за инклузивна практика во предучилишните установи 

 Магистер по теории на поучување во предучилишните установи 

 Магистер воспитувач за професионален развој и професионална  

соработка 

 Магистер воспитувач за интеркултурна практика во предучилишните установи 

 Магистер на наставата по англиски јазик и книжевност 

 

Педагошкиот факултет во Битола континуирано ги следи промените во 

окружувањето и со своите активности се прилагодува кон барањата што произлегуваат 

од тие промени. Соочена со предизвикот да понуди актуелни, современи и квалитетни 

наставни програми, што воедно претставува и стратегиска цел, оваа високообразовна 

институција со децении успешно одговара на предизвиците на современиот образовен 

процес, а со тоа дава значаен придонес во развојот на Универзитетот “Св. Климент 

Охридски” –Битола. 

Студиската програма од трет циклус универзитетски студии за Менаџмент во 

образованието е конципирана така да обезбедува стекнување на компентенции кои се 

општествено оправдани и корисни. Педагошкиот факултет ги има дефинирано 

основните задачи и цели на образование на високо компететни кадри од областа на 

образованието.  
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Со реализација на вака концепираната студиска програма, се образуваат кадри  

кои имаат компетентност во европски и светски рамки. Токму заради тоа постои голем 

интерес за запишување на кандидати на оваа студиска програма како од земјава така и 

од странство за што сведочи и бројот на запишани кандидати.  

 

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ 

ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО 

ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Линкови за веб страни слични програми во Европа  

- University of Manchester:School of Environment, Education and Development, 

https://www.postgrad.com/department/university-of-manchester-school-of-environment-

education-and-development/33901/  

- Универзитет во Хелсинки, Финска, Оддел за образование на наставници 

http://www.helsinki.fi/teachereducation/education/subjectteacher/studies.html  

 

-Универзитет во Гент, Белгија, Факултет за психологија и образовни науки 

http://studiegids.ugent.be/2016/EN/STUDY/studiegebieden.html  

 

University of Birmingham:School Improvement and Educational Leadership, 

https://www.postgrad.com/university-of-birmingham-school-of-education-school-

improvement-and-educational-leadership/course/390674/  

 

 

12.1. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

МЕЃУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

Во рамките на Erasmus+ програмата за мобилност, Педагошкиот Факултет од 

Битола има потпишано повеќе договори за соработка и мобилност со универзитети од 

Европа. Во периодот од академската 2013/2014 заклучно со академската 2017/2018, 

вкупно 10 студенти оствариле студентски размени на универзитети во Лоѓ, Полска и 

Бамберг, Минхен и Кемниц во Германија. Наставен кадар кој во овој период остварил 

студиска посета на универзитет во рамките на оваа програма се двајца доценти, еден 

вонреден и еден редовен професор. 

Универзитети со кои Педагошкиот Факултет има потпишано Erasmuz+ договори 

се следните: 

• Universidad de Valladolid- Spain 

• MuglaSitkiKocman-Turkey 

https://www.postgrad.com/department/university-of-manchester-school-of-environment-education-and-development/33901/
https://www.postgrad.com/department/university-of-manchester-school-of-environment-education-and-development/33901/
http://www.helsinki.fi/teachereducation/education/subjectteacher/studies.html
http://studiegids.ugent.be/2016/EN/STUDY/studiegebieden.html
https://www.postgrad.com/university-of-birmingham-school-of-education-school-improvement-and-educational-leadership/course/390674/
https://www.postgrad.com/university-of-birmingham-school-of-education-school-improvement-and-educational-leadership/course/390674/
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• KazimierWielki University-Polska 

• University of Ljubljana, Faculty of Education 

• University of Osijek-Croatia 

• Ludwig-Maximilians-University of Munich 

• University of Lodz, Faculty of Philology , Institute of English studies-Poland 

• PanepistimoDitikisMakedonias- University of Western Macedonia, Department of 

Early Childhood education-Kozani, Greece 

• Kastamonu University- Turkey 

• VasilLevski National Military University (NatzionalenVoenenUniversitet 

"VasilLevski") - Plovid,Bulgaria 

• University of Bamberg- Germany 

• TechnischeUniversität Chemnitz – Germany 

• Università degli Studi di Foggia (University of Foggia)-Italy 

• Fakultet za poslovne in upravne vede Novo Mesto 

• TRAKIA  UNIVERSITY, Faculty of  Education, Preschool and Initial School 

Pedagogy 

• PlovdivskiUniversitet 'PaisiiHilendarski' (Plovdiv University 'PaisiyHilendarski')-

Bulgaria 
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http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
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13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

 

Знаења и 

разбирање 

- Покажува систематско разбирање на полето на истражување и 

совршено познавање на методи и вештини за истражување во 

рамките на тоа поле согласно највисоките меѓународни 

стандарди. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

- Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и 

адаптира суштински предмет на истражување со научен 

интегритет;  

- Дава придонес преку оригинални истражувања кои ги 

надминуваат постојните граници на знаење, развивајќи нови 

знаења, вреднувани на ниво на национални и меѓународни 

рецензирани публикации; 

Способност за 

проценка 

- Покажува способност за критичка анализа, оценување и синтеза 

на нови и сложени идеи, имајќи компетенции за проценка; 

- Покажува способност за независно иницирање и учество во 

национални и меѓународни истражувачки мрежи и настани со 

научен интегритет;  

- Покажува способност за независно иницирање на истражувачки и 

развојни проекти, преку кои ќе генерира ново знаење и вештини 

за развој на истражувачкото поле; 

Комуникациски 

вештини 

- Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска 

заедница и со општеството во целина во рамките на својата 

област на експертиза. 

Вештини на 

учење 

- Способен е да сe промовира во академски и професионални рамки 

и во технолошкиот, социјалниот или културниот развој во 

општество, базирано на знаење. 
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14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА ПО МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

Знаење и 

разбирање 

- го разбира процесот во развојот на менаџментот во 

образованието и науката воопшто; 
- ги владее менаџерските функции;  
- знае да прави разлика меѓу планирање, организирање, водење и 

контролирање; 
- знае што е водство и кога водачите се ефективни и неефективни; 
- знае како ситуационите модели на водство го зголемуваат 

ефективното водство и менаџментот во организацијата; 
 

 

 

Примена на 

знаењата и 

разбирањето 

- способен е за решавање на практични и теоретски проблеми во 

областа на менаџментот на воспитно-образовната организација; 
- организира и реализира развојни и иновациски истражувања; 
- се вклучува и реализира меѓународни научни проекти за примена 

на нови пристапи во менаџментот и примена на најсовремени 

знаења во дадена научна област; 
- ефикасно ги применува менаџерските улоги; 
- ефикасно применува повеќе стилови на водство; 
- ефикасно применува различни видови на моќ; 

 

 

 

Способност за 

проценка 

- применува критичко мислење, креативно и автономно делување; 

- го почитува принципот на етички кодекс за добра наставна и 

научна пракса; 

- способен е за следење на современите достигнувања во струката; 

- ги идентификува особините на водачите и ограничувањата на 

особините и моделите на однесување на водството; 

- проценува кое водство е трансформациско и како менаџерите 

може да се вклучат во него; 

 

 

 

 

Комуникациски 

вештини 

- комуницира на високо професионално ниво во соопштувањето на 

научно-истражувачките резултати; 

- користи мноштво на информации; 

- ги користи медиумите на комуникација, расположливи на 

менаџментот; 

- користи важни комуникациски вештини потребни како испраќач 

и примач на пораки; 

- користи повеќе преговарачки техники; 

- користи повеќе стратегии за управување и решавање на 

конфликти; 

 

 

 

Вештини за 

учење 

- способен е за самостојно научно истражување од областа на 

менаџментот во образование во сите образовни степени од 

предучилишно до високо образование; 

- користи вештини и способности во изучувањето на знаења од 

областа на менаџментот во воспитно-образовната област; 

- анализира и критички размислува за теоретските димензии во 

образованието, аспектите на раководење и управување; 

- користи научни методи во областа на менаџментот; 
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15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Докторските студии траат 3 години (шест семестри), а се остваруваат вкупно 180 

ЕК, односно 60 кредити во текот на една академска година. Студентот докторските 

студии мора да ги заврши најдоцна 6 (шест) години од запишувањето. Овој рок може да 

биде продолжен за уште две години, а за тоа одлука носи Советот на докторски студии 

на Педагошкиот факултет. 

  

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да се стекнат 

со најмалку 180 ЕКТС кредити.  

 

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ   
 

На докторски студии можат да се запишат студенти кои завршиле сродни 

академски студии од втор циклус и кои имаат остварено минимум 300 ЕК. Сродноста ја 

утврдува Педагошкиот факултет-Битола.  Со запишување на докторските студии 

студентот се стекнува со статус - студент на докторски студии. 

Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани согласно 

Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на Универзитетот 

“Св. Климент Охридски - Битола”, Правилникот за условите, критериумите и правилата 

за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола и истите се објавуваат во Конкурсот за запишување студенти на 

втор циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски - Битола”.  

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку 

бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е 

дефинирано и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола, којшто е јавно објавен на веб страната на Универзитетот.   
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18. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Содржина на студиската програма 
 

Со оваа студиска програма предвидени се вкупно 4 задолжителни предмети, 

коишто на студентот му обезбедуваат 40 кредити. Во студиската програма понудена е и 

листа на изборни предмети, од која студентите избираат по еден предмет во првиот, 

третиот и петтиот семестар.  Секој изборен предмет се вреднува со 10 кредити. Со тоа 

вкупниот број на предмети кои студентот ги избира е 3, кои вкупно се вреднуваат со 30 

кредити. Исто така, студентот има обврска да изработи и јавно да брани докторски труд, 

којшто се вреднува со 60 кредити. Оценувањето на трудот се врши со две описни 

оценки: „го одбранил“/„не го одбранил“ докторскиот труд. Дополнителните активности 

предвидени со ЗВО се вреднувани со вкупно 50 кредити. 

 
 

 

I семестар   
  

Код Предмет Кредити 

 Задолжителен предмет  

ДМOЗ 101 
Методологија на истражување во менаџментот на 

образование  
10 

ДМOЗ 102 Образовно водство  10 

 Изборен предмет  

 Изборен предмет од листата на изборни предмети  10 

 ВКУПНО 30 
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II семестар   
  

Код  Предмет  Кредити  

 Задолжителни активности на студиската програма  

ДМОА 101 Меѓународна мобилност, најмалку една седмица 10 

ДМОА 102 
Активности во функција на изработка на прв 

истражувачки труд 
10 

ДМОА 103 Предавања и друг вид комуникациски активности 10 

 ВКУПНО 30 

  

 

III семестар   
  

Код Предмет Кредити 

 Изборен предмет  

 Изборен предмет од листата на изборни предмети 10 

 Задолжителни активности на студиската програма  

ДМОА 104 
Изработка и одбрана на независен истражувачки проект 

под менторство и презентирање на заеднички семинар   
10 

ДМОА 105 
Активности во функција на изработка на втор 

истражувачки труд  
10 

 ВКУПНО 30 

 

IV семестар   
  

Код Предмет Кредити 

 Задолжителен предмет  

ДМОЗ 103 Менаџмент на човечки ресурси 10 

 Задолжителни активности на студиската програма  

ДМОА 106 
Разработка на работна верзија на докторска дисертација 

(Одбрана на тема  и тези на докторскиот труд) 
20 

 ВКУПНО 30 
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V семестар    
 

Код Предмет Кредити 

 Задолжителен предмет  

ДМОЗ 104 Стратегиски менаџмент  10 

 Изборен предмет  

 Изборен предмет од листата на изборни предмети 10 

 Задолжителени активности на студиската програма  

ДМОА 107 Разработка на работна верзија на докторска дисертација  10  

 ВКУПНО 30  

  

 

VI семестар   
  

Код Предмет Кредити 

ДМОА 108 
Доизработка и оформување на докторска дисертација. 

Одбрана.    
30 

 ВКУПНО 30  
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19. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ  

 

  

 На оваа студиска програма се запазени пропишаните норми за креирање на 

студиска програма согласно со Законот за високото образование, во однос на сите 

предвидени норми за развој на структурата на студиски програми за Трет циклус на 

студии на високообразовните институции на РСМ.  

 

 

Процент на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети во однос на 

вкупниот број ЕКТС кредити на студиската програма 

Број на предвидени изборни наставни предмети  3 

Број на ЕКТС кредити на предвидените изборни наставни 

предмети 
30 

Процент на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети 

од вкупниот број кредити на студиската програма 
16.67% 

Вкупно ЕКТС кредити на студиската програма 180 

 

Процентот на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети изнесува 16,67% 

што е во согласност со член 139 став 6 од Законот за високото образование, односно 

процентот на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети треба да биде најмалку 

10% а најмногу 30% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма 

 

Листа на задолжителни предмети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифра Име на предметот Кредити 

ДМOЗ 101 
Методологија на истражување во менаџментот на 

образование  
10 

ДМOЗ 102 Образовно водство  10 

ДМОЗ 103 Менаџмент на човечки ресурси 10 

ДМОЗ 104 Стратегиски менаџмент 10 
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Листа на изборни предмети  

  

Шифра Име на предметот Кредити 

ДМOИ 101 Реформи во воспитанието и образованието 10 

ДМOИ 102 
Евалуација на наставата, наставниот процес и 

образовните установи 
10 

ДМOИ 103 Психологија на менаџментот 10 

ДМOИ 104 Деловно комуницирање 10 

ДМOИ 105 Образовна етика 10 

ДМOИ 106 Управување со проекти 10 

ДМОИ 107 Граѓанско образование 10 

ДМОИ 108 Интерактивни вештини 10 

 

Покрај вклученоста на задолжителни и изборни наставни предмети во секоја 

студиска година, во структурата на студиската програма се предвидени и дополнителни 

задолжителни активности согласно член 136 од Законот за високото образование, како и 

Правилникот за организирање на Трет циклус на студии на Универзитетот Св. Климент 

Охридски. Во структурата на програмата, односно во еден од семестрите е предвидено 

како дел од вкупните активности поврзани со изработка и одбрана на докторскиот труд 

да се издвојат кредити, во случајот 20, кои се доделуваат за фазата на подготовка и 

одбрана на темата и тезите на докторскиот труд.(член 52-55 од Правилникот за 

организација на трет циклус студии). 

 

Дополнителни задолжителни активности во студиската 

програма 
Кредити 

Активности поврзани со меѓународна мобилност 10 

Одржани предавања и други видови комуникациски активности 10 

Активности во функција на изработка на истражувачки труд за 

објавување во референтна публикација 
20 

Изработка и одбрана на независен истражувачки проект под 

менторство и презентирање на заеднички семинар 
10 

Докторски труд 60 

Вкупно ЕКТС кредити од дополнителни задолжителни 

активности во студиската програма 
110 

 

Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, 

од аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, вклученоста на 
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задолжителните компоненти за докторски програма како и соодносот на ЕКТС 

кредитите, е во согласност со Законот за високото образование. 

 

20. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 

ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се 

определува со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола во согласност со бројот на 

акредитирани ментори на трет циклус студии.  

Акредитирани ментори: 

 

1. ред. проф. д-р Добри Петровски  

2. ред. проф д-р Јове Д. Талевски 

3. ред. проф. д-р Татјана Атанасоска 

4. вонр. проф. д-р Марија Ристеска 

5. проф. д-р Методија Стојановски 
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21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И ДОПОЛНИТЕЛНА 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните 

програми книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува 

доволен број преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на 

странски книги и стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни 

списанија што во целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за 

предметите од студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната 

литература за секој наставен предмет е јавно објавена и достапна на веб страната на 

единицата.  

 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Информација за Педагошкиот факултет и студиските програми кои се 

реализираат на истиот може да се добијат на веб-страницата на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски” Битола: www.uklo.edu.mk Исто така, детални податоци за 

студиските програми можат да се добијат и на веб-страницата на Педагошкиот факултет 

Битола: www.pfbt.uklo.edu.mk  

 

23. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студентот кој ќе ги изврши сите обврски предвидени со студиската програма, се 

стекнува со звање: (на македонски и англиски јазик) 

 

- Доктор по менаџмент во образование 

- PhD of management in education 

 
24. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ ОДРЖУВА 

КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

 

Постапката на анализа и оценка на квалитетот на наставата се спроведува во 

согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на Република 

Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на 

квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на Република 

Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на Европската 

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на 

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: 

настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.  

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот 

на наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај 

другите индикатори, информации по различни прашања за студиската програма се 

добиваат и преку искажаното мислење од организирана студентска анкета во текот на 

годината и истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 
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25. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА  
(http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52) 

Линк до Извештајот за самоевалуација на факултетот, објавен на веб страницата на 

Педагошки факултет-Битола 
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26. ДОДАТОК НА ДИПЛОМА 

 

                                                                                                        

Ул. „Васко Карангелевски“ б.б. Битола 

www.pfbt.uklo.edu.mk 
 

ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 

 
 
 
 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА 

1.1 Име:         

1.2 Презиме:        

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:   

1.4 Матичен број и број на студентско досие:  

    
 

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА  КВАЛИФИКАЦИЈА 

2.1 Датум на издавање :    

------------------год. (број на диплома, датум на 

дипломирање) 

------------------------------- год. (сериски број, датум на 

издавање) 

2.2 Назив на квалификацијата:   Доктор  по менаџмент во образование 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Менаџмент во образование,  

Подрачје: oпштествени науки (5);  

Поле: образование (505) и oрганизациони науки и 

управување (менаџмент во образование)(50618)   

 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа која 

ја издава дипломата: 

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 

државен универзитет, формиран во 1979 год. со 

одлука на Собранието на РМ.  

Педагошки факултет – Битола, формиран во 1964 год. 

од страна на Извршниот совет на НРМ како 

Педагошка академија. Прераснува  во Факултет за 

учители и воспитувачи – Реш. бр. 12-1699/2 од 

06.06.1995 год. Акредитација на студиските програми 

на Педагошки факултет со Решение Сл. 12 од 

05.07.2005 год. Последна акредитација на студиската 

програма  доделена од Одборот за акредитација на РМ 

со Реш. бр. 12-36/6 од  27.12.2011 год. 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, 

Педагошки факултет Битола 

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и 

УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање 

на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис 

на природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно 

завршени од лицето – носител на оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот 

треба да биде ослободен од секаков вид коментари за вредноста, еквавилентноста со други студии и 

сугестии за признавање. 

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - 

Битола 

Педагошки факултет-Битола  

Менаџмент во образование 

 

 

 

 

 
 



 

 

52 

 

                                                           
1
 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

(доколку е различна)  која ја администрира дипломата: 

2.6 Јазик на наставата: Македонски 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии): Академски  (универзитетски) студии 

3.2 Степен (циклус)  на квалификацијата Времетраење на 

студиите:  

Трет  циклус тригодишни универзитетски студии 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС кредити Три  години (6 семестри), 180  ЕКТС кредити 

3.4. Услови за запишување на студиската програма 

Завршени едногодишни/двегодишни студии од втор 

циклус  со освоени 300 европски кредити; завршени 

постдипломски студии, како и други услови утврдени 

во Конкурсот за запишување студенти на трет циклус 

-  докторски студии во соодветната академска година 

на запишување и посебни услови  уврдени на  

единиците на Универзитетот. 

 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ   И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):  

 

Редовни  

4.2 Барања и резултати на студиската програма: 

Барањата на студиската програма Менаџмент во образование, се 

однесуваат на стекнувањето на знаења за изработка на 

научноистражувачки проект од областа на менаџментот во образование, 

како и реализација на високошколска настава.   Резултатите од ваквата 

едукација се способноста за создавање на критериуми за евалвација на 

научноистражувачка работа во образовните науки, пишување на научни 

трудови, оценување на истражувачки проекти, менторирање на 

научноистражувачка работа.  

4.3. Податоци за студиската програма (насока, 

модул, оценки, ЕКТС кредити) 1 

Менаџмент во образование  

Студентот стекнува  180  кредити. Процентот на соодносот на 

задолжителни – изборни предмети е во согласност со Законот за високото 

образование. Обврска  на студентот е реализација на сите активности 

предвидени со студиската програма. По полагањето на предвидените 

испити и реализацијата на сите обврски предвидени со студиската 

програма, се изработува и брани  докторски  труд.  

Просечната оценка на студирање се пресметува врз основа на просекот од 

збирот на сите оценки по сите предмети.  

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и 

критериуми за добивање на оценките) 

 

Национална оцена Опис Дистрибуција 

10 Извонреден 91 – 100 

9 Одличен 81 – 90 

8 Многу добар 71 – 80 

7 Добар 61 – 70 

6 Доволен 51 – 60 

5 Нeдоволен 0 – 50 
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Oценката 6 е најниска, а 10 е највисока оценка. 

Во согласност со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот 

„Св.Климент Охридски“ – Битола, формирањето на конечна оценка од 

завршното оценување и од останатите активности во рамките на 

предметната програма  се врши врз основа на вкупниот број освоени поени 

по сите основи.  

За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни 

оценки по сите предмети од студиската програма. 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите 
 

 

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА    

               

5.1 Пристап до понатамошни студии 
Стекната диплома овозможува продолжување на студиите на 

постдокторски  студии 

5.2 Професионален статус (ако е приемливо)  

 6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

6.1 Дополнителни информации за студентот: 

 

 

6.2 Дополнителни извори за високообразовната 

установа: 

www pfbt.uklo.edu.mk 

www.uklo.edu.mk  

тел.  +389 (0) 47  253  652 

факс +389 (0) 47  203  385 

                 7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА: 

7.1 Датум и место:  

_______________________  година, Битола 

7.2 Име и потпис: проф. д-р Добри Петровски               проф. д-р Сашо Коруновски    

7.3 Функција на потписникот:                   Декан                                                                  Ректор     

7.4 Печат 

 

 

 

 

 

 

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

8.1. Видови високообразовни установи 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока автономна 
јавна високообразовна, научна, односно уметничка установа која го 

обезбедува единството во вршењето  и развојот на високото 

образование, науката, уметноста и стручноста и непосредно и преку 
своите единици од различни студиски подрачја пренесува сознанија од 

повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини.    

8.2 Вид на студии 

Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности 
во науката  и во високото образование, во деловниот свет, во јавниот 

сектор и општеството во целост преку оспособување за развој и примена 

на научните и стручните достигања. 
Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им 

овозможуваат вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за 

непосредно вклучување во работниот процес. 

8.3 Акредитација на високообразовната установа 

Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото 
образование се потпира врз функционирањето на Одборот за 

акредитација и  евалуација. Системот на обезбедување и оценување на 

квалитетот на високото образование опфаќа:   
- одобрување,  потврдување и признавање на високообразовна установа 

http://www.uklo.edu.mk/


 

 

54 

 
 
 
 
 
 
 
 

и на студиски програми за вршење на високообразовна дејност 

согласно со овој закон, што се остварува преку акредитација,   
- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност,  

управувањето,  финансирањето, академските и други активности и 

нејзините приоритети, што се остварува преку системот на евалуација  
и   

- други активности и механизми преку кои се развива и одржува 

квалитетот на високото образование утврдени со закон и со актите на 
телата што го оценуваат квалитетот на високото образование.    

8.4 Структура на високообразовните 

универзитетски (академски) студиски програми 

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во 

три циклуси на високото образование : 

- прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до 
четири години и со неговото завршување се стекнуваат 180 до 240 

ЕКТС кредити. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со 

диплома со додавка на соодветната струка, а во меѓународниот 
промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по 

завршувањето на првиот циклус на студии е baccalareus односно 

baccalaurea. 

- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до 

две години (или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно 

прифатените стандарди за даден профил) и со нивното завршување се 
стекнуваат 60 до 120 ЕКТС кредити. Вкупниот број кредити кои се 

стекнуваат на првиот и вториот циклус на универзитетските студии 

изнесува 300 кредити. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува 
со научен назив master. 

- трет циклус академски студии или докторски студии траат, по 
правило, три години и носат 180 кредити. Со јавна одбрана на 

докторскиот труд стекнува назив доктор на науки (dr.sc). 

8.5 Структура на високобразовните стручни 

студии 

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се 

стекнуваат 180  ЕКТС кредити, а по исклучок можат да траат четири 
години и со тие студии се стекнуваат  240 ЕКТС кредити. 

Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка 

на соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на 
англиски јазик, стручниот назив по завршувањето на првиот циклус  

стручни студии е baccalareus  односно baccalaurea со додавка на 

струката. 
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и 

со нивното завршување се стекнува звање специјалист од одредена  

струка (spec.) кое се користи покрај стручниот назив стекнат на 
стручните студии или академските студии од прв циклус.. 

8.6 Услови за запишување на студиите 

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето  на 

деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); 
четиригодишно средно образование, четиригодишни универзитетски  

додипломски или прв циклус студии; како и други услови утврдени со 

Законот за високо образование, Статутот и Правилникот  за условите 
критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус 

студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

8.7 Систем на оценување 

Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на 

наставно-образовниот процес и се изразува во поени. 
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по делови или во 

целина) студентот може да оствари најмногу 100 поени или да добие 

позитивна оценка која се изразува до 10  (десет), при што оценките го  
означуваат следниов успех: 

10 - извонреден 
  9 - одличен 

  8 - многу добар 

  7 - добар 
  6 - доволен 

  5 - недоволен  

Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во 
некој друг документ и во пријавата за завршното оценување. 

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на 

оценките од завршното оценување по сите наставни предмети во текот 
на студиите, вклучувајќи го и завршниот испит. 
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ПРИЛОЗИ 
ПРИЛОГ БР.1  
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ПРИЛОГ БР. 1. 2  Пописни листи 
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ПРИЛОГ БР. 2 Изјави од реализаторите на предметните програми  
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ПРИЛОГ БР.3  

 

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ СО ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО СО ЧЛЕНОТ 5 ОД 

ПРАВИЛНИКОТ 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Методологија на истражување во менаџментот на 

образование 

2. Код ДМОЗ 101 

3. Студиска програма Докторски студии по менаџмент во образование 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет- Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар Прва, прв 

семестар 
Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев и  

проф. д-р Љупчо Кеверески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

 Студиската програма придонесува пред сé  кон развојот на следните општи и 

специфични компетенции: 

- Студентите разликуваат научни од ненаучни истражувачки потфати 

- Дизајнираат и проектираат научно истражувачки проекти во полето образование 

- Креираат и применуваат акциони истражувања во образованието 

- Критикуваат и создаваат соодветни, современи, комбинирани методи на 

истражување 

- Реализираат научно-истражувачки активности и проекти во образованието 

- Прават квантитативна обработка на податоците од истражувањето 

- Прават квалитативна обработка на податоци од истражувањето 

- Користат триангулација во прибирањето и обработката на податоците од 

истражувањето 

- Проверуваат и верификуваат научни хипотези 

- Пишуваат извештај од научно истражувачка работа 

- Презентираат резултати од научно истражувачка проекти во образованието 

- Прават дисеминација на резултати од научно истражувачки проекти 

- Ги почитуваат етичките принципи при реализација на истражувања во 

образованието  

- Евалуираат научно истражувачки проекти 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:  

- Научни и ненаучни методи во истражувањето 

- Истражувачки парадигми: позитивистичка, интерпретативна и критичка 

- Планирање и проектирање на истражувањата во образованието 

- Дизајнирање на акциони истражувања во образованието 

- Видови истражувачки проекти 

- Предистражување 

- Критика на постапките за прибирање на податоци 

- Изработка и критика на инструменти за прибирање податоци во научните 
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истражувања 

- Комбинирани (Mixed) методи на истражување и нивна примена во образованието 

- Видови на примерок и избор на примерок во истражувањето 

- Обработка на податоците од истражувањето (квантитативна и квалитативна) 

- Примена на статистички постапки во обработка на податоците во научните 

истражувања 

- Анализа на податоци од научните истражувања 

- Интерпретација на резултати од научни и практични истражувања 

- Проверка, верификација и докажување  на хипотезите во истражувањето 

- Пишување извештај за реализирано научно истражување 

- Видови трудови и начин на нивно создавање 

- Презентација на резултати од истражувањето 

- Квалитет и евалуација на педагошките  

 

12. 

Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

 

13. 

Методи на учење:  

Предавање, индивидуални, групни и тимски излагања и дискусии, соработка помеѓу 

студентите, метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, , анализа на видео 

записи, анализа на аудио записи, анализа на документација, акциони истражувања и 

реализација на студии на случај, во согласност со Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на 

универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

 

 

 

16. 

 

 

Форми на 

наставните 

активности и начин 

на нивна 

реализација 

 

16.1. 

Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

часови 

 

16.2. 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

15 

часови 

 

 

 

17. 

 

 

 

Други форми на 

активности и начин 

на нивна 

реализација 

 

17.1. 

Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

17.2. 

Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

55  

часови 

 

17.3. 

Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

18. Начин на оценување и реализација: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

18.1.  

Тестови 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 бодови 
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18.2. 

 

Усно и практично проверување 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

40 бодови 

18.3. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

18.4.  

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 бодови 

 

 

19. 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

 

 

 

20. 

 

 

 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Испитот се полага тековно и се 

калкулираат резултатите постигнати од 

страна на студентот во секоја од 

наведените категории за начинот на 

оценување на студентот, што е 

регулирано и со Правилникот на 

Универзитетот. Студентите изработуваат 

и семинарска работа. 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Формативна: Усна повратна 

информација, покажување на 

истражувачки интерес од страна на 

студентот, структура на поставено 

прашање и даден одговор од страна на 

студентот, квалитет во работата на 

истражувачкиот проект-динамика, 

потешкотии, времетраење..., 

Сумативна: одбрана на истражувачки 

проект , резултати од тестот на знаење, 

Самоевалуација на програмата, 

Надворешна евалуација 

 

 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Илиев Д. Акциони 

истражувања во 

образованието 

Педагошки 

факултет 

Битола 

2006 

2. 

Lankshear C. & 

Knobel M. 

A handbook for 

Teacher Research: 

From design to 

implementation 

Open 

University 

Press 
2006 

3. Weinbaum  A., Allen Teaching As Teachers 2004 
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D., 

Blythe T., Simon K., 

Seidel S. And Rubin C. 

Inquiry- 

Asking Hard Questions 

to Improve 

Practice and Student 

Achievement 

College 

Press 

4. 

David I. Hanauer · 

Graham F. Hatfull, 

Deborah Jacobs-Sera 

Active Assessment: 

Assessing Scientific 

Inquiry 

 

Springer 2009 

 

5. 

 

Raymond L. Calabrese 

and Page A. Smith 

(Ed.) 

The Doctoral 

Student’s Advisor 

and Mentor 

Sage Advice from the 

Experts 

 

Rowman & 

Littlefield 

Education 

2010 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

Berry А. 

Tensions In Teaching 

About Teaching- 

Understanding Practice 

as a Teacher Educator 

 

Springer 
2008 

2. 

 

Burgess H., Sieminski 

S. and Arthur L. 

Achieving Your 

Doctorate 

In Education 

The Open 

University,  

SAGE 

Publications 

2006 

 

3. 

 

 

Creswel W. J.  

Resarch Design- 

Qualitative, 

Quantitative and Mixed 

Research 

Approaches(4nd 

Edition) 

 

 

Sage 

publication 
2003 

4. 

Gelman A. and  Nolan 

D. 

Teaching Statistics 

A Bag of Tricks 

Oxford 

University 

press 

2002 

5. 

 

 

 

Cherkassky V. And 

Mulier F. 

 

LEARNING FROM 

DATA 

Concepts, Theory, and 

Methods (Second 

Edition) 

WILEY-

INTERSCIE

NCE 

A JOHN 

WILEY & 

SONS, 

INC., 

PUBLICAT

ION 

2007 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Образовно водство 

2. Код ДМОЗ 102 

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

трет циклус 

6. Академска година / семестар прв Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Методија Стојановски 

проф. д-р Добри Петровски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан семестар 

 

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

- оспособување на докторантите за дефинирање на водството, карактеристики на 

водството и видови на моќ; 

- оспособување за креирање на цели, визија и унапредување на работата во 

училиштето во променливи општествено - економски услови; 

- оспособување за научно -  истражувачка работа во областа на училишниот 

менаџмент и интеракциско - комуникациските аспекти на воспитно - образовната 

работа и интерперсоналните односи; 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:  

1. Вовед 

2. Дефиниција на водството 

3. Водството како карактеристика наспори водството како процес 

4. Водството и менаџментот 

5. Пристап кон водството како збир на особини 

6. Пристап кон водтсвото како збир на вештини 

7. Стилови на водство 

8. Трансформациско водство 

9. Тимско водтсво 

10. Културата и водството 

 

 

12. 

Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

13. 

Методи на учење:  

предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски работи; 

 

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

 

 

 

 

 

16.1. 

Предавања- 

теоретска 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

30 

часови 
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16. 

Форми на 

наставните 

активности и 

начин на нивна 

реализација 

настава В) on line (на далечина) 

 

16.2. 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

15 

часови 

 

 

 

 

17. 

 

 

Други форми на 

активности и 

начин на нивна 

реализација 

 

17.1. 

 

Проектни задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

17.2. 

Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

55  

часови 

 

17.3. 

 

Домашно учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.1. 

 

Тестови 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 бодови 

 

18.2. 

 

Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

(10+20) 30 

бодови 

 

18.3. 

 

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

(5+5) 10 

бодови 

 

 

 

19. 

 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

 5 (пет) (F) 

 6 (шест) (E) 

 7 (седум) (D) 

 8 (осум) (C) 

 9 (девет) (B) 

 10 (десет) 

(A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

посета на предавања, учест во дискусии, 

изработена семинарска работа 

21. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надоврешна евалвација 

 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

Northhouse, G. Peter 

Liderstvo: teorija i 

praksa  

 

SAGE 

2008 

2. Petkovic, M. Organizacija Beograd 2005 
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Janicijevic, N. 

Bogicevic Milkic, B. 

3. 

 

Zbornik trudova 

Ravnatelj skole - 

upravljanje - vodjenje 

Agencija za 

odgoj i 

obrazovanje 

2010 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Drucker, Peter The effective executive превод 2003 

2. 

Gossen Chelsom, D. 

Anderson, J 

Creating the 

Conditions, Leadership 

for quality schools 

 

превод 1996 

3. 

Е. Мајер, М. Ашлинг 

и Г.Р. Џонс 

 

Современ менаџмент 

Влада на 

република 

Македонија 

2015 

4. 

 

Рудолф Џулијани 

 

Лидерство 

Влада на 

република 

Македонија 

2015 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на човечки ресурси  

2. Код ДМОЗ 103 

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

 

6. 

 

Академска година / семестар 

 

прв 

Број на ЕКТС 

кредити 

 

10 

8. 
Наставник 

Проф. д-р Добри Петровски 

Проф. д-р Методија Стојановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Запишан семестар 

 

 

 

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

Стекнување на соодветни знаења за огромното значење на најзначајниот вид ресурси 

т.е. човечките ресурси и нивно раководење во насока на успешно реализирање на 

организациските цели 

Стекнување теоретски и практични знаења од областа на менаџментот на човечките 

ресурси 

Стекнување на соодветни вештини кои на студентите ќе им овозможат успешно 

соочување со проблемот на динамично ускладување на потенцијалите на 

организацијата со барањата на окружувањето 

Анализата на различни примери ќе овозможи студентите правилно да ги применуваат 

стекнатите знаења и разбирањето на специфичностите на пооделни работи во врска со 

човечките ресурси 

Развивање на нивните критички и аналитички способности 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:  

1. Ситуирање на предметот на изучување: училиштето и средината, процесен 

третман, трансвизиони фактори, методолошки приод.  

2. Обезбедување на човечките ресурси (ЧР): анализа на работата, планирање, 

екипирање 

3. Развој на ЧР: работно воведуавање, перманентна обука, кариерен развој 

4. Активирање на ЧР: мотивација, дизаанирање на работата - делегирање работни 

задачи, проценка на изведбата. 

5. Одржување на ЧР: систем на плати, дисциплинирање, заштита при работа, 

синдикално оргзанизирање 

6. Современи тендеции во ЧР: училиштето како организација што учи 

 

12. 

Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  

Предавања, работа во групи и парови, индивидуална работа, семинарски трудови и 

проекти, практични активности (вежби, симулации, панел дискусии) 

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото 

време: 

2+1 
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16. 

 

 

Форми на 

наставните 

активности и 

начин на нивна 

реализација  

 

16.1. 

Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

часови 

 

 

16.2. 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

15 

часови 

 

 

 

 

17. 

 

 

Други форми на 

активности и 

начин на нивна 

реализација 

 

17.1. 

Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

17.2. 

Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

55  

часови 

 

17.3. 

Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација:  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.1. 

 

Тестови 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 бодови 

 

18.2. 

Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

(10+20) 30 

бодови 

 

18.3. 

 

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

(5+5) 10 

бодови 

 

 

 

19. 

 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

 5 (пет) (F) 

 6 (шест) (E) 

 7 (седум) (D) 

 8 (осум) (C) 

 9 (девет) (B) 

 10 (десет) 

(A) 

20. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовност 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

 

1. 

 

Петровски Добри 

Менаџмент на 

човечки ресурси 

Универзитет 

Св. Климент 
2007 
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Охридски 

Битола  

2. 
Gareth R. Jones and 

Jennifer M.George 

Современ менаџмент Влада на РМ 

превод 
2015 

3. 

Derek Torrington, 

Laura Hall and 

Stephen Taylor 

Human Resource 

Management 

Prentica Hall 

Europe 

 

2002 

4. 

 

Biljana Bogicevic 

 

Menadzment ljudskih 

resursa 

 Ekonomski 

fakultet-

Београд 

2003 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

 

Mica Jovanovic – 

Bozinov, Zivko Kulic i 

Tatjana Cvetkovski 

 

Menadzment ljudskih 

resursa 

Megatrend 

univerzitet 

primljenjenih 

nauka, 

Beograd 

2004 

2. 

 

Armstrong. M 

Handbook  of Human 

Resource management 

practise 

Kogan page 

Limited, 

London 

2001 

 
3. 

Армстронг М Основни техники на 

управување 

Делфин прес 

Бургас 
1994 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Стратегиски менаџмент  

2. Код ДМОЗ 104 

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 
Трет цуклус 

6.  

Академска година / семестар 

втор Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Јове Д. Талевски 

проф. д-р Добри Петровски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

 

 

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

Наставниот предмет стратегиски менаџмент се занимава  со менаџментоот на 

претпријатието во услови на делување на т.н.  „императив на промени“, односно, кога 

промените создаваат промени. Со помош на стратегискиот менаџмент  менаџерите се 

оспособуваат за реализација на целитево променливи услови,   а стратегијата 

претставува резултат на процесот на стратегискиот менаџмент и идеја водилка при 

одлучувањето. Процесот на стратегискиот менаџмент го чинат фазите на формулирање, 

вреднување и имплементација.  Затоа, основна образовна цел е запознавањето на 

студентите со процесот на формулирање,  вреднување и имплементација на 

стратегијата. За тоа да се оствари неопходно е да се разберат постулатите на 

проактивниот пристап во управувањето, да се запознаат со современите менаџерски 

концепти и алатки  кои се користат во процесот на  стратегискиот менаџмент, како и со 

можните начини на употреба на стратегиските ресурси. 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Во овој предмет се содржани  концепти што се однесуваат конвенционалниот 

менаџмент, менаџментот на вредностите, природата и процесите на стратегискиот 

менаџмент како и анализата на конкурентското окружување и анализата на интерното 

окружување. Интересни содржини за студентите се и оние кои се однесуваат на 

стратегијата на стабилниот и забрзаниот раст, методите и ритамот и финансирањето на 

растот. Интересен е и модулот кој се однесува на вреднување на стратегиите, 

имплементација на стратегиите како и модулот за употреба на стратегиските ресурси 

(човечки ресурси, технологија, маркетинг, производство, логистика и квалитет) 

 

12. 

Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

13. 

Методи на учење:  

предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски работи; 

 

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

   Предавања- A) со физичко присуство 30 
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16. 

 

Форми на 

наставните 

активности и 

начин на нивна 

реализација 

16.1. теоретска 

настава 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

часови 

 

 

16.2. 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

15 

часови 

 

 

 

 

17. 

 

 

Други форми на 

активности и 

начин на нивна 

реализација 

 

17.1. 

 

Проектни задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

17.2. 

Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

55  

часови 

 

17.3. 

 

Домашно учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.1. 

 

Тестови 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 бодови 

 

18.2. 

Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

(10+20)  

30 бодови 

 

18.3. 

 

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

(5+5)  

10 бодови 

 

 

 

19. 

 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

 5 (пет) (F) 

 6 (шест) (E) 

 7 (седум) (D) 

 8 (осум) (C) 

 9 (девет) (B) 

 10 (десет) 

(A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

посета на предавања, учест во дискусии, 

изработена семинарска работа 

21. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надоврешна евалвација 

 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

Шуклев Бобек и 

Дракулевски 

Љубомир 

Стратегиски 

менаџмент, 

Економски 

факултет 

Скопје 

2001 
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2. 

Dragan N. Đuričin, 

Stevo V. Janošević i 

Đorđe M. Kaličanin  

 

Menadžment i strategija 

(četvrto, prerađeno i 

dopunjeno izdanje), 

Centar za 

izdavačku 

delatnost 

Ekonomskog 

fakulteta u 

Beogradu, 

Beograd 

2009 

3. Armstrong, Michel 
Strategic Human 

Resources Management 

4
th

 edition, 

Kogan Page, 

London & 

Pgiladellphia 

2008 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Gregory G. Dess, G. T. 

Lumpkin i Alan B. 

Eisner  

Strategijski 

meandžment  

(treće izdanje) 

Data status, 

Beograd 
2007 

2. Jefrey, A.M 
Strategic Human 

Resource Management 

Cincinnati, 

Ohio, South-

Western 

College 

2002 

 

3. Борота – Поповска, М 

Теориски перспективи 

на стратешкиот 

менаџмент на 

човечките ресурси 

ИСППИ, 

Скопје 
2005 



 

 

96 

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Реформи во воспитанието и образованието 

2. Код ДМОИ 101 

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус 

6. Академска година / семестар  Број на ЕКТС 

кредити 

10 

 

8. 

 

Наставник 

проф. д-р Татјана Атанасоска 

проф. д-р Јове Д.Талевски 

проф. д-р Марија Ристевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

 Студентот да развие компетенции за: 

 Разбирање на основите врз основа на кои се вршат реформите во образованието 

 Способност за толкување на општествените промени кои предизвикуваат промени 

во образованието 

 Способност за толкување на реформите во подсистемите на образование 

 Разбирање на концептите на реформа на системот на образование на наставници 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Содржина на предметната програма: 

 Основи за реформи на сите образовни системи 

 Значајни општествени промени 

 Промени во ситемите на предучилишно, основно и средно образование 

 Болоњскиот процес и промените во високото образование 

 Стратешки промени во системот на образование на наставници 

 Квалитет на образованието 

 

12. 

Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

13. 

Методи на учење:  

 Метод на анализа на документи 

 Метод на дебатирање 

 Метод на самостојно учење 

 Користење на компаративен метод 

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

16. Форми на 

наставните 

активности и начин 

на нивна 

реализација  

 

16.1. 

Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 часови 

 

16.2. 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

15 часови 
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семинари, 

тимска работа 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

Други форми на 

активности и начин 

на нивна 

реализација 

 

17.1. 

Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  часови 

 

17.2. 

Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

55  часови 

 

17.3. 

Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  часови 

 

 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.1. 

 

Тестови 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

18.2. 

 

Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

18.3. 

 

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

 

19. 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

 

 

20. 

 

 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Студентот да изработи и успешно да 

одбрани семинарска работа на избрана 

тема. За полагање на испитот се 

калкулираат резултатите од предвидените 

активности и обврски, што е во согласност 

со Правилникот на универзитетот 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација на програмата, 

Надворешна евалуација 

 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

file:///C:/Users/user/Downloads/97 

81464810961.pdf 

World Bank Group 

 
 

 

 

Learning to Realize 

Educations promise 

 

 

World Bank 

Group 

 

2018 

../../../../Downloads/97
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2. 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/30212000-e84a-11e6-ad7c-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF 

 

  

European 

Commision 2017 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/inf

o/education/policy-

educational-issues_en 

 

 
 

Promoting inclusion 

and fundamental values 

Early childhood 

education 

Early school leaving 

Higher education 

attainment 

Adult learning 

Standards of teaching 

and teacher education 

Quality of higher 

education 

Development of skills 

Funding and 

organisation of higher 

education 

Knowledge triangle 

 

 

 

 

 

 

 

 

European 

commision 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anulally 

     

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30212000-e84a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30212000-e84a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30212000-e84a-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_en
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/social-inclusion_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/early-childhood-education_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/early-childhood-education_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/early-school-leaving_en
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/attainment_en
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/attainment_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/adult-learning_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/standards-teaching-and-teacher-education_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/standards-teaching-and-teacher-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/quality-relevance_en
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/quality-relevance_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/development-skills_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/funding-and-organisation-higher-education_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/funding-and-organisation-higher-education_en
https://ec.europa.eu/info/education/policy-educational-issues/shared-challenges-education-and-training/funding-and-organisation-higher-education_en
http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/knowledge-innovation-triangle_en
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Евалуација на наставата, наставниот процес и 

образовните установи 

2. Код ДМОИ 102 

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6.  

Академска година/семестар 

Прва/втор 

семестар 
Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8.  

Наставник 

проф. д-р Јове Д. Талевски 

проф. д-р Виолета Јанушева 

проф. д-р Марија Ристевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

Основна цел на предметот е студентите да се запознаат со научните сознанија од 

областа на евалуацијата и самоевалуацијата на воспитно-образовниот процес и да се 

оспособат за научна и практична имплементација на стекнатите знаења. 

 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Евалуацијата како теоретска и оперативна категорија. Евалуација на постигањата на 

ученикот: (фази: иницијација, следење, оценување). Евалуација на стручните и 

професионално-педагошките компетенции  на наставникот. Евалуација на квалитетот 

на наставниот процес. Евалуација на работата на училиштето. Интерна евалуација. 

Екстерна евалуација. Самоевалуација (поим и суштина). Педагошки индикатори и 

показатели за самоевалуација во основното училиште.  

Области  на самоевалуацијата.Субјекти во процесот на самоевалуацијата. Средства и 

постапки за самоевалуација (на учениците, во училницата, во училиштето, надвор од 

училиштето). Суштина на средствата за самоевалуација, нивни предности и 

недостатоци. Прашалници за самоевалуација. Квантитативни и квалитативни 

показатели на индикаторите за самоевалуација. Самоевалуација во некои земји во 

светот. Самоевалуациско училиште. Самоевалуацијата како добра основа за 

инспекциите во училиштето. Односи помеѓу екстерната и интерната евалуација. 

Самоевалуацијата во основните училишта во Република Македонија 

 

12. 

Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:  Предавања, практични вежби и примери, симулации, проектни и 

домашни задачи 

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

 

 

16. 

 

Форми на 

наставните 

активности и начин 

на нивна 

 

16.1. 

Предавања – 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

часови 

16.2. Вежби 

(лабораториски, 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

 

15 



 

 

100 

реализација аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

В) on line (на далечина) часови 

 

 

 

 

17. 

 

Други форми на 

активности и и 

начин на нивна 

реализација 

 

17.1. 

Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

17.2. 

Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

55  

часови 

 

17.3. 

Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.1. 

Писмен дел од испитот 

Устен дел од испитот 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

60 

 

 

 

18.2. 

Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 

Семинарска работа во вид на кратко 

научно истражување за одреден 

проблем). 

Презентација на резултатите од 

истражувањето. 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

 

30 

 

18.3. 

 

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

10 

 

 

19. 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

   

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

до 50 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Положен писмен дел од испитот 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори 

со студентите 

 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

Вилотијевиќ, М. 

 

Дидактика 3 

Београд, 

Учитељски 

факултет, 

Научна 

2000 
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књига 

2. 

 

 

Вилотијевиќ, М. 

 

 

Praćenje, merenje i 

vrednovanje rada škole 

Beograd, 

Centar za 

usavršavanje 

rukovodilaca 

uobrazovanju 

1996 

3. 

 

 

Ристевска, М. 

Педагошки 

индикатори и 

показатели за 

самоевалуација во 

основното училиште 

 

Битола, 

Киро 

Дандаро 

2012 

4. 

 

Талевски, Д. Ј. и 

Јанушева, В. 

 

Аспекти на 

оценувањето 

Битола, 

УКЛО, 

Педагошки 

факултет 

2015 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 

1. 

 

Попоски, К. 

Успешен наставник – 

самооценување и 

оценување 

Скопје, 

Просветен 

работник 

1998 

 

2. 

 

Група автори 

 

Описно оценување 

Скопје, 

Педагошки 

завод 

2000 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Психологија во менаџментот 

2. Код ДМОИ 103 

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во  образование 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет  циклус 

6. Академска година / семестар  Број на ЕКТС 

кредити 

10 

 

8. 

 

Наставник 

проф. д-р Љупчо Кеверески 

проф. д-р Методија Стојаноски  

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

 

 

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма: 

Запознавање до развој на психологијата на менаџментот,  Дефинирање на поимот 

психологија на менаџмент, Дефинирање на основните поими во психологијата ма 

менаџментот (менаџемет, лидерство, раководење, менаџирање, управување и други), 

Препознавање на типови на раководење, Препознавање на особини на лидерите, 

Лидерите и организациското функционирање, Криза на лидерствот, Едукација за развој 

на Талент менаџментот во организацијата, Усовршување на комуникација на менаџерот 

со вработените, конфликти во менацирањето, начини на решавање на конфликите, 

Современи пристапи во манаџирањето, Препознавање на карактеристиките на 

психолошкиот профил на лидерите, развој на емоционалните компетенции на лидерите 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Развој на психологијата на менаџментот, Дефинирање на поимот психологија на 

менаџмент, Дефинирање на основните поими во психологијата ма менаџментот 

(менаџемет, лидерство, раководење, менаџирање, управување и други), Типови на 

раководење, Особини на лидерите, Лидерите и организациското функционирање, криза 

на лидерството, Талент менаџментот, Комуникација на менаџерот со вработените, 

конфликти во менаџирањето, начини на решавање на конфликите, Современи пристапи 

во манаџирањето, Психолошкиот профил на лидерите. Емоционалната интелигенција и 

лидерите 

 

12. 

Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

13. 

Методи на учење:  

Инструктивен пристап дизајниран да има даде на студентите можност да развијат знаења 

и вештини со ангажирање преку проекти поставени околу предизвиците и проблемите со 

кои може да се соочат во реалниот свет.  

Комбинација од онлајн-материјали и учебници, учење со апликации,  користење на 

социјални мрежи, онлајн-библиотеки и друго  

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото 

време: 

2+1 
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16. 

 

 

 

 

 

Форми на 

наставните 

активности и 

начин на нивна 

реализација 

 

 

16.1. 

 

Предавања- 

теоретска настава 

 

A) со физичко 

присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

30 часови 

 

 

16.2. 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

 

A) со физичко 

присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

15 часови 

 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

Други форми 

на активности 

и начин на 

нивна 

реализација 

 

17.1. 

 

Проектни задачи  

A) со физичко 

присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

 

75  часови 

 

 

17.2. 

 

 

Самостојни задачи 

A) со физичко 

присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

55  часови 

 

17.3. 

 

Домашно учење 

A) со физичко 

присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на 

далечина) 

 

 

75  часови 

 

 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.1. 

 

Тестови 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

Теориска и 

практична 

проверка 

 

18.2. 

Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

Изработка и 

презентација 

 

18.3. 

 

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

Учесто во 

дискусии 

Мотивација  

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

 

Воопшто не ги задоволува 

 

5 (пет) (F) 

Во доволна мерка ги 

задоволува сите барања 

6 (шест) (E) 

Добро ги усвоил и може да 

ги примени знаењата 

7 (седум) (D) 

Многу успешно 8 (осум) (C) 

Целосно самостојно  9 (девет) (B) 

Најуспешно/најавтономно 10 (десет) (A) 

 

20. 

 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Посета на онлајн настава и физичко присуство. 

Позитивно оценети самостојни задолженијаи 

друго 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 



 

 

104 

 

22. 

 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Метод на демонстрација и илустрација на 

изготвените семинарски работи, вежби, 

презентации и други активности. Примена на 

инструмент за самоевалуација на знаењата 

(реална, очекувана и посакувана оцена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Проф. д-р Љупчо 

Кеверески и проф.  

д-р Јасмина Старц 

Психологија на 

менаџмент 

Педагошки 

факултет-

Битола 

2012 

2. 
Проф. д-р Марија 

Котеска Димоска 

Емоционалната 

интелигенција нова 

визија во лидерството 

Графопром-

Битола 
2017 

3. 

 

 

Кеверески, Л., и 

Старц, Ј.  

 

 

 

Психологија на 

комуникација,  

Педагошки 

факултет- 

Битола,  

Kiro Dandaro 

Bitola 

2011 

4. 

 

 

 

Кеверески, Л., и 

Старц, Ј. 

 

 

Patot na uspehot na 

makedonskite 

menadzeri 

 

Дијагностич

ка студија 

Педагошки 

факултет- 

Битола,  

Kiro Dandaro 

Bitola 

2009 

23.2. 

 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

 

1. 

 

KURTOVIĆ, Eni 

 

Recepti za razvoj lidera 

menadžera 

Sarajevo : 

Fondacija 

Mozaik 

2013 

 

2. 

 

Zaleznik, A.   

 Managers and leaders. 

Are they different? 

Harvard 

Business 

Review, 

(82)1, 74-81. 

2004 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Деловно комуницирање 

2. Код ДМОИ 104 

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Педагошки факултет 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар II (втор) Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Златко Жоглев 

проф. д-р Добри Петровски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

 

 

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

- Познавање и разбирање  на социолошките и психолошките законитости и потреби на 

поединецот  поврзани со основите на комуницирањето и на деловното комуницирање                                                

- Организирање на активно и самостојно учење на основните принципи на 

комуницирањето и подготовка на студентите за ефикасно деловно комуницирање 

- Вежбање на модели и „играње улоги“ кои се сретнуваат во секојдневните деловни 

односи  

- Автономност, (само) критичност, (само)проценување, (само)евалвација и 

придонесување за квалитет.                                                                                                                                                                                       

- Комуникациски предности, соработка и тимска работа. 

- Вештина на преговарање. 

- Вештина за говорење. 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:  

Предмет на науките за комуникациите и  посебно за поврзаноста меѓу комуникациите 

и деловните активности (бизнисот). Општеството, човекот и општествените 

комуникации.  Основни принципи за успешно комуницирање со луѓето. Кодекс за 

„убаво однесување“ (основни и продлабочени сознанија за бонтонот). Деловната 

култура и деловното комуницирање. Деловна етика. Комуникација во организацијата 

(динамика на организациската комуникација). Вештина на преговарање. Успешното 

говорење и неговото значењето за деловниот успех. 

 

12. 

Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

13. 

Методи на учење:  

Индивидуална работа со студентот, работа во групи, дискусии, пребарување на 

литература и интернет извори 

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

 

 

 

16. 

 

Форми на 

наставните 

активности и начин 

на нивна 

 

16.1. 

Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

часови 

 

16.2. 

Вежби 

(лабораториски, 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

 

15 
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реализација аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

В) on line (на далечина) часови 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

Други форми на 

активности и начин 

на нивна 

реализација 

 

17.1. 

Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

17.2. 

Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

55  

часови 

 

17.3. 

Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.1. 

 

Тестови 
A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

80 

 

18.2. 

Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

 

18.3. 

 

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

10 

 

 

19. 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Вклученост на предавање, учество во 

дискусии, изработка на семинарски труд 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација, надворешна евалвација, 

спроведување на анкета меѓу студентите 

кои го слушаат предметот 

 

 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 Минс, Т. Л. Деловна 

комуникација 

Арс 

Ламина, 

Скопје 

2012 

 

2. 
Гафи. М. Е. 

Основи на деловно 

комуницирање 

Tomson  

South 

Western, 

2007 

 

 

 



 

 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Чокревски Т. 

Жоглев З. 

Комуникации, односи 

и иницијативи 

 

Факултет 

за 

Биотехнич

ки науки 

Битола 

 

2003 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Чокревски, Томислав   

Социологија на 

комуникации 

Студентск

и збор 
2000 

 

2. 

Раифа, Х. Уметноста и науката 

на преговарањето 

Академски 

печат, 

Скопје 

2010 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Образовна етика 

2. Код ДМОИ 105 

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Педагошки факултет, Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар Прва, втор Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Валентина Гулевска 

проф. д-р Златко Жоглев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан семестар 

 

 

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

- Усвојување на општи знаења од областа на етиката во образованието. 

- Идентификување на етички дилеми кои можат да се појават при реализација на 

активности во научните истражувања. 

- Стекнување на сознанија за дисеминација на резултатите од научните истражувања 

во согласност со стандардните етички параметри. 

- Флексибилна употреба на знаењата во пракса (креирање на образовни стратегии). 

- Развивање на чувство за припадност кон професијата и за почитување на 

елементите на профеасионалната етика. 

- Развивање на способност за почитување на принципот за непристрасност и 

интеркултурна толеранција во областа на научните истражувања. 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:  

- Филозофска втемеленост на образованието 

- Дефинирање на синтагмата „образовна етика“ 

- Историската основа на единството на науките 

- Принцип на демократските основи во образованието 

- Принцип на еднакви права и можности за образование 

- Принцип на автономија во високо-образовните институции 

- Етиката на истражувањата во образованието 

- Основи на професионалната етика 

- Педагошка етика 

- Глобална етика 

 

12. 

Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин     

В) on line (на далечина) √ 

13. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски 

работи 

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

 

 

16. 

Форми на 

наставните 

активности и начин 

на нивна 

 

16.1. 

Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

30 

часови 

16.2. Вежби A) со физичко присуство  



 

 

109 

реализација (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

Б) на хибриден начин  

В) on line (на далечина) √ 

15 

часови 

 

 

 

 

17. 

 

 

Други форми на 

активности и начин 

на нивна 

реализација 

 

17.1. 

Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

75  

часови 

 

17.2. 

Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

55  

часови 

 

17.3. 

Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

75  

часови 

 

 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина)  

 

18.1. 

 

Тестови 

A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

 

 

18.2. 

Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство  

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина√) 

 

 

18.3. 

 

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) √ 

 

 

 

19. 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

 

20. 

 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно присуство на предавања, учество 

во дискусии, изработена семинарска 

рбота 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалуација и надворешна евалуација 

 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач Година 

 

1. 

Brandenburg, R. & 

McDonough, Sh. 

Ethics, Self-Study 

Research Methodology 

and Teacher Education 

Springer 

Nature, 

London 

2019 

2. Webster, R. S. & 

Whelen, J. D. 

Rethinking Reflection 

and Ethics for Teachers 

Springer 

Nature, 

London 

2019 
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3. 

 

Gill, S. & Thomson, 

G. 

Ethical 

Education: Towards an 

Ecology of Human 

Development 

Cambridge 

University 

Press, 

 

2020 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

 

1. 

 

Лисман, К. Д. 

Воведување на 

етиката во 

наставната програма 

на универзитетите: 

теорија и пракса 

„Арс 

Ламина“, 

Скопје 2012 

 

2. 

 

Bourke, R. 

 

Ethical and Inclusive 

Research with Children 

Taylor & 

Francis,  

Abingdon-on-

Thames 

2020 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Управување со проекти 

2. Код ДМОИ 106  

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

трет циклус 

6. Академска година / семестар прв Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник проф. д-р Методија Стојановски 

проф. д-р Добри Петровски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

запишан семестар 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

Наставните содржини од овој предмет ке придонесат кон развојот на следните општи и 

специфични компетентности:  

Општи 

- Организациски и раководни ( менаџерски) способности; 

 -Способност за управување со времето за лична подготовка и планирање,  

самоконтрола при изведување на плановите; 

- Флексибилна употреба на знаења во практика; 

- Способност за комуникација, соработка/тимска работа; 

- Синтетичко, аналитичко, креативно мислење и решавање на проблемите; 

- Подготовка за истражување на воспитанието и образованието; 

Специфични: 
 - Познавање на содржината на методологијата на областа; 

 - Разбирање и користење на наставно - програмски теории како и општото и 

дидактичкото знаење од предметната област; 

 - Студентите да напишат предлог за проект; 

 

 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:  

I Проектите како средство за реализирање на организациската стратегија 

II Проектите и учесниците 

III Управување со проект 

IV Управување на организацијата 

V Управување на времето 

VI Управување со расходите 

VII Управување со квалитетот 

VIII Управување со ризикот 

IX Информациони ситеми за управување на проекти 

X Раководители и екипи  

XI Меѓународни проекти 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:   
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предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски работи; 

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото 

време: 

2+1 

 

 

 

16. 

 

Форми на 

наставните 

активности и 

начин на нивна 

реализација 

 

16.1. 

Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

часови 

 

16.2. 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

15 

часови 

 

 

 

 

17. 

 

 

Други форми на 

активности и 

начин на нивна 

реализација 

 

17.1. 

Проектни 

задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

17.2. 

Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

55  

часови 

 

17.3. 

Домашно 

учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.1. 

 

Тестови 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

60 бодови 

 

18.2. 

Семинарска работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

(10+20)  

30 бодови 

 

18.3. 

 

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

(5+5)  

10 бодови 

 

 

 

19. 

 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

 5 (пет) (F) 

 6 (шест) (E) 

 7 (седум) (D) 

 8 (осум) (C) 

 9 (девет) (B) 

 10 (десет) 

(A) 

20. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Посета на предавања, учество во дискусии, 

изработена семинарска работа 

21. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надоврешна евалвација 

 

 

Литература 

 Задолжителна литература 
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23. 

      

 

 

 

 

23.1. 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Пенчев, Р.,  
Управување со 

проекти 
Софија 1998 

 

2. 

Petkovic, M. 

Janicijevic, N. 

Bogicevic Milkic, B. 

 

Organizacija 

 

Beograd 2005 

3. 

 

Zbornik trudova 

Ravnatelj skole - 

upravljanje - vodjenje 

Agencija za 

odgoj i 

obrazovanje 

2010 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Drucker, Peter The effective executive превод 2003 

 

2. 

 

Gossen Chelsom, D. 

Anderson, J 

Creating the 

Conditions, Leadership 

for quality schools 

Влада на 

република 

Македонија 

1996 

 

3. 

 

Е. Мајер, М. Ашлинг 

и Г.Р. Џонс 

 

Современ менаџмент 

Влада на 

република 

Македонија 

2015 

4. 

 

Рудолф Џулијани 

 

Лидерство 

Влада на 

република 

Македонија 

2015 
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Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Граѓанско образование 

2. Код ДМОИ 107  

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

трет циклус 

6. Академска година / семестар  Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник вонр. проф д-р Јасминка Кочоска 

ред. проф. д-р Добри Петровски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

 Формирање и развој на одговорни и компетентни граѓани, кои ќе учествуваат 

активно во јавниот живот на едно демократско општество.  

 Поттикнување и развивање на интелектуалните способности и способностите за 

активно учество и критичко мислење.  

 Помагање на учесниците во воспитно-образовниот процес да дојдат до 

потребните знаења за животот во околината што ги опкружува и да ја зголемат 

способноста за самостојно донесување на разумни одлуки - да научат како да 

мислат, наместо што да мислат. 

 Разбирање на институциите на нашата уставна демократија и фундаменталните 

принципи и вредности според кои е создадена 

 Развој на способности за соработка, битна карактеристика на успешен и 

одговорен граѓанин 

 Разбирање и подготвеност да  се користат демократски постапки кога се 

учествува во донесување на одлуки и разрешување на конфликтни ситуации, 

како во јавниот, така и во приватниот живот. 

 Развивање на способност за идентификување на проблеми, поставување на 

прашања во врска со нив и преземање на активности за разрешување 

 Помагање на учесниците во воспитно-образовниот процес да создадат лична 

посветеност за прифаќање на одговорности, поврзани со правата што ги имаме 

како граѓани 

 Прифаќање на одговорности што се основа на континуитетот на постоењето на 

општествата-засновани врз идеалите на правда, еднаквост, слобода и човекови 

права. 

 Прифаќање на сличностите меѓу културите и почитување на разликите кои 

постојат меѓу културите 

 Способност за остварување интеракција меѓу припадниците на различни 

културни/етнички/јазични заедници, неопходна за компетентно живеење во 

мултиетничко општество (намалување на предрасудите и зголемување на 

соработката) 

 Поттикнување кооперативна атмосфера при реализација на зедничките 

активности 
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11. 

Содржина на предметната програма:  

 Граѓанско општество и негови функции 

 Статусот на поединецот во различните форми на политички системи 

 Улогата на граѓанинот во демократијата 

 Учество на поединецот во граѓанскиот живот и неговото влијание врз власта 

 Разлики во односите на демократското граѓанство 

 Поим за граѓанско образование 

 Граѓанското образование во различни образовни системи 

 Карактеристики и структура на програмите за Граѓанско образование за 

демократија 

 Граѓанското образование и другите научни дисциплини 

 Интерактивни методи и техники 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

13. Методи на учење:   

предавања, работа во групи, индивидуални задачи, семинарски работи; 

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

 

 

 

16. 

 

Форми на 

наставните 

активности и 

начин на нивна 

реализација 

 

16.1. 

Предавања- 

теоретска 

настава 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

30 

часови 

 

16.2. 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

15 

часови 

 

 

 

 

17. 

 

 

Други форми на 

активности и 

начин на нивна 

реализација 

 

17.1. 

 

Проектни задачи  

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

17.2. 

 

Самостојни 

задачи 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

55  

часови 

 

17.3. 

 

Домашно учење 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

75  

часови 

 

 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација: 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

18.1. 

 

Тестови 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

 

60 бодови 

 

18.2. 

Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

В) on line (на далечина) 

(10+20)  

30 бодови 

 

18.3. 

 

Активност и учество 

A) со физичко присуство 

Б) на хибриден начин 

(5+5)  

10 бодови 
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В) on line (на далечина) 

 

 

 

19. 

 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

 5 (пет) (F) 

 6 (шест) (E) 

 7 (седум) (D) 

 8 (осум) (C) 

 9 (девет) (B) 

 10 (десет)(A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовно присуство на предавања, учество 

во дискусии, изработена семинарска работа 

21. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надоврешна евалвација 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски Добри 

Демократија и 

Граѓанско 

образование   

Факултет за 

учители - 

Битола 

2006 

2. 

Dahl A. Robert On Democracy  

Yale 

University 

USA 

1998 

 3. Jennifer Rietbergen-

McCracken 

https://www.civicus.org 

Civic Education 
 

 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Стивен Д. Брукфилд 

& Стивен Прескил 

Дискусијата како 

метод во наставата  

(Алатки и техники за 

демократија во 

училницата) 

Арс Ламина 2013 

  

2. 

Rebecca Winthrop 

https://www.brookings.e

du 

The need for civic 

education in 21st-century 

schools 

Big Ideas 2020 



 

 

117 

Прилог бр.3 Предметна програма од трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Интерактивни вештини 

2. Код ДМОИ 108 

3. Студиска програма Менаџмент во образование 

 

4. 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

6. Академска година / семестар   Број на ЕКТС 

кредити 

10 

8. Наставник вонр. проф д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

вонр. проф д-р Јасминка Кочоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

 

 

10. 

Цели на предметната програма:  

Основна цел на предметот е да се прошират и продлабочат научните сознанија за 

интерактивно комуницирање, експресивни вештини во интерактивната комуникација, 

активно слушање, учество и доверба во дискусии, емпатичен пристап итн.; да се 

прошират стекнатите сознанија и практично да се имплементираат во насока на 

успешна комуникација. 

 

 

 

 

11. 

Содржина на предметната програма:   

Значење на интеракцијата; Интеракција меѓу членови на група и меѓусебно влијание; 

Поим за комуникација, видови комуникација; Вербална, невербална, проксемичка 

комуникација; Анализа на интерперсонална комуникација; Видови на општествени 

групи и комуникација во група; Лична одговорност во процесот на комуникација и 

интеракција во група; Однос меѓу интеракцијата, комуникацијата и можноста за 

општествена интеграција; Модели на учење, искуствено учење, доживотно учење и 

општествените вештини; Основни принципи и правила за примена на интерактивни 

игри; Принципи за развој на емпатијата, активното слушање, правила на дијалог. 

12. Начин на реализација на предметната програма: 

Б) на хибриден начин 

13. Методи на учење:   

Усно изложување, дискусии, интерактивна настава, далечинскo учење 

14. Вкупен расположив фонд на време: 250 

15. Распределба на расположивото време: 2+1 

 

 

 

16. 

 

Форми на 

наставните 

активности и начин 

на нивна 

реализација 

 

16.1. 

Предавања- 

теоретска 

настава 

 

Б) на хибриден начин 

 

30 

часови 

 

 

16.2. 

Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

 

 

Б) на хибриден начин 

 

 

15 

часови 

 

 

17. 

 

Други форми на 

активности и начин 

на нивна 

реализација 

17.1. Проектни 

задачи  

Б) на хибриден начин 

 

75  

часови 

17.2. Самостојни 

задачи 

Б) на хибриден начин 

 

55  

часови 

17.3. Домашно Б) на хибриден начин 75  
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учење  часови 

 

 

 

 

18. 

Начин на оценување и реализација: 

Б) на хибриден начин 

 

18.1. Тестови Б) на хибриден начин 60 бодови 

18.2. Семинарска работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

Б) на хибриден начин 

 

(10+20)  

30 бодови 

18.3. Активност и учество Б) на хибриден начин (5+5)  

10 бодови 

 

 

 

19. 

 

 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

20. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

21. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

22. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори 

со студентите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 

      

Литература 

23.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Рот Н. Знакови и значења 

„Плато“, 

Београд 
2004 

 

 

2. Rot N. 
Osnovi socijalne 

psihologije 

„Zavod za 

udžbenike i 

nastavna 

sredstva“, 

Beograd 

1972 

3. Гафи М. Е. Основи на деловно 

комуницирање 

„Гинекс“, 

Кочани 
2011 

 Vilkoks L. D., 

Kameron T. G., Olt H. 

F., Eidzi K. V.  

Odnosi s javnoscu – 

Strategije i taktike  

Ekonomski 

fakultet,  

Beograd 

2006 

23.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

 

 

1. 

 

 

Рот Н. 

 

 

Психологија личности 

Завод за 

уџбенике и 

наставна 

средства, 

Београд 

1977 
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ПРИЛОГ  БР. 4 

 

ПОДАТОЦИ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ КОИ ИЗВЕДУВААТ НАСТАВА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ 
 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Деан Илиев 
2. Дата на раѓање 31.12.1971 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Доктор по педагошки науки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 1 

Дипломиран 

педагог 

 

 

 

1995 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Факултет 2 

Дипломиран 

социјален 

работник 

 

 

 

1997 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за социјална 

работа и социјална 

политика 

Магистер 

Магистер на 

педагошки науки 

 

 

 

2001 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 

Доктор 

Доктор на 

педагошки 

работи 

 

 

2005 

Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за 

педагогија 
 

 

 

 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, 

Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Образование на 

наставници 

 

7. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени Образование Педагогија, 
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науки Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Перманентно 

образование, 

Социјална педагогија 

 

 

8. 

Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универитет „Св. 

Климент 

Охридски“- 

Битола, 

Педагошки 

факултет- Битола 

Редовен професор за областите 

Педагогија, Социјална педагогија и 

Перманентно образование 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

 

Методологија на 

истражување 

Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО, Социјална и 

рехабилитациска педагогија/ Педагошки 

факултет- Битола 

2. 

 

Дидактика 

Наставник за одделенска настава, 

Воспитувачи, Македонски јазик и 

книжевност, Англиски јазик и книжевност, 

ИТО/ / Педагошки факултет- Битола 

3.  
Специјална дидактика Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

4. 

 

 

Перманентно образование 

Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО,  Македонски јазик и 

книжевност, Англиски јазик и книжевност, 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

5. 
Основи на социјална 

педагогија 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

6. Социјална патологија 
Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

7. Образовна технологија  
ИТО/  Педагошки факултет- Битола и 

Технички факултет Битола 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методологија на научно-

истражувачка работа 

Менаџмент во образование, 

Образование на надарени и 

талентирани,  Англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки 
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факултет- Битола 

2. 
Методологија на педагошките 

истражувања 

Македонски јазик и книжевност/  

Педагошки факултет- Битола 

 
3. Развој на курикулум 

Теорија на поучување/ 

Педагошки факултет- Битола 

4. Стратегии за учење и поучување 
Теорија на поучување/ 

Педагошки факултет- Битола 

5. 
Евалуација на педагошко 

постигнување 

Теорија на поучување/ 

Педагошки факултет- Битола 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методологија на истражување во 

образовните науки 

Доктор по образовни науки, 

Педагошки факултет Битола 

2. 

Методологија на истражување во 

менаџментот на образование 

Доктор по менаџмент во 

образованието,  Педагошки 

факултет Битола 

 

3. 

Методологија на научно 

истражувачката работа во наставата 

по јазик и литература 

Доктор на наставата по јазик-  

Педагошки факултет Битола 

4. 

 

Високошколска дидактика 

Доктор по образовни науки-  

Педагошки факултет Битола/  

Доктор на наставата по јазик-  

Педагошки факултет Битола 
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

IlievD., 

Andonovska-

Trajkovska D. 

Farizi F.. 

Action Research as Teaching 

Strategy for İndividualization of 

Learning 

Edirne conference, 

Conference 

proceedings 

published on 

http://bes2018.org, 

2018 

2. 

Andonovska-

Trajkovska D.,  

Iliev D. 

Critical Literacy and University 

Students’ Approaches to Learning 

Edirne conference, 

Conference 

proceedings 

published on 

http://bes2018.org, 

2018 

3. Iliev D. 

The Treatment of the Educational 

Objectives by the Teachers as 

Possible Reason for Brain Escape 

In: Herzog J. (Ed.) 

(2018) Challenges 

of Working With 

Gifted Pupils in 

European School 

Systems, Hamburg-

Germany : Verlag 

http://bes2018.org/
http://bes2018.org/
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Dr.Kovac p. 137-

157 , 2018 

 

4. Iliev D. 

Action Research As Strategy For 

Learning Of Gifted And Talented 

Pupils 

International 

Scientific 

Conference, 

Giftedness And 

Creative 

Approaches To 

Learning, 

VRSAC,30 June, 

2017 (Plenary 

Speaker) 

2017 

5. 
Iliev D. and 

Atanasoska T. 

Action research based university 

teaching and studying 

Srpska Akademija 

Obrazovanja, 

…Published in: Г О 

Д И Ш Њ А К , 

Центар за 

образовну 

технологију, 

Београд ISSN 1820 

–5461 COBISS.SR-

ID 140963340 

Година: XIII, 

p.229-246 

2017 

6. 

 

 

 

 

 

 

Daniela 

Andonovska-

Trajkovska,  

Dean Iliev,  

Tatjana Atanasoska 

 

 

 

 

 

 

 

Methodology Of Teaching Poetry 

Writing In The 

Elementary Classroom 

INTED2017 

Proceedings 11th 

International 

Technology, 

Education and 

Development 

Conference March 

6th-8th, 2017 -

Valencia, Spain,  

ISBN: 978-84-617-

8491-2 / ISSN: 

2340-1079 

doi: 10.21125/inted.

2017 Publisher: 

IATED, Indexed  in 

ISI Web of science 

and Cross ref 

7. 

 

Dean Iliev, Daniela 

Andonovska-

Trajkovska, Tatjana 

Atanasoska, Fariz 

Farizi 

 

 

The Content Of The Mother 

Tongue Textbooks – Critical And 

Prospective View 

INTED2017 

Proceedings 11th 

International 

Technology, 

Education and 

Development 

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
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Conference March 

6th-8th, 2017 — 

Valencia, Spain,  

ISBN: 978-84-617-

8491-2 / ISSN: 

2340-1079 

doi: 10.21125/inted.

2017 Publisher: 

IATED, Indexed  in 

ISI Web of science 

and Cross ref 

8. 

 

 

 

 

Vitanova V., 

Atanasova-

Pachemska T., 

 Iliev D.,  

Pachemska S. 

 

 

 

 

 

Factors Affecting the 

Development of ICT 

Competencies of Teachers in 

Primary Schools 

Procedia - Social 

and Behavioral 

Sciences,  

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1087-

1094, indexed on 

the Science Direct, 

Scopus and 

Thomson Reuters 

Conference 

Proceedings 

Citation Index (Web 

of Science) 

 

 9. 

 

 

 

Cvetkova Dimov 

B.,  

Atanasoska T.,  

Iliev D., 

Andonovska 

Trajkovska D., 

Seweryn-

Kuzmanovska M. 

 

 

 

 

 

Importance Of Investment In 

Research’s Of Students And 

Teachers Epistemological And 

Pedagogical Beliefs 

Elsevier, Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences,  

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1299-

1303, indexed in the 

Science Direct, 

Scopus and 

Thomson Reuters 

Conference 

Proceedings 

Citation Index (Web 

of Science) 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Фондација 

Отворено 

Општество 

Македонија 

„Образованието на наставниците  

во основното образование во РМ – 

состојби и перспективи“(Илиев е 

Истражувач- образовен експерт) 

 

2017 и 2018 

2. КОНТИНУУМ 

Проектот за поддршка на 

професионалното учење и 

професионалниот развој на 

наставниците и стручните 

2018- во тек 

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
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соработници во воспитно-

образовните институции во 

Република Македонија (Илиев е 

образовен експерт и координатор 

на проектните активности) 

3. 

Фондација за 

образовни и 

културни 

иницијативи 

Чекор по Чекор и 

УСАИД 

 

 

Со читање до лидерство  

(Ментор и обучувач) 

Од септември 

2013 год. до 

декември 2017 

год. 

4. 

НАНСЕН Дијалог 

Центар Скопје, 

МОН и 

Министерството 

за надворешни 

работи на 

Норвешка 

Иницијатива за унапредување на 

наставничката професија и 

изработка на Концепција за 

унапредување на наставничката 

професија во Македонија (Илиев Д. 

е еден од двајцата раководители на 

тој проект) 

 

 

 

2015 и 2016 

5. 

Фондација за 

образовни и 

културни 

иницијативи 

Чекор по Чекор 

Компетентни наставници за 21 

век- принципи за квалитетна 

педагошка пракса 

Од октомври 

2014 год. до јули 

2015 год. 

6. 

Агенцијата за 

меѓународен 

развој на САД 

(УСАИД), а го 

спроведува 

Македонскиот 

центар за 

граѓанско 

образование 

(МЦГО), во 

соработка 

со Фондацијата за 

образовни и 

културни 

иницијативи 

Чекор по чекор со 

поддршка на  

Бирото за развој 

на 

образованието. 

Проектот на УСАИД за 

професионален и кариерен развој на 

наставниците 

2012-2015 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Miovska-Spaseva 

S.,  

Iliev D.,  

Shehu F.,  

Initial Teacher training for 

Primary school teachers-

conditions and perspectives, 

(Образованието на 

Skopje : Foundartion 

Open Society 

Macedonia (In 

Macedonian)https://fos

https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
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Barbareev K., 

Mehmedi L. 

наставниците во основното 

образование во Република 

Македонија состојби и 

перспективи) 

m.mk/wp-

content/uploads/publica

tions/Istrazuvanje_Obra

zovanie%20na%20nasta

vnicite_web1.pdf / 2018 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Kevereski Lj. and  

Iliev D., 

"Face to Face 

Communication" in Families--

The Historical and 

Contemporary Perspective 

ResearchinPedagogy, 

v7 n2 Vrsac, p.168-186, 

2017 

2. 
Angeloska Galevska 

N.and   

Iliev D., 

Application of the 

Methodological Triangulation 

in the Pedagogical Research,  

Conference proceedings 

from the International 

Scientific Conference 

The education at the 

Crossroads, 

Bitola:Macedonian 

Science Society-Bitola, 

Bitola, ISBN 978-608-

4616-89-4, p. 45-49 

2018 

3. Farizi F. and  

Iliev D. 

 

 

The reflective Teacher as a 

planer of Teaching 

UKLO: HORIZONS, 

DOI 

10.20544/HORIZONS.

A.21.2.17.P03, UDC 

37.011.3-051/ 2017 

 

4. Iliev D. 

 

 

General and Specific Benefits 

of The Educational Process 

from the Realization of the 

Teacher`s Educational 

Researches 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” 

Education and Research 

across Time and Space 

(1100th Death 

Anniversary of St. 

Clement of Ohrid)-

Conference 

proceedings,University 

“St. Kliment Ohridski” 

Bitola, Faculty of 

Education, p. 776-781, 

ISBN 978-9989-100-

https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
https://fosm.mk/wp-content/uploads/publications/Istrazuvanje_Obrazovanie%20na%20nastavnicite_web1.pdf
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50-5/ 2016 

5. Iliev D. 

Benefits and limitations of 

practicing the open education 

concepts in the changing 

educational systems-the 

Macedonian case 

11thinternational 

conference Towards 

open education and 

information society, 

DisCo 2016, Prague 

(CEI Grant) Published 

2016 in Procedia 

indexed in Thomson 

Reuters Conference 

Proceedings Citation 

Index (Web of Science)/ 

2016 

11. Менторства на дипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи 65 
11.2 Магистерски работи 9 
11.3 Докторски работи 3 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Методија Стојановски 
2. Дата на раѓање 22.08.1952 

3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор по кадровски менаџмент 

 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Професор по 

педагогија 

1980 Филозофски факултет-

Скопје 

Магистер по 

кадровски 

менаџмент 

1996 Институт за социолошко и 

политичко правни 

истражувања - Скопје 

Доктор по 

кадровски 

менаџмент 

1999 Институт за социолошко и 

политичко правни 

истражувања - Скопје 
 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Организациони 

науки 

Менаџмент Друго 

7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 

 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет - Битола редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

3.   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

3.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Образовно водство Менаџмент во образование и Образовни 

науки / Педагошки факултет – Битола 
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2. Управување со проекти Менаџмент во образование 

3. 
Менаџмент на човечки ресурси 

(како втор член) 

Менаџмент во образование 

4. 
Псигологија на менаџментот 

(како втор член) 

Менаџмент во образование 

10. 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
 

 
 

2. 
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3. 
 

 
 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи 1 
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Прилог бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Добри Петровски 
2. Дата на раѓање 08.09.1955 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки од областа на менаџментот 
 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Прв степен 1979 Правен факултет-Битола 

Втор степен 1996 ИСППИ-Скопје 

Трет степен 1998 ИСППИ-Скопје 
 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

 

7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет-Битола Редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организација на образованието Сите насоки 

2. 
Граѓанско и мултикултурно 

образование со методика 

Учители и воспитувачи 

3. Библиотекарство Сите насоки 
9.2 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Училишна култура и 

однесување 

Менаџмент во образование 

2. Професионален и кариерен 

развој 

Менаџмент во образование и  

Работа со талентирани и надарени 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на човечки ресурси Менаџмент во образование 

2. 
Стратегиски менаџмент (како 

втор член) 

Менаџмент во образование 

3. 
Образовно водство (како втор 

член) 

Менаџмент во образование и Образовни науки  

4. 
Управување со проекти (како 

втор член) 

Менаџмент во образование 
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 5. 

Граѓанско образование (како 

втор член) 

Менаџмент во образование 

10. 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

 

Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

 

Multicultural and 

multiethnic toleration 

determined by school’s 

culture and behavior   
 

International Scientific 

Conference “Problems and 

dilemmas of teaching and 

learning theory and practice in 

formal education”, 

Arandjelovac, Srbija Maj 26-27, 

2017 

2. 

 

Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

 

The principal’s role in the 

creation of adequate 

school climate 

 

Faculty of Education, 

University of St. Kliment 

Ohridski - Bitola 6-7 October 

2016 (Education and research 

across time and space) 

3. 

 

 

 

 

Jasminka Kocoska & 

Dobri Petrovski   

 

 

 

 

The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education in  

International Journal of Science 

and Research (IJSR) ISSN 

(Online): 2319-7064, Volume 4 

Issue 4 March 2015, online 

at:http://www.ijsr.net/archive/v

4i4/v4i4_03.php; Scientific 

Journal Impact Factor Value for 

2012: 3.358; Scientific Journal 

Impact Factor Value for 

2013: 4.438; Index Copernicus 

Value for 2013: 6.14 

4. 

 

Kristina Petrovska  & 

Dobri Petrovski 

 

Teacher’s role in 

identifying the gifted and 

talented students 

 

Faculty of Education, 

University of St. Kliment 

Ohridski - Bitola 6-7 October 

2016 (Education and research 

across time and space) 

5. 

 

Валентина Гулевска, 

Јове Талевски,  

Добри Петровски 

 

Клучни компетенции на 

наставниците – ментори 

во основните училишта  

 

Меѓународни научни скуп: 

“Дидактичко- методички 

приступи и стратегије-

подршка учењу и развоју 

деце” – Београд 20 Новембар 

2015 
 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

 

 

 

1. 

 

 

 

Dobri Petrovski 

 

 

Координатор на проектот  

Entrepreeural learning 

SEECEL 2015 

(South East 

European Center 

for Entrepreneurial 

learning) Zagreb 

Croatia  

http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://journals.indexcopernicus.com/International+Journal+of+Science+and+Research,p4986,3.html
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2. 

 

Dobri Petrovski 

International Project in Education,  

Project “Living Democracy SEE” 

(Makedonija) (како експерт во 

проектот) 

Zurich University 

of Teacher 

Education (IPE) 

2014/15 

3. 

 

Dobri Petrovski 

INTERPOL (International Relations 

Policy for Regional Integration 

Promotion 

St Kliment 

Ohridski-Bitola 

2014/15 

4. 

 

Dobri Petrovski 

Developing an Entrepreneurial and 

Innovative School environment in the 

cross border region 

 

supported by the 

Erasmus + program 

2016 

5. 

 

Dobri Petrovski 

ISdRIM – Интегрирање и 

структурирање на меѓународната 

соработка во Република 

Македонија 

St Kliment 

Ohridski-Bitola 

2014/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 100 

11.2 Магистерски работи 35 

11.3 Докторски работи 11 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Татјана  Атанасоска 
2. Дата на раѓање 12.10.1966 
3. Степен на образование VIII  
4. Наслов на научниот степен Доктор на педагошки науки 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

педагог 

1989 Универзитет Св Кирил и 

Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 

Магистер на 

педагошки 

науки 

 

1994 

Универзитет Св Кирил и 

Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 

Доктор на 

педагошки 

науки 

 

2001 

Универзитет Св Кирил и 

Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 
 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет, Битола Редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија 

Наставник за одделенска настава,  Англиски 

јазик и книжевност, Македонски јазик и 

книжевност 
2. Теорија на воспитание Социјална и рехабилитациска педагогија 
3. Предучилишна педагогија Воспитувач 

4. 
Педагошко-социјална работа 

со семејство 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

 
Теорија на социјална 

инклузија 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Управување и раководење со 

квалитетот на наставата 

Менаџмент во образование 
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2. Стратегии на учење и 

поучување 

Магистер воспитувач 

 3. Методика на воспитна работа Магистер воспитувач 
 4.  Стратегии за работа со 

родители 

Магистер воспитувач 

 5. Соработка со родители на 

деца со посебни потреби 

Магистер воспитувач 

 6. Педагошки надзор и 

советување 

Магистер воспитувач 

 7. Управување со процеси во 

училница 

Магистер воспитувач 

 8. Стратегии на учење и 

поучување 

Наставник за одделенска настава 

 9. Развој на курикулум Наставник за одделенска настава 
 10. Евалуација на педагошко 

постигнување 

Наставник за одделенска настава 

 11. Педагошки надзор и 

советување 

Магистер воспитувач 

 12. Образовни промени и 

иновации 

Наставник за одделенска настава 

 13. Микропедагогија Наставник за одделенска настава 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Реформи во воспитанието и 

образованието 

Менаџмент во образование, Образовни науки 

 2. Високошколска дидактика Настава по јазик 

 3. 

Советодавно-

психотерапевтски третман на 

надарените и талентираните 

Образование на надарени и талентирани 

  4. Развој на курикулум Образовни науки 
10. 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

 

Gulevska,V. 

Atanasoska,T. 

Enhancing teacher 

competencies with 

emotional and ethical 

capacity 

International Journal of Cognitive 

Research in Science, Engineering 

and Education, Volume 3,issue 

2,2015 Indexed Thomson Reuters 

ID,EBSCO,Index Copernicus 

 

2. 

 

Rrustemi, J, 

Atanasoska,T. 

 

The function of 

Teaching Techniques in 

student learning 

International Journal of 

Education and Research, ISSN: 

2411-5681,Vol. 4 No. 6 June 

2016, Indexing Index 

Copernicus 

3. 
 

Atanasoska,T. 

The Internet-support  

for teaching and 

11
th

 Conference DisCo 2016, 

Towards education and 
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Andonovska,T.D. 

Cvetkova,D,B. 

learning in the primary 

education in 

Macedonia 

information society,Prague, CZ 

Conference book Indexed in 

Thomson Reuters  Web of 

Science 

4. 

 

Iliev,D. 

Andonovska-

Trajkovska,D. 

Atanasoska,D. 

Farizi,F. 

 

The Content of the 

Mother tongue 

textbooks- critical 

and prospective view 

 

11
th

 annual International 

Technology, Education and 

Development Conference, 

Valencia, 2017, 

Spain,Conference Proceedings 

ISSN: 2340-1079,Indexed in 

Thomson Reuters  Web of 

Science 

5. 

 

Andonovska-

Trajkovska,D.  

Iliev, D.  

Atanasoska,T 

 

Methodology of 

Teaching Poetry 

writing in the 

Elementary 

Classroom 

 

11
th

 annual International 

Technology, Education and 

Development Conference, 

Valencia, 2017, 

Spain,Conference proceedings 

ISSN: 2340-1079Indexed in 

Thomson Reuters  Web of 

Science 
 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

LOJA and KURWE  

Wustrow 

Anchoring  Multiethnic Youth 

Work in the University Curriculum 

for Future Teachers  

2015- 2020, ongoing 

2. 

UNICEF,MTSP,MON Изработка на Професионални 

компетенции за воспитувачи од 

предучилишно образование 

2018-2019 

3. 

UNICEF, MTSP  Developing socio-emotional 

competences in Early childhood 

learning,  

2018-2019, ongoing 

4. 

WORLD BANK, 

UNICEF,MTSP 

Social Services Improvement 

project(SSPI) Impelementation 

MELQO Measurement in N.M. 

2019-2024 

5.    

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во пoследните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Група автори 

Gradenje na partnerstvo so 

roditelite i semejstvoto, Modules for 

professional development for Pre 

school teachers: Kommunication 

between Preschool institution, 

parents and community for 

empowering Early child learng 

process, Moduli za profesionalen 

Izdanie na UNICEF 

vo Makedonija 

dostapno vo 

elektronska forma na 

oficijalnata WEB 

stranica na 

organizacijata, 

Skopje 
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razvoj na vospiten kadar, 

Komunikacija so roditelite i 

sredinata za podobruvawe na ranoto 

ucenje 
 

2. Група автори 
Priracnik Multikulturno 

obrazovanie, koncepti i metodi 

Center for Balkan 

Cooperation, LOJA, 

Teovo, R.S.M. 2018 
3. 

   

4. 
   

5. 
   

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

 

 

Rrustemi, J, 

Atanasoska,T. 

 

 

 

The function of Interactive 

Teaching and Learning techniques 

in student learning motivation 

Third International 

Conference 

“Education across 

Borders” Education 

and Research across 

Time and Space, 

Bitola,2016,Confer

ence book 

2. 

 

 

 

 

 

Atanasoska,T. 

Pipidzanoska,I 

 

 

 

 

 

The challenge of teacher evaluation 

International 

Scientific 

Conference: The 

Education at the 

crossroads- 

conditions, 

challenges, 

solutions and 

perspectives, The 

Macedonian 

Society – Bitola, 

10-11 

November,2017, 

Bitola Republic of 

Macedonia   

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Cvetkova Dimov, 

Biljana and  

Atanasoska, Tatjana 

 

 

 

Problem Solving Teaching and 

Learning-Challenge for Critical 

and Creative Thinking 

 

Proceedings 13th 

International 

Balkan Education 

and Science 

Congress. Trakya 

University – 

Edirne, Edirne 

Turkey, pp. 487-

491. ISBN ISBN: 

978-975-374-228-

3, 2018 
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4. 

 

Cvetkova.D.B. 

Atanasoska T. 

Andonovska T. D. 

 

School discipline and school 

indiscipline 

Education Journal 

of Educational 

Research, 1 (1-2). 

pp. 92-99. ISSN 

2671 – 3276, 2019 

5. 

 

 

Rrustemi J. 

Atanasoska, T. 

The Role of the Organization for 

Economic Co-operation and 

Development (OECD) in Education 

Systems – A Perspective of 

Educational Reforms in Kosovo 

5th International e-

Conference on 

Studies in Humanities 

and Social Sciences, 

Belgrade, Serbia, 

2020 
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 10+ 

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи 3 
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Прилог бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Јове Димитрија Талевски 
2. Дата на раѓање 23.5.1961 г. 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на географски науки 
 

 

 

 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Докторски 

студии 

1997 Природно-математички 

факултет, Институт за 

георграфија – Скопје 
   

   

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Природно-

општествено 

Географија 

Образование 

Географија 

Образование 
7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

   

8.  Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет - 

Битола 

Редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

  

Географија 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

2. 

Методика на наставата по 

запознавање на околината, 

природа и општество 

Наставник за одделенска настава /Педагошки 

факултет – Битола 

3. 
Методика на воспитно-

образовната работа по ЗПО 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

4. 

 

 

Регионална географија 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола  

Македонски и странски јазици (македонски-

англиски, македонски- германски, 

македонски-француски)/ Педагошки факултет 

– Битола 

5. 

 

 

 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 
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 Нашата татковина Македонски и странски јазици (македонски-

англиски, македонски- германски, 

македонски-француски)/ Педагошки факултет 

– Битола 

Македонски, англиски, германски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – Битола 
 

6. 

 

 

 

Оценување на учениците 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Македонски и странски јазици (македонски-

англиски, македонски- германски, 

македонски-француски)/ Педагошки факултет 

– Битола 

Македонски, англиски, германски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет – Битола 

Преведување / Педагошки факултет 
7. Медиумска култура Преведување/ Педагошки факултет – Битола 
8. Интерактивни вештини Преведување/ Педагошки факултет – Битола 
9. Дипломатска комуникација Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

10. 
Квалитет на социјалната 

работа 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 

11. 
Демогеографија Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 

12. 
Библиотеките и 

демогеографскиот развој 

Библиотекарство 

13. 
Топографија Криминалистика/Факултет за безбедност – 

Скопје 

14. 
Интегрирано гранично 

управување 

Криминалистика/Факултет за безбедност – 

Скопје 

15. 
Применета географија со 

топографија 

Сите студиски програми од прв циклус/ 

Воена академија – Скопје 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

 

 

Докимологија  

Магистер по образование од областа на 

методиките на наставата, Магистер по 

образование од областа на ВОР, Менаџмент 

на човечки ресурси/ Педагошки факултет – 

Битола 

2. 
Супстратни основи на 

методиката – географија 

Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

3. 
Методика на природни науки 

и технологија  

Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

4. 
Методика на наставата по 

природа 

Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

5. 
Методика на наставата по 

запознавање на околината 

Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 

6. 
Образование за животни 

вештини 

Педагогија од областа на методиките/ 

Педагошки факултет – Битола 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 
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Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Евалвација на наставата Сите студиски програми од трет циклус/ 

Педагошки факултет – Битола 

2. Организациско окружување Менаџмент во образованието /Педагошки 

факултет – Битола  

3. Управување со надарените и 

талентираните 

Надареност и талентираност/ Педагошки 

факултет – Битола 

4. 
Самоевалуација на 

постигањата на надарените и 

талентираните 

Надареност и талентираност/ Педагошки 

факултет – Битола 

5. Методичко моделирање на 

наставата по природни науки 

Образовни науки/ Педагошки факултет – 

Битола 

6.  

Евалуација на 

наставата,наставниот процес и 

образовните установи 

Образовни науки/ Педагошки факултет – 

Битола 

Настава по јазик/ Педагошки факултет – 

Битола 

7.  Стручно и средношколско 

образование 

Образовни науки/ Педагошки факултет – 

Битола 

8.  Образовна политика Настава по јазик/ Педагошки факултет – 

Битола 

9. Стратегиски менаџмент 
Менаџмент во образованието /Педагошки 

факултет – Битола 
10. 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Kuka M.,  

Jovanović K.,  

Talevski J. 

Проектирование 

новьих структур 

системвьи 

образования 

Научно-педагогический 

журнал Известия Южного 

федерального университета, 

№ 5, Южный федеральный 

университет Ростов на Дону, 

Росси́я,УДК 001.895:378, 

BDI/2013 

2. 
Talevski J., 

Pejchinovska M. 

Pupil’s Activities and 

Learning Process 

Effects  

 

Educational Alternatives, Sunny 

Beach, Bulgaria (33 – 43), Vol. 

11, Part 2, ISSN 1313-2571, 

EBSCO /2013  

3. 

Kuka M.,  

Talevski J.,  

Jovanović K. 

New Conceptions of 

Educational Systems in 

the Function of 

Projecting School of 

the Future  

US – China Education Review, 

Vol. 3, No. 9, ISSN: 2161-623X, 

2161-6248, EBSCO /2013 

4. 

Talevski J.,  

Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Formative Assessment 

and its Effects in the 

Teaching Practice, 

oбјавен во: Modern 

Social and Еducational 

Challenges and 

Wyższa szkoła pedagogiczna im. 

j. Korczaka w 

Warszawie/Универзитет Св. 

Климент Охридски – Битола, 

Warszawa – Bitola / 2014 
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Phenomena. Polish and 

Macedonian 

Perspective 

5. 

Talevski J.,  

Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Implementation of the 

Formative Assessment 

in Combined Classes 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, Turkey/ 

2014  
 

 

 

 

 

 

6. 

Pejčinovska M., 

Talevski J.,  

Januševa V. 

The significance of 

Continual 

Enhancement of 

Teachers’ Skills at 

Research Procedures 

Application in Primary 

Education 

 

 

 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, Turkey/ 

2014 

7. 

Januševa V.,  

Talevski J., 

Pejčinovska M. 

Teaching Macedonian 

as a Foreign Language 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, Turkey/ 

2014 

8. 

Pejčinovska M., 

Talevski J.,  

Januševa V. 

Improving of the 

Multicultural 

Environment in the 

Classroom 

Practicum of Future Pedagogues, 

Teachers and Kindergarten 

Teachers in Multicultural 

Environments – Experiences and 

Challenges, OSCE, Скопје, 

Македонија/ 2014 

9. 

Ђокић И.,  

Кука М.,  

Талевски Ј. 

Правци 

реконструкције 

система образовања 

Квалитет и изврсност 

образовању, Београд, Србија/ 

2015 

 

10. 

Ђокић И.,  

Кука М.,  

Талевски Ј., 

Ставови и мишљења 

студената струковних 

васпитачких студија о 

садржинској 

концепцији 

васпитачких студија 

Воспитно-образовни и 

спортски хоризонти, Висока 

школа струковних студија за 

образовање васпитача и 

тренера, Суботица, Србија, 

2015 

11. 

Kuka M.,  

Djokic I.,  

Medic B.,  

Talevski J. 

Reinventing Structures 

and Strategies for 

Development of Higher 

Education 

XII International Scientific and 

Practical Conference: Science 

and Education,  Volume 9, 

Pedagogical Sciences, Sheffield, 

ISBN 978-966-8736-05-6, 

England and Wales, 2016 

12. 
Talevski, J.,  

Aceska, N. 

Importance of Stem 

Teachers` Networking 

for the Success of 

European Projects 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research Across 

Time and Space, Педагошки 

факултет – Битола  / 2016 

13. 

Ðokic I.,  

Kuka M.,  

Talevski J. 

Redifining Structure 

and Strategy for 

Development of Higher 

Education 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research Across 

Time and Space, Педагошки 
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факултет – Битола / 2016 

 
 

 

14. 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, J., 

Merkovska, M. 

Homework in function 

of formative assessment 

of students’ 

achievements in 

teaching the 

Macedonian language 

in the Republic of 

Macedonia 

International Journal of Research 

Studies in Education, ISSN: 

2243-7703, Online ISSN: 2243-

7711,Vol. 7 (2018), No. 1: 29-39 

/ 2017 

 

15. 

 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, J. 

 

The Еxternal 

Аssessment in the 

Republic of Macedonia 

– Does it Justify its 

Existence? 

 

„Учител“, ISSN 1857-8888 

(online), DOI. 

10.20544/teacher.13.01, Vol. 13: 

74 – 82 / 2017 

 
 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола 

Подобрување на одличноста во 

јавната администрација, 

(Improving the Excellence in 

Public Administration and Public 

Policy) 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола, 

ТЕМПУС/2014 

2. 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола 

Интегрирање и структурирање на 

меѓународната соработка во 

Република Македонија, ISdRIM  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола, 

ТЕМПУС/2014 

3. 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола 

Политика на меѓународна 

соработка за промовирање на 

регионалната интеграција, 

INTERPOL (International 

Relations Policy for Regional 

Integration Promotion) 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола, 

ТЕМПУС/2014 

4. 

Педагошки факултет 

– Битола, Талевски Д. 

Ј. и др.  

Откривање и работа со надарени 

и талентирани ученици во 

предучилишното, основното и 

средното образование  

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола, Педагошки 

факултет – Битола,  

одобрен од 

Министерството за 

образование и 

наука, бр. 11-

7997/4 од 

4.6.2014/2014 

5. 

Gollob R.,  

Talevski J., 

Ilieva V.  

Living Democracy SEE 

(Macedonia) 

“Zurich University 

of Teacher 

Education PH“ –
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Zürich, Педагошки 

факултет, 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола/март 2014 – 

декември 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 156 

11.2 Магистерски работи 19 

11.3 Докторски работи 5 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Марија Ристевска 
2. Дата на раѓање 04.06.1980 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор 
 

 

 

5. 

 

 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Диплома 2003 Факултет за учители и 

воспитувачи - Битола 

Магистратура 2007 Филозофски факултет-

Скопје 

Докторат 2011 Филозофски факултет-

Скопје 
6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

8.  Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција 
Звање во кое е избран и 

област 

Педагошки факултет, Битола Вонреден професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Педагогија Воспитувачи , Информатика и техничко 

образование / Педагошки факултет – 

Битола 

2. 

Инклузивна педагогија Воспитувачи, Наставник за одделенска 

настава, Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност   / 

Педагошки факултет – Битола 

3. 

Методика на воспитната 

работа 

Воспитувачи, Наставник за одделенска 

настава, Англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 

4. 
Мултикултурализам Преведување / Педагошки факултет - 

Битола 

5. 
Основи на специјална и 

рехабилитациска педагогија 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

/ Педагошки факултет - Битола 

6. 
Педагошко советување и 

ориентација 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

/ Педагошки факултет - Битола 

7. 
Самопомош во социјалната 

педагогија 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

/ Педагошки факултет - Битола 
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8. 

Meтодика на работа со деца со 

посебни образовни потреби 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

/ Педагошки факултет - Битола 

9. 

Mакедонски како странски / 

втор јазик 

Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност  / 

Педагошки факултет – Битола 

10. 

Педагошка практика  Наставник за одделенска настава, 

Англиски јазик и книжевност, 

Македонски јазик и книжевност 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Професионална ориентација 

на учениците 

Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – Битола 

2. 

Стратегии на учење и 

поучување на деца со посебни 

потреби 

Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – Битола 

3. 
Интеркултурна педагогија Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – Битола 

4. 
Микропедагогија Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава,  / Педагошки факултет – Битола 

5. 

Проценување и анализа на 

детски ликовни творби во 

ликовното воспитание и 

образование (соработник)  

Методика на одделенска настава / 

Педагошки факултет – Битола 

6. 

Соработка со родителите на 

децата со посебни потреби 

(соработник) 

Воспитувач, Наставник по одделенска 

настава/ Педагошки факултет – Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

 

Реформи во воспитанието и 

образованието  

Образовни науки/ Менаџмент во 

образование 

Педагошки факултет – Битола 

2. 

Евалуација на наставата, 

наставниот процес и 

образовните установи 

Образовни науки/ Менаџмент во 

образование 

Педагошки факултет – Битола 
 

3. 
Професионална ориентација Образовни науки/  

Педагошки факултет – Битола 

4. 
Општествен третман на 

надарените и талентираните  

Надареност и талентираност/  

Педагошки факултет – Битола 

5. Образовна политика 
Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

6. Инклузивно образование 
Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

7. 
Професионални компетенции 

на наставниците 

Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 
10.  
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Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Biljana Gramatkovski 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The speech of pre-

school children- 

opportunities for its 

improvement“ 

Junior Scientific Researcher 

- JSR Volume 5, No.2,  

November 2019  (ISSN: 

2458-0341) Pages 41 - 52  

 

2. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The students’ values 

acquired at school“ 

Junior Scientific Researcher 

- JSR Volume 5, No.2,  

November 2019  (ISSN: 

2458-0341) Pages 24-40  

 

3. 
Ristevska Marija, 

Pejcinovska Milena, 

Januseva Violeta 

„The children's world of 

ASD“ 

PROVINCA Internacional 

Volume 7, 2018 (ISSN: 

2630 – 2853) Pages 84-85 

4. 

Dance Sivakova 

Jasminka Kocoska  

Marija Ristevska  

Biljana Gramatkovski       

„ICT – The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematics“ 

TEM Journal(Technology 

Education Management 

Informatics) Journal of 

Association for Information 

Communication 

Technology Education and 

Science (ISSN : 2217 - 

8309) Pages 469- 478 

Indexed By: WEB OF 

SCIENCE - Thomson 

Reuters (Emerging Sources 

Citation Index), EBSCO 

Host, Index Copernicus 

ICV 91.05, Doi, MIAR 

Matriu d’Informacio per a 

I’Avaluacio de Revistes,  E 

Central and Eastern 

European Online library,  

ResearchBib, DOAJ - 

Directory of open access 

journals, Open access и 

Google scholar. Online at: 

www.temjournal.com    

Издаден во Volume 6, 

No.3, August 2017 

5. 

Biljana Gramatkovski  

Jasminka Kocoska   

Marija Ristevska   

Dance Sivakova 

„The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of the 

Preschool Children’s 

International Journal of 

Innovation and Research in 

Educational Sciences - 

IJIRES (ISSN : 2349 - 

5219) Pages 99-104  Index 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
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Speech“ Copernicus Value (ICV): 

76.24 Indexed By: Index 

Copernicus, Google scholar, 

UK Index и др.  издаден во 

Volume 4, Issue 1, January, 

2017 

6. 

Jasminka Kocoska   

Biljana Gramatkovski  

Marija Ristevska   

Dance Sivakova 

„Democratization Of 

the Process Of Studying 

The Contents Of The 

Subject Natural Science 

At 4th Grade“ 

Researchjournalis - Journal 

of Education  RJ Factor 

(2014): 2,93  Indexed with: 

ResearchBib, Journals 

Library (EZB), getCited и 

др. издаден во Volume 3, 

Issue 3, March 2015 

7. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The role of workbooks 

in the learning process 

in primary schools in 

the Republic of 

Macedonia“ (Pages 

691–698) 

International Journal of 

Innovation and Applied 

Studies  (ISSN: 2028-9324) 

Pages 691–698 SJIF 2013: 

3.5 UIF 2013:2.9801  ICV 

2012:6.87  GIF  2012: 0.449 

Volume 11, Issue 3, 2015 

8. 

Jasminka Kocoska    

Dance Sivakova   

Marija Ristevska   

Biljana Gramatkovski   

 

„The influence of 

games on the 

development of 

students social 

competence“ 

International Journal of  

Education and Research 

(ISSN: 2201-6333) Pages 

433–446  Indexed By: 

Index Copernicus, Google 

scholar, ProQuest, DOAJ 

Directory of open access 

journals, Cornel University 

Library, National Library of 

Australia, EBSCO Host 

Research databases и др. 

издаден во Volume 3, Issue 

3, March 2015 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Македонско научно 

здружение за аутизам, 

4 јуни, платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Родителски групи за 

поддршка“ во рамки на проектот 

„Социјални вештини и позитивно 

родителство кај деца со АСН“ 

2020 

2. 

Македонско научно 

здружение за аутизам, 

28 мај, платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Проблеми во исхрана и 

сон кај деца со АСН“ во рамки на 

проектот „Социјални вештини и 

позитивно родителство кај деца 

со АСН“ 

2020 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
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3. 

Македонско научно 

здружение за аутизам, 

21 мај, платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Сексуален развој и 

едукација на лица со АСН“ во 

рамки на проектот „Социјални 

вештини и позитивно 

родителство кај деца со АСН“ 

2020 

4. 

Македонско научно 

здружение за аутизам, 

14 мај, платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Визуелна поддршка на 

социјалната интеракција кај 

децата со АСН“ во рамки на 

проектот „Социјални вештини и 

позитивно родителство кај деца 

со АСН“ 

2020 

5. 

Македонско научно 

здружение за аутизам, 

7 мај, платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Сензорна 

пречувствителност кај лицата со 

АСН“ во рамки на проектот 

„Социјални вештини и позитивно 

родителство кај деца со АСН“ 

2020 

6. 

Здружение за 

дислексија Ајнштајн, 

28 март, платформа 

ZOOM 

On line семинар: „Практични 

методи и алатки за дислексија и 

дискалкулија“  

2020 

7. 

– Детска фондација 

Песталоци , 3 јули, 

Филозофски факултет 

– Скопје 

Тркалезна маса: „Подготовка на 

идните наставни кадри за 

квалитетно инклузивно 

образование“  

2019 

8. 

Yad Vashem museum 

from Izrael 

 

 Training seminar: „The Chalenge 

of Holcaust Education“ 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Kochoska, J., 

Sivakova-Neskovska, 

D.,  

Ristevska, M., 

Gramatkovski, B. 

 

New Horizons in Education and 

Social Studies Vol. 1, Chapter 5, 

Scientific Investigation on the 

Influence of Games on the 

Development of Students’ Social 

Competence, SKU: NHESS-V01, 

Category: Education And Social 

Studies, DOI: 

https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1

, Book Publisher International, July 

13, 2020 

2020 

2. Ристевска, М. 

Mетодика на работа со деца со 

посебни образовни потреби 
(материјал за интерна употреба за 

студентите од прв циклус на 

насоката социјална и 

рехабилитациска педагогија), 

Педагошки факултет – Битола 

2019 

3. Ристевска, М. Инклузивна педагогија, 2018 

https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1?fbclid=IwAR1pvb__i7pruwbcaFRt6XNtCC-KsRWJazMzy5uIrP3vQd_wmD5SHtvethA
https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1?fbclid=IwAR1pvb__i7pruwbcaFRt6XNtCC-KsRWJazMzy5uIrP3vQd_wmD5SHtvethA
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Педагошки факултет – Битола 

4. 

Ристевска, М., 

Кочоска, Ј., 

Стојановски, Т. 

Прирачник за одделенски 

наставници /Планирање на 

наставата за Општество во 

прво одделение, Педагошки 

факултет – Битола/ Центар за 

развој на курикулумот 

2017 

5. 

Ристевска, М., 

Граматковски, Б., 

Стојановски, Т. 

Приачник за одделенски 

наставници /Планирање на 

наставата за Општество во 

второ одделение, Педагошки 

факултет – Битола/ Центар за 

развој на курикулумот 

2017 

6. 

Ристевска, М., 

Гулевска, В., 

Стојановски, Т. 

Прирачник за одделенски 

наставници /Планирање на 

наставата за Општество во 

трето одделение, Педагошки 

факултет – Битола/ Центар за 

развој на курикулумот 

2017 

7. 

Стојановски, Т., 

Ристевска,М., 

Гулевска,В., 

Станојевиќ,И. 

 Сознавам, размислувам, 

раскажувам... 1 /Содржини и 

активности за општество во 

прво одделение, Скопје:Топер 

2015 

8. 

Стојановски, Т., 

Ристевска,М., 

Гулевска,В., 

Станојевиќ,И. 

Сознавам, размислувам, 

раскажувам... 2 /Содржини и 

активности за општество во 

второ одделение, Скопје:Топер 

2015 

9. 

Стојановски, Т., 

Ристевска,М., 

Гулевска,В., 

Станојевиќ,И. 

Сознавам, размислувам, 

раскажувам... 3 /Содржини и 

активности за општество во 

трето одделение, Скопје:Топер 

2015 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Biljana Gramatkovski 

Marija Ristevska 

 

„Early bilingualism: challenge for 

educators and educational 

institutions (kindergartens and 

schools)“ 

Teacher - 

International 

Journal of 

Education 

Volume 17, 

May 2019 

(ISSN 1857-

8888), Faculty 

of Education, 

University “St. 

Kliment 

Ohridski “- 

Bitola Pages 

55-62 

 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
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2. 

Anastasov Blagojce 

Marija Ristevska 

 

„The role of the counselorin the 

pedagogical counseling process“ 

Teacher - 

International 

Journal of 

Education 

Volume 18, 

November 2019 

(ISSN 1857-

8888), Faculty 

of Education, 

University “St. 

Kliment 

Ohridski “- 

Bitola Pages 

54-59 

3. 

Jasminka Kocoska 

Marija Ristevska 

 

„Indicators of the teacher 

effectiveness in the educational 

process“ 

International 

Journal of 

Education 

TEACHER, 

Volume 15, 

May 2018, 

Faculty of 

Education- 

Bitola, 

University “St. 

Kliment 

Ohridski “- 

Bitola, 

Macedonia. 

ISSN 1857-

8888. Available 

at: 

4.http://www.ij

eteacher.com/in

dex.php/ijeteac

h/article/view/3

6 

 

4. 

Marija Ristevska 

Dance Sivakova 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

 

„Worksheets in the mathematics 

curriculum in primary education in 

the republic of Macedonia“ 

Зборник 

резимеа, 

Међународни 

научни скуп  

2017, 

„Проблеми и 

дилеме 

савремене 

наставе у 

теорији и 

пракси“, 

Универзитет у 

Београду, 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36
http://www.ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/36
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
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Учитељски 

факултет, мај 

2017 

5. 

Biljana Gramatkovski 

Marija Ristevska 

 

„Learning communication skills by 

the teachers“ 

International 

Journal of 

Education 

TEACHER, 

N.10 2015 

Pages 105 – 

109 Faculty of 

Education, 

University “St. 

Kliment 

Ohridski “- 

Bitola 

 

6. 
Jasminka Kocoska 

Marija Ristevska 

„The Mentor as an Implementer of 

the Metodology Practice in 

Democracy Education“ 

International 

Journal of 

Science and 

Research (IJSR) 

(ISSN 

(Online):2319 – 

7064 / Indeks 

Copernicus 

Value (2013): 

6.14 / Impact 

Factor (2013): 

4.438 / 

www.ijsr.net ) 

Volume 4, Issue 

3, 2015 

7. 
Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 
„Building of the character“ 

Mеѓународно 

списание 

,,Учител“ 

(Pages 123 – 

127)  бр.10, 

2015   

8. 

Marija Ristevska 

 Dance Sivakova    

Neskovska 

„Advantages of the integrated 

curriculum planning“ 

Third 

International 

Conference 

“Education 

across Borders” 

- Education and 

Research across 

Time and Space 

-  Педагошки 

факултет – 

Битола, 2016 

 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
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9. 
 Sivakova, D.,  

Ristevska, М. 

„Improving the teaching and 

learning of Mathematics by the use 

of ICT“ 

Third 

International 

Conference 

“Education 

across Borders” 

- Education and 

Research across 

Time and Space 

-  Педагошки 

факултет – 

Битола, 2016 
 

11. 
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на на студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Виолета Јанушева 
2. Дата на раѓање 16.11.1968 г.  
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на филолошки науки 
 

 

 

 

 

5. 

 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Доктор на 

филолошки 

науки 

2009 Филолошки факултет „Б. 

Конески“ – Скопје  

Магистер по 

филолошки 

науки 

2004 Филолошки факултет „Б. 

Конески“ – Скопје  

Наставник по 

македонски 

јазик 

1991 Филолошки факултет „Б. 

Конески“ – Скопје  

Наставник по 

јужнословенск

и книжевности 

1998 Филолошки факултет „Б. 

Конески“ – Скопје  

 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука 

за јазик 

Македонистика 

 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука 

за јазик 

Македонистика 

 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет  – 

Битола  

редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Фонетика и фонологија на СМЈ Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

2. 
СМЈ – Морфологија  Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

3. 
СМЈ – Лексикологија и 

фразеологија 

Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

4. 
СМЈ – Зборообразување  Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

5. 
СМЈ – Лингвостилистика Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

6. 
 

СМЈ – Синтакса  

Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  
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7. 

 

 

Социолингвистика 

Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик – Педагошки факултет – Битола  

8. 

 

 

Општа лингвистика 

Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик –  Педагошки факултет – Битола  

9. 

 

Семиологија 

Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност –  

Педагошки факултет – Битола  

10.  

 

 

Македонски јазик и  Современ 

македонски јазик 

Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и 

рехабилитациска педагогија – 

Педагошки факултет – Битола  

11.  

Современ македонски јазик 1, 

2, 3  

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик –  Педагошки факултет – Битола  

12.  

 

Основи на врзан текст 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик –  Педагошки факултет – Битола  

13.  

 

Психолингвистика 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик –  Педагошки факултет – Битола  

14.  

 

 

Академско пишување 1, 2 

Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик –  Педагошки факултет – Битола  

15.  

 

Терминологија 1, 2  

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик –  Педагошки факултет – Битола  

16. 

 

Практична настава 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на македонски 

јазик – Педагошки факултет – Битола  

17.  

 

 

 

Правопис и правоговор 

Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Македонски јазик и 

книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Преведување од 

македонски на англиски и од англиски 

на македонски јазик –   Педагошки 

факултет – Битола 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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1. 
Лингвистички основи на 

наставата по македонски јазик 

Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

2. 
Лингвистика Одделенска настава, Воспитувачи – 

Педагошки факултет – Битола  

 

3. 

Правопис и правоговор Одделенска настава, Воспитувачи – 

Педагошки факултет – Битола  

4.  

 

Академско пишување 

Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

5.  

 

Семантички категории 

Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

6.  

 

Докимологија 

Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Менаџмент на човечки ресурси – 

Педагошки факултет – Битола  

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Современи лингвистички 

теории  

Наука за јазик – македонски, англиски  – 

Педагошки факултет – Битола  

2. 
Библиотекарството и 

образованието 

Наука за јазик – македонски, англиски  – 

Педагошки факултет – Битола  

 
3. 

Евалуација на наставата, 

наставниот процес и 

образовните установи 

Наука за јазик – македонски, англиски, 

Менаџмент во образование, Образовни 

науки – Педагошки факултет – Битола  

4.  

Методологија на 

научноистражувачката работа 

во наставата по јазик и 

литература 

 

Наука за јазик – македонски, англиски  – 

Педагошки факултет – Битола  

5. 
Културни и лингвистички 

компетенции во образованието 

Образовни науки – Педагошки факултет 

– Битола 
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    
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2.    

3.    

4.    

5.    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

 

 

Виолета Јанушева 

 

 

 

Стандарден македонски јазик 

Битола: 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“, 

Педагошки 

факултет – 

Битола, 2017 

2. 

 

Виолета Јанушева, 

Бисера 

Костадиновска-

Стојчевска 

 

 

Академско пишување 1 

Битола: 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“, 

Педагошки 

факултет – 

Битола, 2017 

3. 

 

 

Јове Димитрија 

Талевски,  

Виолета Јанушева 

 

 

Аспекти на оценувањето 

Битола: 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“, 

Педагошки 

факултет – 

Битола, 2015 

4. 

 

Виолета Јанушева, 

Бисера 

Костадиновска-

Стојчевска 

 

 

Академско пишување 2 

Битола: 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“, 

Педагошки 

факултет – 

Битола, 2019 

5. Виолета Јанушева 
Мултипликативната 

конфигурација во 

Битола: 

Педагошки 
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македонскиот јазик факултет, 2020 
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

 

Janusheva, V., 

Jurukovska, J. 

„Conceptual formulation of 

neologisms in various 

dictionaries and primary school 

Macedonian language course 

textbooks“. 

Journal of 

Language and 

Linguistic Studies 

v. 11, 2, 2015, 99–

116. 

2. Јанушева, В.  

Анализа на објаснувањата на 

поимот жаргон во 

стандардниот македонски 

јазик 

Скопје, Институт 

за македонски 

јазик „К. 

Мисирков“. 

Македонски јазик 

LXVII, 215 – 225, 

2016 

3. Јанушева, В. 

„Асиндетонските реченици 

низ функционалните стилови 

на македонскиот стандарден 

јазик“ 

Mundo Eslavo 16, 

2017, 395–407 

4. 
Janusheva, V., 

Neshkovska, S. 

„Semantic formulas for 

expressing condolences in the 

Macedonian Language: An 

intercultural study“ 

European Journal 

of Literature, 

Language and 

Linguistics Studies 

v. 2, 2, 2018, 85–

102 

5. Јанушева, В. 

Синтаксата на насловите во 

електронските медиуми во 

македонскиот стандарден 

јазик“ 

Современа 

фиолологија 2(1), 

2019, 59–79 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи Над 60 

11.2 Магистерски работи 4 

11.3 Докторски работи / 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Љупчо Кеверески 
2. Дата на раѓање 25.04.1959 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на психолошки науки 
 

 

 

 

5. 

 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 
1986 Филозофски факултет–

психологија, Скопје 

Магистер 1997 ИСППИ-Скопје 

Доктор 
2004 Филозовски факултет– Нови 

Сад, одсек Психологија 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

 Образование Психологија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Психологија 

8.  Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки 

факултет-Битола 

Редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Психологија  (З) Учители /Педагошки факултет- Битола 

2. 
Развојна психологија  

(З)(задолжителен) 
Воспитувачи/ Педагошки факултет- Битола 

3.  Социјална психологија (З) 
Социјална и рехабилитациска  / Педагошки 

факултет- Битола 

4. Психологија (И)  Јазици/ Педагошки факултет- Битола 

5. 
Образование на надарени и 

талентирани(И) 

Учители, воспитувачи/ Педагошки 

факултет- Битола 

6. 
Психолошки интервенции во 

спицијална педагогија 

Социјална и рехабилитациска  / Педагошки 

факултет- Битола 

7. Педагошка психологија 
(по избор на студентите)/ Педагошки 

факултет- Битола 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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1. Откривање и работа со 

надарените и талентираните 

Образование на надарени и талентирани/ 

Педагошки факултет- Битола 
2. Поттикнување и развој на 

надареноста 

Образование на надарени и талентирани/ 

Педагошки факултет- Битола 
 3. Советодавна работа на 

стручните соработници со 

надарените - 

Образование на надарени и талентирани/ 

Педагошки факултет- Битола 

4. Методологија (втор) Образование на надарени и талентирани/ 

Педагошки факултет- Битола 
 

5. 

Комуникациски аспекти со 

надарените и талентираните 

(втор) 

Образование на надарени и талентирани/ 

Педагошки факултет- Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Психологија на менаџмент 
Менаџмент во образование/ Педагошки 

факултет- Битола 

2.   
3.   
4.   
5.   

10. 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Lјupco Kevereski, 

Marija Kotevska 

Dimovska,  

Dragan Ristevski 

Тhe influence of the 

emotional inteligence in 

protection of the mental 

health in conditions of a 

psychosocial stress 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education, 2016 

2. 
A Azeska, J Starc, L 

Kevereski 

Styles of decision making 

and management and 

dimensions of personality 

of school principals 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education, 2017 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Dr. Ljupčo Kevereski, 

Milka Kevereska – 

Šapkaroska 

Razlike v čustveni 

inteligenci vodij v 

različnih organizacijah 

Emotional Intelligence 

Differences among 

Leaders of Different 

Organizational Contexts, 

IZZIVI globalizacije in 

družbeno-

ekonomskookolje EU  

 

[Elektronskivir] 

:zbornikprispevkov : 

mednarodnaznanstvenakonfer

enca = Globalisation 

challenges and the social-

economic environment of the 

EU : conference proceedings : 

international scientific 

conference, Novo mesto, 16. 

maj 2019 / 

4. 
 

 

 

 

Faculty od Business and 

Management Sciences Novo 
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Kevereski, L.,  

 

 

Emotional intelegence in 

the Business in the world 

 

Mesto, School of Business and 

Management Novo Mesto 

Faculty od Business and 

Management Sciences Novo 

Mesto, School of Business and 

Management Novo Mesto. 

2017 

5. Keverwski, L 

Kreativnost kao 

fundamentalna 

komponenta osobnosti 

kreativnih lidera 

Znanstvena konferencija, 

Kreativno liderstvо, Opatija, 

Hrvatska, 2017 

 
 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
проф. д-р Кеверески., 

Л 

Одливот на мозоци (не)решлив 

проблем 

ОУ Јанко Глазер, 

Руше Словенија, 

2019 

2. 

Кеверески Лупчо - 

Раководител  

Национален проект- Откривање и 

работа со надарените и 

талентираните  

 

МОН, БРО, 2014 

3. 

 

Кеверески Лупчо - 

Раководител  

Национален проект, Примена и 

интерпретација на тестовите за 

откривање на надарените и 

талентираните 

 

МОН, БРО, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Акад. Грозданка 

Гојков,  

проф. д-р Јасмина 

Старц,  

проф. д-р Љупчо 

Кеверески,  

проф. д-р Методија 

Стојановски 

 

Менторирање на надарените и 

талентираните 

Словенечко 

здружение за 

надарени и 

македонска 

асоцијација за 

надарени, 2016 

2. 
проф. д-р Кеверески, 

Л., 
Психологија 

Печатница Лик, 

Струга, 2016 

 

3. 

проф. др- Марија 

Димоска- и  

проф. д-р Љупчо 

Кеверески  

 

Емоционална интелигенција како 

нова психолошка парадигма 
Битола, 2017 

4. 

проф. д-р Дамоска,Л.,  

проф. д-р  Арнаудова, 

В.,   

проф. д-р Кеверески 

Поттикнување и развој на 

креативноста, Прирачник за 

предучилишно образование  

Просветно дело, 

Скопје, 2019 
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 Л.,  

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Lјupco Kevereski, 

Marija Kotevska 

Dimovska,  

Dragan Ristevski 

Тhe influence of the emotional 

inteligence in protection of the mental 

health in conditions of a psychosocial 

stress 

International 

Journal of 

Cognitive 

Research in 

Science, 

Engineering and 

Education, 2016 

2. 

A Azeska,  

J Starc,  

L Kevereski 

Styles of decision making and 

management and dimensions of 

personality of school principals 

International 

Journal of 

Cognitive 

Research in 

Science, 

Engineering and 

Education, 2017 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Kevereski, L.,  

 

 

 

 

 

 

 

Emotional intelegence in the Business 

in the world 

 

Faculty od 

Business and 

Management 

Sciences Novo 

Mesto, School of 

Business and 

Management 

Novo Mesto 

Faculty od 

Business and 

Management 

Sciences Novo 

Mesto, School of 

Business and 

Management 

Novo Mesto. 2017 

4. Keverwski, L 

Kreativnost kao fundamentalna 

komponenta osobnosti kreativnih 

lidera 

Znanstvena 

konferencija, 

Kreativno 

liderstvo, Opatija, 

Hrvatska, 2017 

 
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 50 

11.2 Магистерски работи 20 

11.3 Докторски работи 4 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии 

1. Име и презиме Валентина Гулевска 
2. Дата на раѓање 5.1.1969 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор по филозофски науки 
 

 

 

 

5. 

 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

класичар 

1993 Филозофски 

факултет, Скопје 

Магистер по 

филозофски 

науки 

1998 Филозофски 

факултет, Скопје 

Доктор по 

филозофски 

науки 

2003 Филозофски 

факултет, Скопје 

 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Филозофија Историја на 

филозофијата 
 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Филозофија Историја на 

филозофијата 
 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

 

Педагошки факултет, 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ - Битола 

Редовен професор 

Историја на 

филозофијата 

(60500), Етика 

(60503) и Друго 

(60517 Историја) 
 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Филозофија 

Наставник за одделенска настава / 

Педагошки факултет, Битола 

Воспитувачи / Педагошки факултет, 

Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија, 

Педагошки факултет, Битола 

Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет, Битола 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет, Битола 

2. Етика 
Наставник за одделенска настава / 

Педагошки факултет, Битола 

Воспитувачи / Педагошки факултет, 
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Битола 

Македонски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет, Битола 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет, Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија, 

Педагошки факултет, Битола 

Преведување / Педагошки факултет, Битола 
 3. Филозофија на јазик Преведување / Педагошки факултет, Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

 

1. 

 

Етика во инклузивната настава 

Методика во предучилишното 

образование/ Педагошки факултет - Битола 

Методика во одделенска настава/ 

Педагошки факултет – Битола 
 

2. 

 

Професионална етика кај 

наставниците 

Методика во предучилишното 

образование/ Педагошки факултет - Битола 

Методика во одделенска настава/ 

Педагошки факултет – Битола 
 

3. 

 

Супстратни основи на 

општествените науки 

Методика во предучилишното 

образование/ Педагошки факултет - Битола 

Методика во одделенска настава/ 

Педагошки факултет – Битола 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

 

 

Образовна етика 

 

Образовни науки / Педагошки факултет, 

Битола 

Менаџмент во образование / Педагошки 

факултет, Битола 

Настава по јазик / Педагошки факултет, 

Битола 

2. 
Глобализацијата и 

образованието 

Образовни науки / Педагошки факултет, 

Битола 
10. 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Gulevska, V., 

Tasevska, A., 

Jovanova Mitkovska, 

S., Ademi, L., 

Makasevska, V., 

Ahmeti, K., Brajovikj, 

J. 

Strenthening the Pre-Service 

Teacher Training System in a 

Multi-Ethnic Society / Russian 

Psychological Journal, vol. 14 / 

4, (243-266). 

 

Academy for 

Pedagogy and 

Psychology, 

University of Rostov-

on-Don (Russia), 2017 

2. Gulevska, V. Education and Curriculum  
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Development in the Postmodern 

World / Conference Proceedings: 

1
st
 Anglo-American Conference 

on Multidisciplinary Studies in 

Girne (Kipar), (114-121). 

Anglo-American 

Publications LLC, 

Wilmington & 

Girne (Kipar), 2017 

3. Gulevska, V. 

Teachers’ Perceptions of Parental 

Involvement in Primary 

Education / Teaching 

Innovations, vol. 31 / 1, (134-

140).  

 

Faculty of Teacher 

Training, University 

of Belgrade (Serbia), 

2018 

 

4. Gulevska, V. 

Ethical Dilemmas in Inclusive 

Education: The Case of Homeless 

Children / Conference 

Proceeding: International 

Scientific Conference New 

Trends and Research Challenges 

in Pedagogy and Andragogy 

NTRCPA18, (179-186). 

Pedagogical 

University of Cracow, 

Institute of 

Educational Studies & 

Charles University of 

Prague (Poland - 

Czechia), 2018 

5. Gulevska, V. 

Developing Curriculum for 

People of Tirdh Age  /  Зборник 

радова са Научног скупа 

Унапређивања квалитета 

образовног процеса о старости 

и старијима, (22-30). 

 

Педагошки факултет, 

Врање (Србија), 2020 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Center for Balkan 

Cooperation "Loja" 

Anchoring Multiethnic Youth Work 

in University Curricula of Future 

Teachers. Study visit in Germany 

from 12.11.2017 to 17.11.2017 in 

Berlin. 

"Loja", Tetovo, 

2017 

2. Center for Balkan 

Cooperation "Loja" 

Anchoring Multiethnic Youth Work 

in University Curricula of Future 

Teachers. Study visit in Germany 

from 5.11.2018 to 9.11.2018 in 

Munich, Regensburg and Augsburg. 

"Loja", Tetovo, 

2018 

3. Center for Balkan 

Cooperation "Loja" 

Anchoring Multiethnic Youth Work 

in University Curricula of Future 

Teachers. Study visit in Greece 

from 28.11.2019 to 30.11.2019 in 

Thessaloniki. 

"Loja", Tetovo, 

2019 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
/ 

/ / 
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 2. 
/ 

/ / 

3. 
/ / / 

4. 
/ / / 

5. 
/ / / 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Gulevska, V. 

The Idea of Justice According to 

Plato and Pseudo-Dionysius the 

Areopagite / Conference 

Proceedings: 2400 years from 

founding of  Plato's Academy, (103-

119). 

Faculty of 

Philosophy, UKIM, 

Skopje, 2016 

2. 
Gulevska, V., 

Atanasoska, T., 

Stankovska, S. 

Rethinking Teacher Competencies 

to Work in a Multicultural 

Environment / 

Conference Proceedings: 10
th

 

International Balkan Congress for 

Education and Science, (753-764). 

Faculty of Pedagogy 

„St. Kliment 

Ohridski“- UKIM, 

Skopje, 2016 

3. 
Gulevska, V. 

About Some Lexical Characteristics 

in the Philosophy of Saint Clement 

of Ohrid, Horizons, 19, (89-98). 

DOI 10.20544 

University “St. 

Kliment Ohridski”, 

Bitola, 2016 

4. Gulevska, V. 

Eschatological Issues in the 

Philosophy of Saint Maximus the 

Confessor, Systasis, Special Edition 

/ 4, (227-238). 

Faculty of 

Philosophy, UKIM, 

Skopje, 2018 

5. Gulevska, V. 

Троичниот Бог во реторичкиот 

дискурс на св. Григориј Богослов 

/ Testimonia philosophica (Зборник 

во чест на проф. д-р Вера 

Георгиева по повод 70 години од 

раѓањето), (191-201). 

Филозофски 

факултет, Скопје, 

2020 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи над 100 

11.2 Магистерски работи 5 

11.3 Докторски работи 1 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Златко Жоглев 
2. Дата на раѓање 06.11.1959 година 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Доктор на социолошки науки 
 

 

 

 

5. 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Додипломски 

студии (Bachelor) 

1983 Филозофски факултет 

ННСГ за Социологија - 

Скопје 

Втор степен 

(M.A.) 

1992 Институт за социолошки 

и политичко - правни 

истражувања - Скопје 

Трет степен 

(Ph.D.) 

1996 Филозофски факултет - 

Скопје 

 
 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Социологија Социологија на научно-

технолошкиот развој; 
 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Социологија Социологија на 

комуникации 
 

8.  
Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет - 

Битола Редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

 

 

 

Социологија на образование 

Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 

Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски)/ Педагошки факултет - 

Битола 

2. 

 

 

 

Компаративни религиски системи 

Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 

Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски)/ Педагошки факултет - 

Битола 

3. 

 

Деловно комуницирање 

Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски)/ Педагошки факултет - 
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Битола 
9.2 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

 

Комуникациски аспекти на 

надарените и талентираните 

Образование на талентираните и 

надарените/ Педагошки факултет - 

Битола 

2. 
Професионално комуницирање Менаџмент во образованието/ 

Педагошки факултет - Битола 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Деловно комуницирање Менаџмент во образованието 

2. Образовна етика (како втор член) Менаџмент во образованието 
10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 

М-р Гордана 

Стојаноска 

Социологија на менаџментот 

и промените во 

македонското општество(во 

печат) 

Институт за 

социологија –Скопје  

2. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 

М-р Гордана 

Стојаноска 

Религијата верските 

заедници и религиозни групи, 

вредностите и општеството  

Педагошки 

факултет, Едирне, 

Р. Турција, 

Педагошки 

факултет Стара 

Загора, Р. Бугарија, 

Педагошки 

факултет „Свети 

Климент Охридски, 

Скопје“, Р. 

Македонија  

3. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 

М-р Гордана 

Стојаноска, 

Ѓулен Емин 

Најзначајни карактеристики 

на турските верски 

училишта во Битола до 

Младотурското движење (во 

печат) 

Универзитет 

„Свети Климент 

Охридски“ – 

Битола, 

Меѓународен форум 
4.    

5.    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 

 

Promoting a Model of Integrated 

University in the Former 

Yugoslav Republic of 

Macedonia (PRIUM) 

TEMPUS – JEP 

Project 
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2. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 

 

Balkan scheme for 

internationalization of learning 

together with eu universities – 

basileus  

ERASMUS 

MUNDUS Action 2 

Project:  

 

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Хасан 

Јашари,  

Проф. д-р Златко 

Жоглев,  

Проф. д-р Јонуз 

Абдулаи 

Студентите и религиозните 

политички движења 

ЈИЕ Универзитет, 

2008 

2. 
Проф. д-р Златко 

Жоглев 
Врвовите на филозофот 

Педагошки 

факултет-Битола, 

2006 

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи 7 

11.3 Докторски работи 4 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Јасминка Кочоска 

2. Дата на раѓање 31.05.1977 

3. Степен на образование Доктор на науки  

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагогија во областа на методиките 

 

 

 

 

 

5. 

 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

учител 
1999 Педагошки факултет-Битола 

Магистер по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

 

2007 

 

Педагошки факултет-Битола 

Доктор по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

 

2012 

 

Педагошки факултет-Битола 

 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Методика 

 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Образование Методика 

 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет-Битола Вонреден професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Граѓанско и мултикултурно 

образование со методика 

Наставник за одделенска настава Воспитувач/ 

Педагошки факултет-Битола 

2. 
Педагошка документација во 

градинките 

Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

3. 
Граѓанско и мултикултурно 

образование 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет-Битола 

4. 
Македонски како странски 

јазик 

Македонски јазик и книжевност Англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет-Битола 

5. Педагошка практика 

Воспитувачи,  Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет-Битола 

6. 
Демократија и граѓански 

вештини 

Преведување (од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик)/ Педагошки 

факултет-Битола 
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7. Работа со поединец и група 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на Граѓанско 

образование 

Наставник по одделенска настава; 

Воспитувач/Универзитет „Св.Климент Охридски“ 

–Битола/ Педагошки факултет – Битола 
2. Основи на спортска игра со 

методика 

Наставник по одделенска настава; 

Воспитувач/Универзитет „Св.Климент Охридски“ 

–Битола/ Педагошки факултет – Битола 
 

3. 

 

Методички практикум 

Наставник по одделенска настава; 

Воспитувач/Универзитет „Св.Климент Охридски“ 

–Битола/ Педагошки факултет – Битола 
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Наставникот и надарените 

ученици 

  

Надарени и талентирани/Универзитет 

„Св.Климент Охридски“ –Битола/ Педагошки 

факултет – Битола 

2 
Тенденции и иновации во 

методиката 

Образовни науки/ Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – 

Битола 

3. Граѓанско образование 
Менаџмент на образование/ Универзитет 

„Св.Климент Охридски“ –Битола/ Педагошки 

факултет – Битола 

4. Интерактивни вештини 
Менаџмент на образование/ Универзитет 

„Св.Климент Охридски“ –Битола/ Педагошки 

факултет – Битола 
10. 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Jasminka Kochoska 

The role of 

dramatization in 

acquiring life skills 

among students 

Horizons, International Scientific 

Journal, Series A, Social Sciences 

and Humanities,  University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola Volume 

17, September 2015  

2. Jasminka Kochoska Democratic education 

„Teacher„ 

International Journal of Education,  

Faculty of Education-Bitola,  

Volume 8, December 2015 

3. 
Jasminka Kochoska & 

Biljana Gramatkovski 

Eye contact as the most 

powerful way for 

classroom management 

Third International Conference 

“Education across Borders “, 

Education and Research across Time 

and Space (1100
th

 Death Anniversary 

of St. Clement of Ohrid), 06-07 

October 2016, Faculty of Education-
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Bitola, Macedonia 

4. Jasminka Kochoska  

Freedom of speech vs 

hate speech in 

democratic society 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 13, April 2017, 

Faculty of Education- Bitola, 

University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia.  

5. 

Dance Sivakova, 

Jasminka Kochoska, 

Marija Ristevska & 

Biljana Gramatkovski 

ICT- The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematics 

TEM Journal (Technology, 

Education, Management, 

Informatics/ Association for 

Information Communication 

Technology Education and Science), 

UIKTEN, Web of Science | Thomson 

Reuters (Clarivate Analytics), 

Volume 6, Issue 3, Pages 469-478, 

ISSN 2217-8309, DOI: 

10.18421/TEM63-06, Online at: 

http://www.temjournal.com, August 

2017 

6. 
Jasminka Kochoska & 

Blagojche Anastasov 

The basic features of 

social and 

rehabilitation pedagogy 

in education for social 

work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 18, 

December 2019, Faculty of 

Education- Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. ISSN 1857-8888  

 

7. 
Jasminka Kochoska & 

Marija Ristevska 

Development of 

effective critical 

thinking among 

students through social 

work education 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 19. p. 

31-39, May 2020, Faculty of 

Education- Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. ISSN 1857-8888.   
 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Центар за балканска 

Соработка ЛОЈА и 

К.Вустров, 

партнерска 

организација од 

Германија 

“Anchoring of Multiethnic Youth 

work in the University Curriculum 

for future teachers” 

2018 
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2. 

Центар за правни 

истражувања и 

анализи, Институт 

Отворено Општество, 

Тинк Тенк Фонд &  

Канцеларија за 

Ромски иницијативи 

на Фондациите 

Отворено Општество,  

 „Еднакви пред судот безбедни 

во животот“, 
2017 

3. 

Центар за балканска 

Соработка ЛОЈА и 

К.Вустров, 

партнерска 

организација од 

Германија 

“Втемелување на 

мултиетничката работа за 

млади во универзитетскиот 

курикулум за идни наставници” 

2017 

4. Yad Vashem 
Training seminar “The Challenge 

of Holocaust Education“ 
2016 

5. 
Centar za balkanska 

sorabotka LOJA 

Изведување обука за „Курс по 

Мултикултурализам“, 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Марија Ристевска, 

Јасминка Кочоска   

Таше Стојановски 

Прирачник за одделенски 

наставници (Планирање на 

наставата за Општество во прво 

одделение) 

Центар за развој на 

курикулумот на 

основното училиште, 

Педагошки факултет-

Битола, 2017, Битола 

2. 
Јасминка Кочоска 

(Коавтор) 

Прирачник за Мултикултурно 

образование (Концепти и методи) 

 

Центар за Балканска 

Соработка ЛОЈА, 2018, 

Тетово. 

3. 

Jasminka Kochoska  

Dance Sivakova 

- Neskovska 

Marija Ristevska  

Biljana Gramatkovski  

New Horizons in Education and 

Social Studies  

Vol. 1, Chapter 5, Scientific 

Investigation on the Influence of 

Games on the Development of 

Students’ Social Competence 

SKU: NHESS-V01, 

Category: Education 

And Social Studies  
DOI: https://doi.org/10.9

734/bpi/nhess/v1, Book 

Publisher International, 
July 13, 2020 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Jasminka Kochoska & 

Marija Ristevska 

Development of effective critical 

thinking among students through 

social work education 

International Journal of 

Education TEACHER, 

Volume 10, Issue 19. p. 

31-39, May 2020, 

Faculty of Education- 

Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- 

https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1
https://doi.org/10.9734/bpi/nhess/v1


 

 

173 

Bitola, Macedonia. ISSN 

1857-8888.   

2. 
Jasminka Kochoska & 

Blagojche Anastasov 

The basic features of social and 

rehabilitation pedagogy in 

education for social work 

International Journal of 

Education TEACHER, 

Volume 9, Issue 18, 

December 2019, Faculty 

of Education- Bitola, 

University “St. Kliment 

Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. ISSN 1857-

8888  

 

3. Jasminka Kochoska  
Freedom of speech vs hate speech 

in democratic society 

International Journal of 

Education TEACHER, 

Volume 13, April 2017, 

Faculty of Education- 

Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia.  

4. 

Biljana Gramatkovski, 

Jasminka Kochoska,  

Marija Ristevska &  

Dance Sivakova 

The Expressive Reading as an 

Opportunity for Improvement of 

the Preschool Children’s Speech 

IJIRES Source of 

Knowledge 

(International Journal of 

Innovation and Research 

in Educational Sciences) 

Volume 4, Issue 1, Jan. 

2017, IJIRES Index 

Copernicus Value (ICV): 

76.24 

5. 

Dance Sivakova,  

Jasminka Kochoska,  

Marija Ristevska &  

Biljana Gramatkovski 

ICT- The Educational Programs in 

Teaching Mathematics 

TEM Journal 

(Technology, Education, 

Management, 

Informatics/ Association 

for Information 

Communication 

Technology Education 

and Science), UIKTEN, 

Web of Science | 

Thomson Reuters 

(Clarivate Analytics), 

Volume 6, Issue 3, Pages 

469-478, ISSN 2217-

8309, DOI: 

10.18421/TEM63-06, 

August 2017 

http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18
http://ijires.org/index.php/issues?view=researcharea&task=show&id=18
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6. 

 

Jasminka Kochoska 

 

Democratic education 

Teacher- International 

Journal of Education, 

Volume 8, December 

2015, Faculty of 

Education- Bitola, 

University “St. Kliment 

Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 2 
11.2 Магистерски работи 

 

11.3 Докторски работи  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

175 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од  

прв, втор и трет циклус на студии  

1. Име и презиме Милена Пејчиновска-Стојковиќ 
2. Дата на раѓање 06.05.1982  
3. Степен на образование Доктор на науки  

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагогија во областа на методиките 

 

 

 

 

 

5. 

 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

учител 
2005 Педагошки факултет-Битола 

Магистер по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

2010 
 

Педагошки факултет-Битола 

Доктор по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

 

2015 

 

Педагошки факултет-Битола 

 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Природно-

општествено 

Образование Методика 

 

 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

 

Природно-

општествено 

 

Образование 

Методика – 50504, Образование на 

наставници – 50513, Друго 

(природни и општествени науки) – 

50525 
 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет-Битола Вонреден професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Методика на природо-

научното и општественото 

подрачје 1  

Наставник за одделенска настава /Педагошки 

факултет – Битола 

2. 
Методика на воспитно-

образовната работа по ЗПО 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

3. 
Природни науки Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 
4. Основи на природните науки Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

5. 

 

 

Регионална географија 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола  

Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола 

Англиски јазик и книжевност/ Педагошки 
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факултет – Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет - Битола 
 

6. 

 

 

Нашата татковина 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола 

Англиски јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет – Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет - Битола 

7. 
Активности во наставата Македонски/англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 
8. Еколошко воспитание Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола  
9. Интерактивни вештини Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

10. 
Превенција на девијантно 

однесување 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 
11. Медиумска култура Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

12. 

 

Медиумска култура во 

наставата 

Наставник за одделенска настава /Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

 Македонски, англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 

13. 

 

Педагошка практика 

 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

Македонски/ англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

14. 

Македонски како странски 

јазик (само за странски 

студенти) 

 

Сите групи 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Супстратни основи на 

методиката –географија 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
2. Методика на наставата по 

општество  

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
 

3. 

Методика на наставата по 

природа 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
4. Методика на наставата по 

запознавање на околината 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
5. Методика на наставата  по 

природни науки и технологија 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
6. Методичко моделирање Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
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 7. Методички практикум Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 
8. Стратегии во наставата по 

англиски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност  

Педагошки факултет – Битола 
9.  Методичка практика Англиски јазик и книжевност  

Педагошки факултет – Битола 
10 Методичка практика Македонски јазик и книжевност 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методичко моделирање на 

наставата по природни науки 

Образовни науки  

Педагошки факултет – Битола 
 2. Развој на креативни 

компетенции во наставата 

Образовни науки  

Педагошки факултет – Битола 
3. Методика на креативната 

настава по англиски јазик 

Настава за јазик/ Педагошки факултет – Битола 

4. Интерактивни вештини Настава по јазик /Менаџмент во образование 

Педагошки факултет – Битола 
5. Комуникациски аспакти на 

наставата 

Настава за јазик/ Педагошки факултет – Битола 

6. Наставникот и надарените 

ученици 

Образование на надерини и талентирани 

Педагошки факултет – Битола 
7. Самоевалвацијата на 

постигањата на надарените и 

талентираните  

Образование на надерини и талентирани 

Педагошки факултет – Битола 

10. 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

 

 

1. 

 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Kostadinovska, B. 

The Role of the 

Educational Television 

Programmes for the 

Proper Acquisition of 

the Macedonian 

Language with 

Elementary School 

Children 

 

Scientific Journal: International 

Journal of Science and Research 

(IJSR), Vol. 4 Issue 3, ISSN 

(Online): 2319-7064: 1856 – 1859 / 

2015 

 

 

2. 

 

Kostadinovska, B. 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M. 

Pop Culture – a Tool 

for Improving the 

Communicative 

Competence of the 

Students 

Scientific  International Journal: 

International Journal of Science and 

Research (IJSR), Vol. 4 Issue 3, 

ISSN (Online): 2319-7064: 1860 – 

1863 / 2015 

 

 

3. 

 

Pejchinovska, M., 

Kamchevska, B. 

Students’ activities in 

the teaching of natural 

and social sciences in 

elementary education 

Scientific International Journal: 

Teacher, Faculty of Education, ISSN 

1857-8888, Vol.8: 76 – 86, Bitola / 

2015 
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4. 

 

 

Pejchinovska, M., 

Kamchevska, B. 

 

Contemporary 

Learning Approaches 

Featuring Pupils’ 

Activities 

Scientific Journal Educatia Plus, 

Faculty of Science Education, 

Psychology and Social Work, 

Aurel Vlaicu University of Arad, 

Romania: Journal Plus Education, 

ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 

2068-1151, Vol. XIV, No. 1: 59 – 74 

/ 2016/ EBSCO 
 

5. 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M, 

Kostadinovska, B. 

The Motivational 

Function of the Grade 

The Online Journal of New Horizons 

in Education (TOJNED), Vol. 6, 

Issue 2, ISSN: 2146‐7374: 130 – 142 

/2016 
 

 

6. 

 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M, 

The Role Of The Five 

Paragraph Essay In 

Promoting The 

Students’ Written 

Expression In The 

Republic Of Macedonia 

Scientific International Journal: 

Teacher, Faculty of Education, ISSN 

1857-8888, Vol.12: 113 – 120, 

Bitola / 2016 

7. Pejchinovska, M., 

Kamchevska, B. 

Specific Features of 

Students’ Activities 

Planning 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research Across Time 

and Space, Faculty of Education, 

Bitola, 377 – 382 / 2017 
 

 

8. Bosilkovska, S., 

Pejchinovska, M. 

The Accolade of Being 

Attentively Listened To 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research Across Time 

and Space, Faculty of Education, 

Bitola, 505 – 512 / 2017 
 

 

9.  

 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, D. J., 

Merkovska, M. 

Homework in function 

of formative assessment 

ofstudents’achievement

s in teaching the 

Macedonian language 

in the Republic of 

Macedonia 

International Journal of Research 

Studies in Education, ISSN: 2243-

7703 Online ISSN: 2243-7711,Vol. 7 

(2018), No. 1: 29 – 39 / 2017 

 

10.  

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, D. J. 

The Еxternal 

Аssessment in the 

Republic of Macedonia 

– Does it Justify its 

Existence? 

Scientific International Journal: 

Teacher, ISSN 1857-8888 (online), 

DOI. 10.20544/teacher.13.01, Vol. 

13: 74 – 82 / 2017 

 

11. 

Ristevska, M., 

Pejchinovska, M., 

Janusheva, V. 

The children’s world of 

ASD, Guš i bac by 

Erato Kardula 

Provinca International, Maribor, No. 

7, објавено јуни, 26, ISSN: 2463-

7890: 84 – 85/2018 

 

12. Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, D. J. 

Students’ survey for 

assessing HE teachers’ 

work – advantages and 

disadvantages 

Educação, Santa Maria, ISSN: 1984-

6444, Vol. 43, No. 3: 369 – 392, 

jul./set. 2018, 

http://dx.doi.org/10.5902/198464443

0084. Thomson Reuters  

(Clarivate Analitics) / 2018 

http://dx.doi.org/10.5902/1984644430084
http://dx.doi.org/10.5902/1984644430084
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13. 

Kuka, M., Talevski, D. 

J., Pejchinovska, M. 

Strategic planning and 

aligning with the 

modern trend in 

education 

Educatia Plus, Faculty of Science 

Education, Psychology and Social 

Work, Aurel Vlaicu University of 

Arad, Romania: Journal Plus 

Education, ISSN: 1842-077X, E-

ISSN (online) 2068-1151, Vol. XX, 

No. 2: 163 – 170 / 2018/EBSCO 
 

 

14. 

Pejchinovska, M., 

Janusheva, V., 

Kostadinovska, B. 

Significance of 

Students’ Activities for 

the Learning Process, 

Qualitative Analysis in 

Primary Education in 

Republic of Macedoniа 

Journal for Educators, Teachers and 

Trainers, ISSN: 1989-9572. 

Thomson Reuters (Clarivate 

Analitics)/ 2019 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

Бирото за развој на 

образованието, 

Педагошките 

факултети и 

Филозофските 

факултети во РМ, 

ОБСЕ 

 

 

Упатство за иведување на 

практична настава на 

студентите од наставничките 

факултети 

ОБСЕ, Министерство 

за образование и наука 

на РМ, Бирото за 

развој на 

образованието, 

Педагошките 

факултети и 

Филозофските 

факултети, Скопје / 

2013 – 2014 г. 

2. 

Твининг проект 

„Развивање на 

соработка помеѓу 

високообразовните 

институции, 

приватниот сектор и 

релевантните 

органи“ 

МК13IPASO0116R,  

Министерство за 

образование и наука 

на Р. Македонија 

 

 

Спроведување на искуства за 

техники на евалуација на 

наставни програми и нивна 

примена во практиката 

 

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

финансирано од 

Европска унија, 

вклучен Педагошки 

факултет – Битола, 

2017 г. 

3. 

Факултетот за 

образование и 

социјална работа - 

Ваљадолид 

Future proof your classroom: 

teaching skills 2030, Erasmus + 

Programme, KA2 – Cooperation 

for Innovation and the Exchange of 

Good Practices, 2017-1-AT01-

KA203-034984 

Факултетот за 

образование и 

социјална работа – 

Ваљадолид,  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, 2017 г. 

4. 

EuroScitizen, проект 

на Европска унија, 

Брисел 

COST Action CA17127, Building 

on Scientific Literacy in Evolution 

Towards Scientifically Responsible 

Europeans (EuroScitizen) 

Проект на Европска 

унија, Брисел 

Почеток на акцијата: 

11.9.2018, крај на 
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акцијата: 10.9.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

    

    

    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

    

    

    

    

    

    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Додипломски работи 10 

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

 
 

 


