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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската програма 

Наслов на студиската програма 
МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕ 

втор циклус едногодишни 

универзитетски студии 

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола 

Единица на универзитетот Педагошки факултет 

Научно поле 505 Образование 

Научна, стручна или уметничка област  

Вид на студии  втор циклус академски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 60 ЕКТС кредити 

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма  

Магистер по менаџмент во 

образование 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  
Master in management in education 

Времетраење на студиите (во години) 1 година 

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2017/2018 

Број на студенти што се планира да се запишат 

на студиската програма 

Според слободните акредитирани 

ментори. 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 

програма 
македонски 

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација или за повторна акредитација 
повтoрна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација/повторна акредитација 
2012 

Web страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk 

www.pfbt.uklo.edu.mk  

 

 

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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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 прв циклус четирогодишни студии:  

Македонски и англиски јазик, Македонски и француски јазик, 

Македонски и германски јазик 

Со одлука бр. 12-383/1 од 30.10.2013 

За втор циклус едногодишни студии:  

Македонски и англиски јазик, Македонски и француски јазик, 

Македонски и германски јазик 

Со одлука бр. 12-256/2 од 20.12.2012 

За трет циклус тригодишни студии:  

Надареност и талентираност 

Со одлука бр. 12-239/2 од 18.03.2015 

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 

Англиски јазик и книжевност 

Македонски и англиски  јазик 

Македонски и германски јазик 

- Македонски и француски јазик 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

- Информатика и техничко образование 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

 Подрачје: општествени науки (5) 



6 

 

 Поле: образование (505) 

Единици во состав на 

високообразовната 

установа 

Нема посебни единици 

Студиски програми 

што се реализираат во 

единицата која бара 

проширување на 

дејноста со воведување 

на нови студиски 

програми 

Студиски програми на прв циклус студии: 

 Наставник по одделенска настава 

 Воспитувач 

 Македонски јазик и книжевност 

 Англиски јазик и книжевност 

 Македонски и англиски  јазик 

 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: 

 Менаџмент во образование, 

 Педагогија од областа на методиките 

 Односи со јавноста 

 Работа со надарени и талентирани 

 Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

македонски јазик 

 Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

природа природни науки и технологија 

 Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

општество и граѓанско образование 

 Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

ликовно образование 

 Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

физичко и здравствено образование 

 Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

математика 

 Магистер-наставник / воспитувач по методика на наставата по 

музичко образование 

 Магистер-наставник / воспитувач по методика на работа со 

родители 

 Магистер-наставник / воспитувач по библиотекарство 

 Магистер-наставник / воспитувач по инклузивно образование 

 Магистер-наставник / воспитувач по интеркултурно 

образование 

 Магистер- наставник по теорија на поучување 

 Македонски јазик и литература 

 Англиски јазик и литература 

 Германски јазик и литература 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Metodika%20na%20Makedonski%20jazik.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Priroda%20nauka%20tehnologija.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Opstestvo%20gragansko%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Likovno%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Fizicko%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Matematika.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Muzicko%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20rabota%20so%20roditeli.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_Bibliotekarstvo.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20Inkluzivno%20obrazovanie.doc
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/PDS/SP_II_nastavnik%20interkulturno%20obrazovanie.doc


7 

 

 Француски јазик и литература 

Студиски програми на трет циклус студии: 

 Докторски студии по образовни науки 

 Докторски студии по менаџмент во образованието 

 Докторски студии за работа со надарени и талентирани 

 Докторски студии на наставата по јазик: (македонски јазик, 

англиски јазик, германски јазик, француски јазик) 
Податоци за меѓународна 

соработка на планот на 

наставата, 

истражувањето и 

мобилноста на 

студентите 

Наставата е збогатена со посетите на голем број реномирани професори од 

земјава и од странство, кои со студентите ги споделуваат резултатите од 

најновите истражувања во различни области: академик проф. д-р Грозданка 

Гојков од Вишата школа за воспитувачи во Вршац; вонр. проф. Мирослав 

Кука од Високата школа за воспитувачи во Алексинац; проф. Фербежар од Р. 

Словенија; проф. д-р Мирјам Баит од Бергамо, Италија; проф. д-р Џорџ 

Митревски  од САД; проф. д-р Џуди Ричардсон од САД и др.  

30.10.2015:  проф. д-р Дениќ-Михаиловиќ Сунчица, Белград; 8 – 13.2.2016: 

проф. д-р Јоана Херник, Полска; 14 – 18.3.2016: проф.  д-р Десислава 

Тодорова, „Лудвиг Максимилијан“, Минхен, Германија; проф.   д-р Игор 

Мавер, Филозофски факултет, Љубљана, Словенија итн. 

Потпишани договори за меѓународна соработка со :  

-  Учителскиот факултет од  Београд  и Педагошкиот факултет од Врање и 

Учителскиот факултет од Призрен -Република Србија 

- Педагошкиот факултет од Љубњана -Република Словенија 

- Педагошките факултети од Лерин Република Грација и Корча Република 

Албанија 

- Центарот за претприемничко учење за југоисточна Европа од Загреб- 

Република Хрватска 

- Високата школа за бизнис и менаџмент од Ново Место Република 

Словенија 

Во рамките на програмата ЕРАСУМС +, воспоставена е соработка со голем 

број европски високообразовни институции на кои се реализирани голем број 

мобилности од студентите и од наставниот кадар, меѓу кои: Универзитетот 

Otto-Friedrich-Universitätt Bamberg, Германија;Technische Universität 

Chemnitz, Германија; Педагошкиот факултет во Пловдив, Бугарија, 

Кастамону универзитетот во Турција,Fakultet za poslovne in upravne vede 

Novo Mesto, Универзитетот Лудвиг Максимилијан во Минхен, Германија, 

Факултетот во Љубљана, Словенија, University of Osijek- Croatia, University of 

Western Macedonia PANEPISTIMIO DITIKIS MAKEDONIAS, Uniwersytet 

Lodzki, Poland.  

  

Податоци за просторот 

наменет за изведување 
5.400 м

2 
 корисна површина 
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на наставната и 

истражувачката 

дејност 

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 студенти (прв 

пат запишани) 
10 

Број на лица во 

наставнички, научни и 

наставни звања 

25 

Број на лица во 

соработнички звања 

2 

 

Однос наставник: 

студенти (број на 

студенти на еден 

наставник) за секоја 

единица одделно 

 

 

Сооднос на бројот на студенти на единицата, запишани 

во сите години на прв циклус на студии во соодветната 

академска година со бројот на наставници на 

високообразовната институција 

Академска 

година 

Вкупен 

број на 

наставници 

во редовен 

работен 

однос 

Број на 

студенти на 

студиската 

програма, 

запишани во 

сите години 

на студии во 

соодветната 

академска 

година  

Број на 

студенти 

по 

наставник 

2012/13 23 788 34.26 

2013/14 22 479 21.77 

2014/15 22 389 17.68 
 

Внатрешни механизми 

за обезбедување и 

контрола на квалитетот 

на студиите 

Студентска анкета. 

Самоевалвација еднаш годишно. 

 

Извадок од извештајот за самоевалвација од 19.10.2015, прифатен на 

ННС на 30.11.2015 и објавен на веб-страницата на Факултетот на 

30.11.2015: 

А) ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИЗВЕДУВАЊЕ 
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 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 

 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 
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 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 

процес (секоја година, 

на две години, на три 

години) 

Студентска анкета секоја година, самоевалуација на три години 

 

Податоци за 

последната спроведена 

надворешна евалуација 

на установата 

Нема реализирано надворешна евалуација на установата. 

Други податоци кои 

установата сака да ги 

наведе како аргумент 

за нејзината успешност  
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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  

 

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 прилогот бр.1. Постои можност за користење на просториите во две 

смени. 
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5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА  

 

 

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 
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на плаќање и другите услови се регулирани со Правилник за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски” - Битола како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на 

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

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

7.1 СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СЕДМИ И ОСМИ СЕМЕСТАР ОД СТУДИИТЕ ЗА КАНДИДАТИ ОД 

НЕМАТИЧНИ ФАКУЛТЕТИ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 

 

Звање, име и презиме на наставникот Предмети на кои 

наставникот е носител на 

предметна програма 

Матична интитуција 

проф. д-р Љупчо Кеверески Општа психологија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Татјана Атанасоска 

 

Педагогија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Деан Илиев Дидактика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Сите наставници методичари кои се 

ангажирани на избраниот модул. 

Педагошка практика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Добри Петровски Образовна организација Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Добри Петровски Организациско учење Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Јове Д. Талевски 

 

Докимологија Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Валентина Гулевска Етика Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
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7.2 СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

ДЕВЕТТИ И ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР ОД СТУДИИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС 

 

 

Звање, име и презиме на наставникот Предмети на кои 

наставникот е носител на 

предметна програма 

Матична интитуција 

проф. д-р Методија Стојановски Училишен менаџмент Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Добри Петровски Училишна култура и 

однесување 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
Проф. д-р Деан Илиев Методологија на научно- 

истражувачка работа 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

Самостојна работа под менторство на ментор 

со добиена акредитација за ментор на втор 

циклус од Одборот за акредитација и 

евалуација, под услови утрвдени со Закон 

Изработка и одбрана на 

магистерски труд 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

проф. д-р Добри Петровски Професионален и кариерен 

развој 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Добри Петровски Претприемништво Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Методија Стојановски Менаџмент на промените Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Татјана Атанасоска Управување и раководење 

со квалитетот на наставата 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
проф. д-р Јове Д. Талевски Докимологија  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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На втор циклус студии акредитирани се следниве ментори, акредитирани со Решенија од 

11.02.2016 година  

1. проф. д-р Валентина Гулевска 

2. проф. д-р Јове Д. Талевски  

3. проф. д-р Добри Петровски 

4. проф. д-р Методија Стојановски 

5. проф. д-р Љупчо Кеверески 

6. проф. д-р Деан Илиев 

7. проф. д-р Татјана Атанасоска 

8. проф. д-р Виолета Јанушева 

9. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска  

10. проф. д-р Билјана Цветкова Димов 

11. доц. д-р Јасмина Кочоска 

12. доц. д-р Данче Сивакова 

13. доц. д-р Билјана Граматковски 

14. доц. д-р Марија Ристевска 

15. доц. д-р Милена Пејчиновска 

 

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 прилогот 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), во полето Менаџмент во образование  во (50618) 
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10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Втор циклус едногодишни студии - Магистерски академски студии, ниво во 

Националната рамка на високо-образовни квалификации VIIА. 

 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

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 втор циклус академски студии за одделенска настава 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.  

Со реализација на вака концепираната студиска програма, се образуваат кадри  кои 

имаат компетентност во европски и светски рамки. 

 

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  

-Универзитет во Љубљана, Словенија, Педагошки факултет, https://www.pef.uni-

lj.si/149.html 

- 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  

https://www.pef.uni-lj.si/149.html
https://www.pef.uni-lj.si/149.html
http://www.helsinki.fi/teachereducation/education/subjectteacher/studies.html
http://studiegids.ugent.be/2016/EN/STUDY/studiegebieden.html
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13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

Знаења и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање за научното поле на проучување (или 

студирање), кое се надградува врз првиот циклус, применувајќи 

методологии соодветни за решавање сложени проблеми, како на 

систематски, така и на креативен начин, што обезбедува основа или 

можност за оригиналност во развивањето и/или примената на 

автономни идеи во контекст на истражувањето; Способност за 

употреба на проширено и продлабочено знаење; Покажува високо ниво 

на професионална компетентност во едно или повеќе специфични 

научни полиња; Поседува знаење од една или повеќе предметни 

области кои, во дадените научни полиња, се базираат на 

најреномирани меѓународни истражувања во тоа научно поле. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми со 

одредена оригиналност во нови или непознати средини и во 

мултидисциплинарен контекст, поврзани со полето на студирање. 

Способност за 

проценка 

Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето; Способност 

за справување со сложени прашања, систематски и креативно, за 

солидно проценување дури и при некомплетни и ограничени 

информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките 

одговорности при примената на стекнатото знаење и проценка; 

Способност за оценување и селекција на научни теории, методологии, 

алатки и општи вештини од предметните области, и поставување на 

нови анализи и решенија на научна основа. 

Комуникациски 

вештини 

Способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и со 

рационално поткрепување на истите, како со стручни, така и со 

нестручни лица, јасно и недвосмислено; Преземање значителна 

одговорност за заедничките резултати, водење и иницирање 

активности. 

Вештини на 

учење 

Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно 

знаење и способност за независно и самостојно делување при 

стекнувањето нови знаења и вештини во општествени рамки; 

Способност за преземање одговорност за понатамошен професионален 

развој и усовршување. 
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14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА ПО МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и ги разбира: стратегиите за менаџирање со наставата и 

процесите на учење и поучување, ги знае основите на организирањето, 

планирањето, раководењето, екипирањето и контролирањето на 

процесите во училницата и училиштето, знае  како менаџментот го 

зголемува ефективното водство  во организацијата  

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени стекнатото знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа во областа на менаџирањето со 

процесите во училиштето и пошироко. 

Способност за 

проценка 

Може да ги проценува клучните карактеристики на организацијата на 

работењето на воспитно-образовните организации, поединците и 

воспитно-образовните групи. 

Може да го вреднува  сопствениот напредок во работата и да работи на 

свое натамошно усовршување. 

Комуникациски 

вештини 

- има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

 -Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни, родители, наставници и други претставници на 

општествената заедница со цел да планира и реализира научно-

истражувачка работа во областа на менаџментот 

- Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

Вештини на 

учење 

- Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

- Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

- Покажува успешност во учење од различни извори.  

- Покажува успешност во учење преку истражување на менаџментот 

 

 

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма за студентите од матичните факултети и студиски програми е 

во времетраење од 1 (една) година, односно 2 (два) семестри, додека студиската програма 

за студентите од нематичните факултети и студенти со завршени три годишни студии од 

прв циклус е во времетраење од 2 (две) години, односно 4 (четири) семестри. 
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16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

 

За успешно завршување на студиската програма студентите од матичните 

факултети и студиски програми треба да се стекнат со најмалку 60 ЕКТС кредити, додека 

оние од нематичните факултети и студиски програми треба да се стекнат со најмалку 120 

ЕКТС кредити. 

 

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ 

ЗА СТУДЕНТИ ОД МАТИЧНИ ФАКУЛТЕТИ И СРОДНИ СТУДИСКИ 

ПРОГРАМИ 

 

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 втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола (член 9 – член 16) 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 втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола, којшто е јавно објавен на веб страната на Универзитетот.   

 

17а. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ 

ЗА СТУДЕНТИ  ОД НЕМАТИЧНИ ФАКУЛТЕТИ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ  

 
 

За студентите од нематични факултети и студиски програми, како и оние кои имаат 

тригодишно академско образование магистерските студии траат две години, односно 4 

семестри преку кои се стекнуваат со 120 кредити. Во првата година на студии (седми и 

осми семестар) студентите се стекнуваат со 60 кредити и истите се во функција на стручно 

усовршување на кандидатите во делот на професионалните компетенции за наставниците. 
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Предметите во оваа студиска година се во законски предвидениот сооднос (60%, 

30%, 10%).   

Втората година од студиите (деветтиот и десеттиот семестар) студентот 

продолжува со избраниот модул, со запишување на предметните програмите од 

студиската програма на еден од модулите на втор циклус, под услови како и кандидатите 

од сродните факултети и студиски програми. 

 

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на 

трет циклус студии. 

 

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма опфаќа вкупно 4 задолжителни предмети, коишто на 

студентот му обезбедуваат 45 кредити. Бројот на изборни предмети од единицата на 

Универзитетот, што студентот самостојно ги избира од листата на изборни предмети 

изнесува 2, и истите на студентот му обезбедуваат 10 кредити. Студентот избира и еден 

предмет од листата на изборни предмети од студиските програми на Универзитетот и 

истиот му обезбедува 5 кредити. Изработката и јавната одбрана на магистерски  труд е 

задолжителна и истата, после одбраната, на кандидатот му носи 15 кредити. 

Магистерскиот труд кандидатот го работи под менторство на акредитиран ментор. 

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

аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со 

Законот за високото образование и измените на ЗВО. Исто така, и предвидениот фонд 

часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа 

студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование.  
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Деветти семестар 

Шифра Задолжителни предмети 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2М 901  Училишен менаџмент 4+3 10 

БТ2М 902 Училишна култура и однесување 4+3 10 

 Изборни предмети   

 

Изборен на предмет (од листата 

изборни предмети од Факултетот) 

3+2 5 

 

Изборен на предмет (од листата 

изборни предмети од Факултетот) 

3+2 5 

 
Вкупно кредити за деветти 

семестар 14+10 30 

    

Десетти семестар 

Шифра Задолжителни предмети 

фонд на 

часови  
кредити 

БТ2М 903 

Методологија на научно- 

истражувачка работа 4+3 10 

 Изборни предмети   

 

Изборен предмет (од предметите 

што се изучуваат на студиските 

програми на Универзитетот) 3+2 5 

БТ2М 904 

Изработка и одбрана на магистерски 

труд 0+0+10 15 

 
Вкупно кредити за десетти 

семестар 7+5+10 30 

 
Вкупно кредити на студиската 

програма  60 

 

20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ  

 
Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 

Број на задолжителни предмети 4 

Процент на задолжителни предмети 57,14% 

Број на изборни предмети (група 1) 2 

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од редот на сите наставни предмети 

застапени на единицата на Универзитетот) 

28,57% 

Број на изборни предмети (група 2) 1 
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Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од листата слободни изборни 

предмети, предложена од секоја единица на 

Универзитетот, посебно) 

14,28% 

Вкупно предмети 7 

 

Листа на задолжителни предмети: 

 

БТ2М 901  Училишен менаџмент 4+3 10 

БТ2М 902 Училишна култура и однесување 4+3 10 

БТ2М 903 

Методологија на научно- 

истражувачка работа 4+3 10 

БТ2М 904 

Изработка и одбрана на магистерски 

труд 

0+0+10 15 

 

 Листа на изборни предмети: 

 

БТ2М 979 Менаџмент на промените 3+2 5 
БТ2М 980 Управување и раководење со 

квалитетот во наставата 

3+2 5 

БТ2М 914 Докимологија 3+2 5 
БТ2М 981 Професионален и кариерен развој  3+2 5 
БТ2М 982 Претприемништво 3+2 5 

 
 

ВТОР ЦИКЛУС 

ОД НЕМАТИЧНИ ФАКУЛТЕТИ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 
 

 

СЕДМИ СЕМЕСТАР 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови 
кредити 

 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 3   

БТ2М 701 Општа психологија 3+2 7 

БТ2М 702 Општа педагогија 3+2 7 

БТ2М 703 Дидактика 3+2 7 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 1 

  

 Име на предметот 3+2 9 

 НЕДЕЛЕН БРОЈ ЧАСОВИ  Вкупно-30 
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ОСМИ СЕМЕСТАР 

Шифра Име на предметот 
фонд на 

часови  
кредити 

 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 1   

БТ2М 801 Педагошка практика 0+7 9 

 ИЗБОР НА 3 ПРЕДМЕТИ   

БТ2М 835 Образовна организација 3+2 7 

БТ2М 836 Организациско учење 3+2 7 

БТ2М 837 Докимологија 3+2 7 

БТ2М 815 Етика 3+2 7 

 НЕДЕЛЕН БРОЈ ЧАСОВИ 9+13 Вкупно-30 

 

 

ЗАБЕЛЕШКА:  

Кај овие предмети има повеќе кредити во однос на програмата на прв циклус на 

студии бидејќи студентот има повеќе часови самостојна работа при реализација на 

обврските. Овие предмети се дел од студиската програма за прв циклус, но имаат друга 

шифра заради семестарот во кој се лоцирани.  

 
 

21. 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 втор циклус студии на 

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

акредитирани ментори на втор циклус студии. Во прва година во академската 2017/18 год. 

планирано е да се запишат кандидати во согласност со слободниот број на места според 

бројот на акредитирани ментори. 

 

22. 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 
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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.  

 

23. 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  

 

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

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

зависност од избраниот модул, се стекнува со звање: (на македонски и англиски јазик) 

 

- Магистер по менаџмент во образование 

- Master of management in education 

 

25. 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 

асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на 

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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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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26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА  
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ПРИЛОЗИ 
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Ул. „Васко Карангелевски“ б.б. Битола 

www.pfbt.uklo.edu.mk 

 

ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 
 

 
 
 

1. ПОД 

2. АТОЦИ 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 :    
 (број на диплома, датум на дипломирање) 

 ( сериски број, датум на издавање) 

2.2 Назив на квалификацијата:   Магистер  по менаџмент во образование 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Менаџмент во образование 

Општествени науки; Образование и Организациони 

науки и управување (менаџмент), 

Образование на наставници, Менаџмент во 

образование 

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.  Сл. 12 од 17.03.2009 год. 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна)  која ја администрира дипломата: 
 

2.6 Јазик на наставата: Македонски 

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 

 

 

 

 

 
 



35 

 

 

                                                           
1
 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

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:  
Втор  циклус едногодишни универзитетски студии 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС кредити 1 години (2 семестри), 60 ЕКТС кредити 

3.4. Услови за запишување на студиската програма 

Завршени четиригодишни од прв циклус студии со 

освоени 240 кредити или завршени четиригодишни 

додипломски студии, како и други услови утврдени во 

Конкурсот за запишување студенти на втор циклус 

студии во соодветната академска година на 

запишување и утврдените посебни услови 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 се студентот да се стекне со знаења и компетенции за 
истражувачка работа во областа на менаџментот  во образованието, за што 

е потребно да ги усвои знаењата од областа на образовниот менаџмент. 

Овие знаења и компетенции му овозможуваат на студентот да се вклучи во 
воспитно-образовниот процес преку примена на теоретските сознанија за 

менаџерските активности во сферата на воспитанието и образованието и 

преку решавање на менаџерските потреби на воспитно-образовните 

установи.  

4.3. Податоци за студиската програма (насока, 

модул, оценки, ЕКТС кредити) 1 

 

Студентот стекнува  60  кредити, процентот на соодносот на 
задолжителни-изборни предмети е во согласност со Законот за високото 

образование. За сите предмети е задолжително посетување на предавањата 

и вежбите. По завршувањето на сите испити, се изработува и брани  
магистерски труд.  Просечната оценка на студирање се пресметува како 

просек 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 Недоволен 0 - 50 

Oценката 6 е најниска, а 10 е највисока оценка. 

Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех на завршниот 

испит (од 0 до 80 поени), и врз основа на останатите 20 поени (до 
максимум од 100) кои се доделуваат за присуство и активност на 

предавањата и вежбите (максимум 10 поени), за изработена  семинарска 

работа, за самостојна работа, за изработени или реализирани  проекти, за 
изработен  и објавен научен труд  (максимум 10 поени) за менторство на 

други студенти, за освоени награди и пофалници, за учество на семинари, 

или за  учество на симпозиум (максимум 5 поени) 
За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни 

оценки по сите предмети од студиската програма. 
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4.5 Просечна оценка во текот на студиите 10 

 

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА    

               

5.1 Пристап до понатамошни студии 
Стекнатата диплома овозможува продолжување на академски студии од 

трет  циклус- докторски студии, во траење од 3 години. 

5.2 Професионален статус (ако е приемливо) Дипломата овозможува  професионално вработување. 

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:  

7.2 Име и потпис: 

 

 

 

  

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 

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.    

http://www.uklo.edu.mk/
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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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ПРИЛОГ БР.1 
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ПРИЛОГ БР.2 
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ПРИЛОГ БР.3 

Предметни програми 

 

ПО МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Деветти семестар 

Шифра Задолжителни предмети 
фонд на 

часови  
кредити 

БТ2М 901  Училишен менаџмент 4+3 10 

БТ2М 902 Училишна култура и однесување 4+3 10 

 Изборни предмети   

 
Изборен на предмет (од листата изборни 

предмети од Факултетот) 

3+2 5 

 
Изборен на предмет (од листата изборни 

предмети од Факултетот) 

3+2 5 

 Вкупно кредити за деветти семестар 14+10 30 

    

Десетти семестар 

Шифра Задолжителни предмети 

фонд на 

часови  
кредити 

БТ2М 903 
Методологија на научно- истражувачка 

работа 4+3 10 

 Изборни предмети   

 

Изборен предмет (од предметите што се 

изучуваат на студиските програми на 

Универзитетот) 3+2 5 

БТ2М 904 
Изработка и одбрана на магистерски 

труд 0+0+10 15 

 Вкупно кредити за десетти семестар 7+5+10 30 

 
Вкупно кредити на студиската 

програма  60 
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Задолжителни предмети по менаџмент во образование 

 

 

 

Пролог бр. 3 

Наслов на наставниот предмет Училишен менаџмент 

Код БТ2M  901 

Студиска програма Магистер по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар прва година/ 

деветти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

10 

Наставник Проф.д-р Методија Стојановски  

Проф. д-р Добри Петровски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- оспособување на студентите за анализирање и критичко размислување на теоретските 

димензии на менаџментот во образованието, аспектите на раководење и управување; 

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

променливи општествено-економски услови; 

- оспособување за научно-истражувачката работа во областа на училишниот менаџмент и 

интеракциско-комуникациските аспекти на воспитно-образовната работа и 

интерперсоналните односи; 

Содржина на предметната програма:  

1. Дефинирање на менаџментот на ниво на училиште (МНУ); 

2. Придобивки од МНУ; 

3. Одредување на целите на МНУ; 

4. Селекција на тимот и доделување на улоги; 

5. Консензусот како начин за постигнување на договор; 

6. Стратегии за успех; 

7. Критериуми за успешен МНУ; 

8. Социјална клима во училиштето; 

9. Интеграција; 

10. Училишни партнерства и врски со опкружувањето; 

11. Училишен менаџмент; 

Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно учество 

на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации со 

студенти, учество во изработка на дипломски работи 

Вкупен расположив фонд на време 300 

Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 

60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 
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Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  65 часови 

16.2. Самостојни задачи 65 часови 

16.3. Домашно учење 65 часови 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановски Методија Менаџмент на 

образовна 

организација(материјал

и за интерна употреба) 

  

2. Нортхоусе,Г.Петер Лидерство,теорија И 

пракса 

Дата Статус 

Београд 

2008 

3. Гоцевски Трајан Образовен менаџмент Македонска 

ризница 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Е. Мајер, М. Ашлинг и 

Г.Р. Џонс 

Современ менаџмент Влада на 

република 

Македонија 

2015 

2. Рудолф Џулијани Лидерство Влада на 

република 

Македонија 

2015 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Училишна култура и однесување 

Код  БТ2M 902 

Студиска програма Магистер по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар 
прва година/ деветти 

семестар 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 

10 

 

Наставник 
Проф. д-р Добри Петровски 

Проф.д-р Методија Стојановски  

Предуслови за запишување на предметот  

Цели на предметната програма (компетенции): 

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

компетентности:  

Општи: 

 -Употреба на стекнатото знаење во пракса; 

- Способност за организиран и дисциплиниран пристап во градењето на соодветна организациска 

култура и однесување во сите правци и на сите нивоа во организациска структура, 

Специфични:  

-  Познавање на содржината на методологијата на областа; 

- Користење на наставно-програмски теории како и општо и дидактичко знаење од предметната област; 

Содржина на предметната програма 

Организациска култура - краток преглед 

Фактори што ја детерминираат организациска култура  

Влијанието на организациската култура врз мотивите и потребите на вработените  

Релации на организациска култура со некои елементи во организацијата 

Организациска клима 

Организациско однесување 

Промените и организациското однесување 

Меѓучовечките односи во јавната администрација 

Комуникација и интеракција 

Контролата во функција на организациската култура 

Методи на учење  

- Предавања 

- Практични вежби и примери 

- Симулации 

- Проектни и домашни задачи 

Вкупен расположлив фонд на време    300 

Распределба на расположливото време 4+3 

Форми на наставните 15.1 Предавања-теоретска настава 60 часови 
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активности 

 

 

 

 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 
65 часови 

16.2 Самостојни задачи 65 часови 

16.3 Домашно учење 
65 часови 

Начин на оценување  

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Семинарска работа и усна презентација 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Проф. д р Добри Петровски Административна 

култура и однесување 

Универзитет 

Св.Климент 

Охридски 

Битола 

2006 

2. 

Небојша Јаначиевиќ 
Организациска 

култура 

Економски 

факултет-

Београд 

1997 

3. Рики В. Грифин 
Основи на 

менаџментот 

Влада на 

република 

Македонија 

2015 

22. Дополнителна литература  
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2 

 
Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Е. Мајер, М. Ашлинг и Г.Р. 

Џонс 

Современ менаџмент Влада на 

република 

Македонија 

2015 

2. Антонјина Клосковска Социологија културе 

Цигоја 

Штампа, 

Београд 

2001 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Методологија на научно-истражувачка работа 

Код БТ2M  903 

Студиска програма Магистер по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академска година / семестар Втора година / 

десетти семестар 

Број на ЕКТС кредити 10 

Наставник Проф. д-р Деан Илиев, проф. д-р Љупчо Кеверески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Развој на истражувачки компетенции на студентите 

- Оспособеност на студентите за идентификација на истражувачки проблем 

- Оспособеноста на студентите за изработка на проект за научно истражување во образованието 

- Оспособеност на студентите за дефинирање и операционализација на хипотези во научните 

истражувања 

- Оспособеност на студентите за проста и сложена обработка на податоците (квантитативна и 

квалитативна) 

- Оспособеноста на студентните за анализа и интерпретација на резултатите од истражувањето 

- Оспособеноста на студентите за дисеминација на резултатите од  педагошкото истражување 

Содржина на предметната програма:  

1. Вовед во научните истражувања: основни поими, процеси на истражување, истражувачки 

парадигми и дизајни 

2. Научно истражувачки проект: карактеристики, видови, дизајн 

3. Акциони истражувања во образованието: карактеристики, дизајн на интервенција, тек, 

мониторинг, квалитети, улога на корективни мерки, ... 

4. Методи, постапки и инструменти за прибирање податоци во класичните и во акционите 

истражувања: видови, метриски карактеристики, специфични начини на примена 

5. Примена на дескриптивната статистика во образовните истражувања 

6. Анализа и интерпретација на резултатите од педагошките истражувања 

7. Избор на соодветен начин на прикажување на резултатите: Графичко прикажување на 

резултатите, избор на корисници на резултатит,... 

8. Етички аспекти во реализацијата на класичните и акционите истражувања во образованието 

9. Начини на дисеминација на резултатите од педагошките истражувања 

10. Пишување на извештај од научно истражување во образованието (Цитатите, референци, 

параграф, структура,...) 

Методи на учење:  

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

метод на решавање на проблеми, бреинсторминг сесии, , анализа на видео запис од реализирани 

часови, анализа на аудио запис од  реализирани часови, изработка на научно истражувачки 

проекти во областа на образовните науки, анализа на извештаи од педагошки истражувања и со 

менторирање 

Вкупен расположив фонд на време 300 

Распределба на расположивото време 4+3 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 
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Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

195 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување во образованието 

Испитот се полага како завршен испит, изработка и 

одбрана на семинарска работа (истражувачки проект, 

презентација, сценарија, преводи, анализи ...) 

регулирано во Правилникот на Универзитетот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на секој 

час, рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Смилевски Ц.  Методологија на 

истражување 

Педагошки 

факултет Битола 

2006 

2. Илиев Д. Акциони истражувања во 

образованието 

Педагошки 

факултет Битола 

2006 

3. Цохен Л., Манион Л.& 

Моррисон К. 

Методе истраžиванја у 

образованју 

Наклада Слап 2007 

4. Царр Њ. & Кеммис С. Бецомонг Цритиицал: 

Едуцатион, Кноњледге 

анд Ацтион Ресеарцх 

Лондон анд Нењ 

Ѕорк: 

РоутледгеФалмер 

2002 

5. Фајгелј С. Методе истраžиванја 

понаšанја 

Центар за 

применјену 

психологију 

Београд 

2004 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Бижков Г. и Краевски В. Методология и методи на София: Аскони- 1999 
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педагогическите 

иследвания 

Издат 

2. Линдлоф Р. Т. & Таѕлор Ц.Б. Љуалитативе 

Цоммуницатион Ресеарцх 

Метходс, (Сецонд 

едитион), 

Тхоусанд Оакс, 

Лондон Нењ 

Делхи: САГЕ 

Публицатионс 

2002 

3. Ангелоска- Галевска Н. Квалитативни 

истражувања во 

образованието 

Филозофски 

факултет Скопје 

2001 

4. Ланксхеар Ц. & Кнобел М. А хандбоок фор Теацхер 

Ресеарцх 

Опен Университѕ 

Пресс 

2006 

5. Марсхалл Ц. & Россман Г. Десигнинг Љуалитативе 

Ресеарцх 

Саге 2006 

6. Њиерсма Њ. Ресеарцх Метходс ин 

Едуцатион 

Аллѕн анд Бацон 2000 
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Листа на изборни предмети за Менаџмент во образование 

 

БТ2M 979 Менаџмент на промените 3+2 5 

БТ2M 980 Управување и раководење со квалитетот 

во наставата 

3+2 5 

БТ2M 914 Докимологија 3+2 5 

БТ2M 981 Професионален и кариерен развој  3+2 5 

БТ2M 982 Претприемништво 3+2 5 
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Наслов на наставниот предмет Менаџмент на промените 

Код  БТ2M 979 

Студиска програма Магистер по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар 
прва година/ деветти 

семестар 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 

5 

 

Наставник 
Проф.д-р Методија Стојановски  

Проф. д-р Добри Петровски 

Предуслови за запишување на предметот  

Цели на предметната програма (компетенции): 

Наставните содржини од овој предмет Ќе придонесат кон развојот на следните опШти и специфични 

компетентности:  

- Студентите да се оспособат да ги воведуваат промените во организациите; 

- Нивна оспособеност за правилна примена на фазите при воведувањето на промените; 

- Оспособеност за управување со промените 

Содржина на предметната програма 

- Природа на промените; 

- Модел за промена; 

- Извори на промените; 

- Нивоа на промени кај луЃето; 

- Стратегии за промени; 

- Фази на промените; 

- Имплементација на промените; 

- Управување со промените; 

- Подготвување на промените; 

- Организациска дијагноза; 

- Организациска архитектура; 

- Визионирање;  

- Типови на луЃе според стилот на адаптирање кон промената; 

- Организациски промени; 

- Трансфер на промените; 

Методи на учење  

- Предавања 

- Практични вежби и примери 

- Симулации 

- Проектни и домашни задачи 

Вкупен расположлив фонд на време    150 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните 

активности 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 
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Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 
25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 
25 часови 

Начин на оценување  

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување (бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Семинарска работа и усна презентација 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Стојановски Методија Трансфер на 

промените во 

училиштата 

Педагошки 

факултет-

Битола 

2006 

2. 

Смилевски Цветко 

Предизвикот на 

мајсторството на 

норганизациските 

приомени 

Детра-центар 

Скопје 
2000 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Kotter J.  Vodjenje promjena  -  2009 
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2. 

Е. Мајер, М. Ашлинг и Г.Р. 

Џонс 

Современ менаџмент Влада на 

република 

Македонија 

2015 

3. 

Рудолф Џулијани Лидерство Влада на 

република 

Македонија 

2015 
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ПРИЛОГ БР.3 

Наслов на наставниот предмет Управување и раководење со квалитетот на 

наставата 

Код БТ2M 980 

Студиска програма : Магистер по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар прва година/ 

деветти семестар 

Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник проф.д-р Татјана Атанасоска и проф. д-р Деан Илиев 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

-усвојување на основите на базичното знаење кое ја третира проблематиката на управување со 

квалитетот на наставата; 

-познавање на значењето на управување и раководење со квалитетот на наставата за учењето 

во училница; 

- познавање на значењето на управување и раководење со квалитетот на наставата за 

поучувањето  во училница 

-познавање на управувањето и раководењето со квалитетот на курикулумот 

- познавање на управувањето и раководењето со квалитетот на вонкурикуларните активности 

- познавање на принципите на квалитетот на управување и раководење со наставата  

Содржина на предметната програма:  

1. Поим за управување со квалитетот на наставата  

2. Поим за раководње со квалитетот на наставата  

3. Управувањето и раководењето со квалитетот на курикулумот  

4. Квалитет на наставата како квалитет на учењето 

5. Квалитет на наставата како квалитет на поучувањето 

6. Стандарди за постигање на квалитет на наставата (учењето и поучувањето) 

Методи на учење: директно поучување, колаборативно учење и поучување, учење по пат на 

решавање на проблеми, индивидуална работа 

Вкупен расположив фонд на време  150 часа 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

Активност и учество  10 бодови 

Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
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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) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовно посетување на наставата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Повратна информација од студентите, тестирање, 

активност и партиципација на студентите  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muijs D. & Reynolds D. Effective Teaching: 

Evidence and Practice 

London, 

Thousand 

Oaks& New 

Delhi. 

2006 

2. Pollard A. Reflective Teaching in the 

Primary School: A 

Handbook for the 

Classroom. 

London: 

Cassell 

1997 

3. .Terhard E. Metode poucavanja i 

ucenja 

Zagreb: Educa 2001 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Schön , D Educating the Reflective 

Practitioner: Toward a 

New Design for Teaching 

and 

Learning in the Professions 

San Francisco, 

Oxford: Jossey-

Bass Inc. 

1987 

2. Вилотијеви М.  Дидактика: Дидактичке 

теорије и теорије учења 

Београд: 

Научна књига 

и Учитељски 

факултет 

1999 

3. Adams D.& Hamm M. New Desing for Teaching 

and Learning-Promoting 

Active Learning in 

Tomorrow`s Schools, 

San Francisko: 

Jossey-Bass 

Publishers 

1994 

4. Jarvis, P. Professional Education. London etc.: 

Croom Helm 

1983 
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Наслов на наставниот предмет Докимологија 

Код  БТ2M 914 

Студиска програма Магистер по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар 
прва година/ деветти 

семестар 

 

7.  

Број на ЕКТС 

кредити 

5 

 

Наставник 
Проф.д-р Јове Димитрија Талевски  

Проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на предметот  

Цели на предметната програма (компетенции): 

- Цели на предметната програма (компетенции):  Проширување и продлабочување на теориските и 

практични сознанија за основните докимолошки поими поврзани со оценувањето на постигањата 

на учениците и нивната примена во воспитно-образовната практика; Стекнување на вештини за 

научна елаборација и проучување на воспитно- образовниот процес од аспект на видовите, 

методите и моделите на оценување на воспитно- образовните ефекти во училницата преку 

оценување на индивидуалните постигнувања на ученикот. 

Содржина на предметната програма 

Докимологија - појмовно определување, цели и задачи; Парадигми за оценувањето (традиционални и 

алтернативни); Основни докимолошки поими. Формативно и сумативно оценување; Цели на 

оценувањето; Предмет на оценување - знаења и процесни вештини; Стандарди, критериуми и 

индикатори за оценување; Компетенции на наставникот за оценување; Повратната информација и 

нејзиното значење во наставата; Функции на оценувањето; Метриски карактеристики на оценувањето; 

Причини за слабата метриска вредност на оценките за постигањата на учениците; Принципи на 

оценување; Методи, форми и средства за оценување; Блумова таксономија; Методи на усно оценување 

со акцент на прашањата на наставникот во наставата; Методи на писмено оценување со акцент на 

тестовите како средство за оценување на постигањата на учениците; Оценување со помош на тестови на 

знаење (видови тестови – објективни и есејски, подготовка на тестовите, оценување на тестовите); 

Описно оценување; Самооценување и оценување од соученици;  

Методи на учење  

- Предавања 

- Практични вежби и примери 

- Симулации 

- Проектни и домашни задачи 

Вкупен расположлив фонд на време    150 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 60 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, тимска 

работа 

45 часови 

Други форми на 

активности 

 

16.1 Проектни задачи 
25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 
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16.3 Домашно учење 

25 часови 

Начин на оценување  

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување (бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Семинарска работа и усна презентација 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Јове Димитрија Талевски 

Виолета Јанушева 

Докимологија 

(скрипта) 

Педагошки 

факултет / 

Битола 

2010 

2. Киро Поповски Училишна 

докимологија 

,,Китано” - 

Скопје 

2005 

3. 

Грозданка Гојков Докимологија 

(прируčник) 

Виšа šкола за 

образованје 

васпитаčа / 

Врšац 

2003 

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор  

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Виолета Петроска Бешка Оценување со тестови 

на знаење 

Филозофски 

факултет / 

Скопје 

2007 
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2. 

Стојан Н. Цениħ Праħење и 

оцењивање рада, 

успеха и развоја 

ученика основне 

школе 

Учитељски 

факултет / 

Вршац 

2000 

3.     
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Наслов на наставниот предмет Професионален и кариерен развој 

Код   БТ2M 981 

Студиска програма Магистер по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор цуклус 

Академска година / семестар 
прва година/ деветти 

семестар 

 

7. 

Број на ЕКТС 

кредити 

5 

 

Наставник 
Проф. д-р Добри Петровски 

Проф.д-р Методија Стојановски 

Предуслови за запишување на предметот  

Цели на предметната програма (компетенции): 

Основна цел на наставната дисциплина е да им обезбеди на студентите соодветни знаења за огромното 

значење на најзначајниот вид ресурси те. човечките ресурси како и нивниот развој  во насока на 

успешно реализирање на организациските цели и сл.  Успешното организирање и ефективното и 

ефикасното реализирање на утврдените цели на  организација од било каков вид е неможно без 

соодветен професионален и кариерен развој на човечките ресурси.  

Содржина на предметната програма 

1. Обезбедуавње на човечките ресурси: анализа на работата, планирање, екипиорање 

2. Развој на: работно воведување, перманетна обука, кариерен развој 

3. Активирање на: мотивација, дизајнирање на работата – делегирање работни задачи, проценка 

на изведбата. 

4. Одржување на: систем на плати, дисциплинирање, заШтита при работа, синдикално 

оргзанизирање 

Методи на учење  

- Предавања 

- Практични вежби и примери 

- Симулации 

- Проектни и домашни задачи 

Вкупен расположлив фонд на време    150 

Распределба на расположливото време 3+2 

Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 Предавања-теоретска настава 45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудирориски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 Проектни задачи 
25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 
25 часови 

Начин на оценување  

17.1 Тестови  80 бодови 
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17.2 Семинарска работа/проект, презентација писмена и усна 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Семинарска работа и усна презентација 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

Литература  

22.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред.б

рој  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Петровски Добри   Менаџмент на 

човечки ресурси 

 Универзитет 

Св.климент 

Охридски  

2007 

2. Derek Torrington I Laura 

Hall and Stepen Jajlor  

Huiman Resource 

Management 

Prentica Hall 

Europe  

2002 

3.     

22.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Мица Јовановиц – Бозинов 

Зивко Кулиц  

Татјана Цветковски 

Менадзмент 

лјудских ресурса 

Мегатренд 

универзитет 

примлјенјених 

наука, Београд 

2004 

2. Билјана Богичевиќ  
Меназмент лјудских 

ресурса 

Економски 

факултет, 

Београд 

2003 

3.     
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Прилог бр.3 

                                        

1. Наслов на наставниот предмет Претпримеништво 

2. Код БТ2M 982 

3. Студиска програма Магистер по менаџмент во образование 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

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

6. Академска година / семестар прва година/ 

деветти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

5 

8. Наставник проф. д-р Добри Петровски проф.д-р Методија 

Стојановски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- развивање на претприемнички дух кај студентите преку методи на активно учење; 

- интегрирање на техничкото, информатичкото и претприемничкото образование; 

- развивање на вештини за вработување и претприемништво за 21 век; 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Основи на претприемништвото 

2. Глобализација и претприемништвото 

3. Значење на претприемништвото 

4. Суштина на прептриемништвото 

5. Процесот на претприемништво 

6. Карактеристики на претприемниптвото 

7. Видови претприемништво 

8. Претприемач - поим, улога и карактеристики 

9. Класификација на претприемниците 

10. Претприемнички стратегии 

11. Претрпиемниптвото во Република Македонија 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 

14. Распределба на расположивото време 3+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 25 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 
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17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

   

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. Efka Heder, Maja Ljubić, 

Lovro Nola 

 

Еntrepreneurial learning 

A Key Competence 

Approac ин Practice 

 

South East 

European Centre 

for Entreprenial 

Learning,  

 

2013 

2. Thomas Farnell, 

Entrepreneurial Learning 

Expert, Efka Heder, director, 

SEECEL 

Maja Ljubić, Assistant 

director, SEECEL 

 

Towards Entrepreneurial  

Higher Education 
institutionsin south 

East  Europe and Turkey 

 

South East 

European Centre 

for 

Entrepreneurial  

Learning,  
 

2016 

3. Рудолф Џулијани Лидерство Влада на Р. 

Македонија 

2015 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. Добри Петровски Менаџмент на човечки 

ресурси 

Универзитет 

Св. Климент 

Охридски 

Битола 

2006 

2. Димитровски Роберт Менаџмент на мал 

бизнис 

ФОН 2004 

3. Стојановски, М., 

Јанкуловска, П., 

Петковски К., 

Претрпиемништво Битола 2008 
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 Прилог бр. 4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Деан Илиев 

Дата на раѓање 31.12.1971 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор по педагошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран педагог 1995 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за педагогија 

Дипломиран социјален 

работник 

1997 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за социјална 

работа и социјална 

политика 

Магистер на педагошки 

науки 

2001 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за педагогија 

Доктор на педагошки 

работи 

2005 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за педагогија 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, 

Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 
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Перманентно 

образование, 

Социјална 

педагогија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Универитет „Св. Климент 

Охридски“- Битола, 

Педагошки факултет 

Редовен професор за 

областите 

Педагогија, Социјална 

педагогија и Перманентно 

образование 

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

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 

2. Дидактика Наставник за одделенска настава, 

Странски јазици, ИТО 

3. Перманентно образование Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО, Социјална и 

рехабилитациска педагогија 

4. Социјална патологија Социјална и рехабилитациска педагогија 

5. Основи на социјалната педагогија Социјална и рехабилитациска педагогија 

6. Социјална дидактика Социјална и рехабилитациска педагогија 

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 Сите насоки 

2. Развој на курикулум, Стратегии за учење и 

поучување, Евалуација на педагошко 

Теорија на поучување 
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постигнување 

Список на предмети кои наставникот ги води на 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 по јазици-  Педагошки факултет 

Битола 

4. Високошколска дидактика Доктор по образовни науки-  Педагошки 

факултет Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Sanja Pachemska, Tatjana 

Atanasova-Pachemska, Dean Iliev, 

Marzanna Seweryn- 

Kuzmanovska 

Analyses of student`s 

Achievement Depending on 

Math Teaching Methods  

Elsevier, Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 

116 ( 2014 ) 4035 – 4039 

2. Biljana Cvetkova Dimov, Dean 

Iliev, Tatjana Atanasoska 

Inclusive education: Continuity 

of the Macedonian reflective 

teacher 

Elsevier, Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 

116 ( 2014 ) 3927 – 3929 

3. Dean Iliev, Biljana Cvetkova 

Dimov, Tatjana Atanasoska 

The quality of pupil action 

researches in the light of 

research paradigm 

Elsevier,  Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 

116 ( 2014 ) 3902 – 3904 

4. Tatjana Atanasoska, PhD 

Dean Iliev, PhD 

Daniela Andonovska Trajkovska, 

PhD 

Marzanna Seweryn Kuzmanovska, 

INCLUSIVE PRACTICE IN R. 

MACEDONIA AT THE 

BEGINNING OF EFFORTS 

European Scientific Journal 

February 2014 /SPECIAL/ 

edition vol.1 ISSN: 1857 – 

7881 (Print) e - ISSN 

1857- 7431 
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PhD 

5. Dean Iliev, Tatjana Atanasova- 

Pachemska 

Teacher competences between 

yesterday and tomorrow – 

Macedonian case study 

Elsevier,  Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 46 

( 2012 ) 2294 – 2296 

6. Iliev D., Ilieva N., Pipidzanoska 

I. 

Action Research Democracy in 

Menthoring Schools 

International Journal of 

Humanities and Social 

Science, Vol. 1 No. 21 

[Special Issue - December 

2011], 2011 

7. Iliev Dean Pupils As Action Researchers- 

Benefits And Limitation 

Elsevier, Procedia Social 

and Behavioral Sciences 2 

(2010) 4208–4211 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Илиев Деан Проект за модернизација на 

образованието 

Министерство за 

образование и наука на 

РМ и Светска банка и 

холандска влада, 2010 

2. Македонски центар за граѓанско 

образование, УСАИД, МОН и 

Биро за развој на образованието 

Проект на УСАИД за 

професионален и кариерен 

развој на наставниците 

Од април 2013 год. до 

јуни 2015 год. 

3. 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. 

4. Фондација за образовни и 

културни иницијативи Чекор по 

Чекор и УСАИД 

Со читање до лидерство  Од септември 2013 год. 

до ноември 2015 год. 

5. Проект INTERFACE за 

кариерен, алумни и центар за 

доживотно учење 

Темпус проект – Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ 

Битола 

Јуни 2011 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Над 60  7 2 



71 

 

Прилог бр.4 
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Јове Димитрија Талевски 

Датум на раѓање 23.5.1961 г. 

Степен на образование  ISCED 8 

Наслов на научниот степен  Доктор на географски науки 

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 

   

   

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Природно-

општествено 

Географија 

Образование 

Географија 

Образование 

Доколку е во работен однос, да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет - 

Битола 

Редовен професор 

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

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус 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 Наставник за одделенска настава 
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околината, природа и општество /Педагошки факултет – Битола 

3.  Методика на воспитно-образовната работа по 

природа и општество 

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. Нашата татковина Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ 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 

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 

7. Библиотеките и демогеографскиот развој Библиотекарство 

8. Топографија Криминалистика/Факултет за безбедност 
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– Скопје 

9. Интегрирано гранично управување Криминалистика/Факултет за безбедност 

– Скопје 

10. Применета географија со топографија Сите студиски програми од прв циклус/ 

Воена академија – Скопје 

11. Квалитет на социјалната работа Социјална и рехабилитациска педагогија 

12. Демогеографија Социјална и рехабилитациска педагогија 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус 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 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

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 и 

Менаџмент на човечки ресурси 

/Педагошки факултет 

Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Talevski D. J., Janusheva V., 

Pejchinovska M. 

Teachers’ Development in 

Relation to Evaluation - 

Learning Teams as a Possibility 

Educatia Plus No. 7, 

Faculty of Science 

Education, Psychology and 
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for More Effective Assessment 

Process of Students’ 

Achievements 

Social Work, Aurel Vlaicu 

University of Arad, 

Romania 

ISSN: 1842-077X, E-ISSN 

(online) 2068-1151, 

EBSCO /2011 

2. 

Јове Д. Талевски, Ѓоко А. 

Стрезовски 

Улогата на училиштата и 

соработката со полициската 

превенција во превенирањето 

на наркоманијата кај 

средношколската популација 

во Битола  

Интернационално 

списание Хоризонти бр.7 

Универзитет Св. 

Климент Охридски/2012 

3.  Jove Dimitrija Talevski Descriptive assessment, 

continuous following and 

monitoring of student’s 

achievements and his 

development 

IJAS/2011 

4. 

Talevski J., Pejchinovska M., 

Janusheva V. 

Teaching in Classes with 

Research Techniques – Case 

Study in the Elementary 

Education in Republic of 

Macedonia 

Educational Alternatives,  

Sunny Beach, Bulgaria (81 

– 94), Vol. 10, ISSN 1313-

2571, 10 (2), EBSCO/2012 

5. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 

Changes in the Structure of 

Educational System in the 

Function of Millennium 

Tendencies 

 

Mediterranean Journal of 

Social Sciences, Rome, 

Italy (63 – 66), Vol. 3 (14), 

November 2012, ISSN 

2039-9340, E-ISSN 2039-

2117 (online), 

EBSCO/2012 

Global Impact Factor: 

0.377 

6. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 

Changes in the Structure of 

Educational System in the 

Function of Millennium 

Tendencies  

 

International Journal of 

Research in Engineering, It 

and Social Sciences, New 

Delhi, India (176 – 181), 

IJREISS Vol. 2, Issue 10 

(October 2012), ISSN: 
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2250-0588/2012 

Global Impact Factor: 

0.204 

Ulrich's Periodicals,   

Directory, ProQuest,  
Google Scholar Impact 

Factor: 5.07  

7. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 
Model of Strategic Planning In 

High Education 

ARPN Journal of Science 

and Technology, Granada, 

Spain (371 – 372), Vol. 2, 

Special Issue, ICTL (Part 

2) 2012, ISSN 2225-7217, 

BDI/2012  

8. 

Kuka M., Jovanović K., Talevski J. 

Changes in the Structure of 

Educational System in the 

Function of Millennium 

Tendencies  

European Scientific 

Journal – October, Special 

Edition, Vol. 8, No. 32, (80 

– 85), London, United 

Kingdom, ISSN: 1857-

7431, EBSCO/2012  

Index Copernicus Impact 

Factor 2013: 8.25 

9. 

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 

10. 

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  

11. 
Kuka M., Talevski J., Jovanović K. 

New Conceptions of 

Educational Systems in the 

Function of Projecting School of 

US – China Education 

Review, Vol. 3, No. 9, 

ISSN: 2161-623X, 2161-
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the Future  6248, EBSCO /2013 

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

Ред. 

број 

Автори 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“ –

Zürich, Педагошки 

факултет, Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ 

– Битола/март 2014 – 

декември 2014 

6. 
Педагошки факултет – Битола, 

Промовирање на модел на 

интегриран универзитет во 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 
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Талевски Д. Ј. и др. Република Македонија, 

PRIUM (Promoting a Model of 

Integrated University in the 

Republic of Macedonia) 

Битола, ТЕМПУС/2011 

7. 

Педагошки факултет – Битола, 

Талевски Д. Ј. и др. 

Зајакнување на системот за 

обезбедување квалитет во 

високотообразовните 

институции на Западен Балкан 

во насока на поддршка на 

националното и регионалното 

планирање, CUBRIK 

(Strengthening Quality 

Assurance System within 

Western Balkans HEIS in 

Support of National and 

Regional Planning) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола, ТЕМПУС/2011 

8. 

Талевски Д. Ј.,  Пејчиновска М., 

Јанушева В. 

Модернизација во 

образованието – Учење преку 

истражување 

Министерство за 

образование и наука на 

РМ и Биро за развој на 

образованието –

Македонија/Педагошки 

факултет – Битола/2010 

9. 

Јанушева В., Стојаноски Ј., 

Талевски Д. Ј.  

Маcedonian as a foreign 

language – Curriculum 

upgrading  (MaFoLaC) 

Изучување на македонскиот 

јазик како странски – 

надградба на курикулумот 

 

158638-TEMPUS-1-2009-

1-МК-JPCR,  

Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“, Филолошки 

факултет – Скопје, 

Педагошки факултет – 

Битола /2009 – 2010 

10 Република Македонија  

Влада на Република Македонија 

– Министерство за  надворешни 

работи, 

член-експерт Талевски Д. Ј.,  

Macedonia – Kosovo JTC/ICO 

Demarcation Briefing – 

presentation for the Washington 

Демаркација и обележување 

на северната граница во делот 

на Косово 

Влада на Република 

Македонија – 

Министерство за  

надворешни работи/ 2008 

– 2009, Washington, 

D.C./U.S. Department of 

State, Washington USA/ 

Nov. 2009 
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Institute of Peace/Macedonia –

Kosovo JTC/ICO Demarcation 

Briefing – presentation for the 

Office of the Geographers and 

Global Issues Bureau of European 

Affairs, Office of South Central 

Europe 

 

11. 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 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
152 19 5 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,  

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Атанасоска  Татјана 

Дата на раѓање 12.10.1966 

Степен на образование  трет 

Наслов на научниот степен  Доктор на педагошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран педагог 1989 Филозофски факултет 

Скопје 

Магистер на педагошки 

науки 

1994 Филозофски факултет 

Скопје 

Доктор на педагошки 

науки 

2001 Филозофски факултет 

скопје 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Педагогија 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет Битола Редовен професор 

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

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, Професор по македонски 

јазик,Професор по германски јазик, 

професор по францускијазик 

2. Предучилишна педагогија Студиска програма за воспитувачи 

3. Семејна педагогија Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, Професор по македонски 
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јазик,Професор по германски јазик, 

професор по францускијазик 

4. Теорија на воспитание Социјална и рехабилитациска педагогија 

5. Социјално-педагошка работа со семејството Социјална и рехабилитациска педагогија 

6. Теорија на социјална инклузија Социјална и рехабилитациска педагогија 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Стратегии на учење и поучување Теорија на учење и поучување,Методика 

на одделенска настава 

2. Развој на курикулум Теорија на учење и поучување 

 

3. Евалуација на педагошко постигнување Теорија на учење и поучување 

 

4. Педогошки надзор и советување Теорија на учење и поучување 

 

5. Образовни промени и иновации Теорија на учење и поучување 

 

6. Микропедагогија Теорија на учење и поучување 

 

7. Современа образовна технологија Теорија на учење и поучување 

 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Реформи вбо воспитанието и образованието Образовни науки, Менаџмент во 

образование 
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2. Високошколска дидактика Образовни науки 

Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори 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, 2015 

2. AndonovskaTrajkovska,D.Cvetko

va Dimov, B. Iliev,D. 

Atanasoska,T 

The application of Bloom’s 

taxonomy in developing 

webquests for language and 

literature teaching and learning 

International 

Interdisciplinary Scientific 

Conference: Methodical 

days 2014,Kikinda 

3. Atanasoska, T.Cvetkova, B. 

Andonovska-Trajkovska, D 

Challenges for teacher in 

multicultural classroom 

nternational Conference: 

Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers and 

Kindergarten Teachers in 

Multicultural 

Environments-Experiences 

and Challenges, 27-29 

November, 2014 Skopje, 

OSCE Mission to Skopje 

4. Iliev, D , Atanasoska, T. Cvetkova 

Dimov, B. Ilieva,N. 

Critical research paradigm in 

function of critical thinking in 

learning and teaching 

2 International conference, 

Education across borders, 

Critical thinking in 

education, 31 October- 

November 2014, Korce 

5.  Atanasoska
b
, T.Cvetkova Dimov

 

,B.a
 Dean Iliev 

c
, Andonovska-

Trajkovska
d
, D. Seweryn-

Kuzmanovska,M. 

Inclusive Practice in R. 

Macedonia at the Beginning of 

Efforts 

Procedia Social and 

Behavioural Journal 

ISSN: 1877-0428 

Published by Elsevier 

and at the same time 

index on the 

Thomson Reuters 

Conference 

Proceedings Citation 

Index (Web of 

Science) Science 
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Direct and Scopus. 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. USAID,MCEC Me|uetni~ka integracija vo 

obrazovanieto 

 

2. МОН, Холандска влада,Светска 

Банка 

Modernizacija na obrazovanieto 2010 

3. UNICEF Gradewe na kapacitetite za 

jazi~na i matemati~ka 

pismenost za unapreduvawe na 

rezultatite od u~eweto na 

u~enicite 

2011 

4. UNICEF Inkluzivno Obrazovanie 2011 

5. UICEF Izgotvuvawe na nacionalna 

programa za profesionalen 

razvoj za ran detski razvoj 

2011 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Над десет осум шест 
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Име и презиме  Петровски Добри 

Дата на раѓање 08.09.1955 

Степен на образование  трет 

Наслов на научниот степен  Доктор на науки од областа на менаџментот 

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 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-

Битола 

Редовен професор 

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организација на образованието Сите насоки 

2. Основи на демократија со методика Учители и воспитувачи 

3. Библиотекарство Сите насоки 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус 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 

3.   

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на човечки ресурси Менаџмент образование 

2. Стратегиски менаџмент Менаџмент во образование 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Добри Петровски Библиотечен менаџмент Универзитет 

“Св.Климент 

Охридски”-Битола, 
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2012 

2. Добри Петровски Differences in emotional 

intelligence between pupils in 

primary and secondary school  

 

TEACHER International 

journal,  Faculty of 

Education, Bitola, 2015 

3. Добри Петровски Клучни компетенции на 

наставниците – ментори во 

основните училишта  

 

  Дидактичко- 

методички приступи и 

стратегије-подршка 

учењу и развоју деце– 

Београд 2015 

4. Добри Петровски Социјална димензија и 

високо образовање у 

Србији  

 

Зборник радова, 

Зборник резимеа са 8. 

међународне 

интердисциплинарне 

научно-стручне 

конференције: 

Хоризонти,  Висока 

школа струковних 

студија за образовање 

васпитача и тренера, 

Суботица 8-9 Мај 2015 

5. Добри Петровски The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education (Jasminka Kocoska 

& Dobri Petrovski)   

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 4 

Issue 4 March 2015, 

online at: 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dobri Petrovski – coordinator of 

the project  

Entrepreneurial learning  SEECEL- South east 

European center for 

entrepreneurial learning 

2014/2015 

2. Dobri Petrovski  Perspectives of the 

teaching staff in terms of 

their career development, 

Објавен во: Modern  

 

Еducational Challenges 

and Phenomena. Polish 

and Macedonian 

Perspective, Wyższa 

szkoła pedagogiczna im. 

j. Korczaka w 

Warszawie/Универзитет 

Св. Климент Охридски 

– Битола, Warszawa - 

Bitola 2014. 

3. Dobri Petrovski Greek Association Didactics of Март 2013, 
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Mathematics, Florina, 

University of Wwestern 

Macedonia, Faculty of 

Education, Greece  

 

4. Dobri Petrovski (како експерт во 

проектот 

Project “Living Democracy 

SEE” (Makedonija) 2014/15) 

 

Zurich University of 

Teacher Education (IPE) 

International Project in 

Education,   

5. Dobri Petrovski Democracy and civic 

education base of 

Macedonian 

ETEN-European 

Teachers Education 

Network – Viana 

Portugal 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Преку 100 Преку 30 5 



86 

 

 

Име и презиме  Методија Стојановски 

Дата на раѓање 22.08.1952 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Доктор по кадровски менаџмент 

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 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Организациони 

науки 

Менаџмент Друго 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет - 

Битола 

редовен професор 

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Проектен менаџмент Учители, Воспитувачи / Педагошки 

факултет 

2. Воспитно - образовната органицазија и 

средината 

Учители, Двопредметни студии, ИТО /  

Педагошки факултет - Битола 

3. Менторство 

 

 

 

Учители, Воспитувачи, Двопредметни 

студии / Педагошки факултет - Битола 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Училишен менаџмент 

 

 

 

Менаџмент во образование, Англиски 

јазик, Германски јазик / Педагошки 

факултет - Битола 
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2. Менаџмент на промени Менаџмент во образование / 

Педагошки факултет - Битола 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Образовно водство 

 

 

Докторски студии по образовни науки 

/ Педагошки факултет - Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Стојановски Методија Valid indicators of scientific 

nature of pedagogy 

Subotica / 2011 

2. Стојановски Методија Evaluation - determinant of 

effective school 

VI International Balkan 

Congress for Education 

and Science, Ohrid / 

2011 

3. Стојановски Методија Modern approaches of school 

management 

International Scientific 

Symposium, Ohrid / 

2011 

4. Стојановски Методија Partnerships between school 

and community 

International Scientific 

Conference, Ohrid / 

2010 

5. Стојановски Методија Mentoring of gifted and 

talented 

International Balkan 

Education and Science 

Congress, Edrene, 

Turkey / 2009 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Стојановски Методија Модернизација на 

образование 

МОН/2010 

2. Стојановски Методија Strengthening School Boards 

Program 

USAID / 2010 

3. Стојановски Методија Improvement of Mentoring 

and Tutoring of students 

USAID / 2008 

4. Стојановски Методија Програма за раководење со 

училиште 

МОН / УСАИД / 2008 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

77 15 1 
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