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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската програма 

Наслов на студиската програма 
ОБРАЗОВАНИЕ НА НАДАРЕНИ И 

ТАЛЕНТИРАНИ 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  за образование на 

надарени и талентирани 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  
Master in Education for Gifted and Talented  

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 
повторна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација/повторна акредитација 
2012 

Њеб страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

њњњ.укло.еду.мк 

њњњ.пфбт.укло.еду.мк  

 

 

 

 

 

 

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) 

Единици во состав на 

високообразовната 
Нема посебни единици 



6 

 

установа 

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 

 Француски јазик и литература 

Студиски програми на трет циклус студии: 

 Докторски студии по образовни науки 

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
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 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 

Отто-Фриедрицх-Университäтт Бамберг, Германија;Тецхнисцхе Университäт 

Цхемнитз, Германија; Педагошкиот факултет во Пловдив, Бугарија, 

Кастамону универзитетот во Турција,Факултет за пословне ин управне веде 

Ново Место, Универзитетот Лудвиг Максимилијан во Минхен, Германија, 

Факултетот во Љубљана, Словенија, Университѕ оф Осијек- Цроатиа, 

Университѕ оф Њестерн Мацедониа ПАНЕПИСТИМИО ДИТИКИС 

МАКЕДОНИАС, Унињерсѕтет Лодзки, Поланд.  

  

Податоци за просторот 

наменет за изведување 

на наставната и 

истражувачката 

дејност 

5.400 м
2 

 корисна површина 
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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) 
20 

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 

 јасна визија и мисија 

 развиени процедури и механизми за планирање, реализација и 

контрола на квалитетот 

 издвоеност на академската од раководната функција 
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 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 

 јасно дефинирани цели за научно-истражувачка дејност 

 евиденција на научно-истражувачките и апликативните 

резултати 

 добра искористеност на можностите на Еразмус + 
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 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  

 

 



11 

 

 

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. 
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5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА  

 

 

Вид на опрема Количина (парчиња) 

Заштитни видеп камери         16 

Систем за надвпрешнп псветлуваое 

(рефлектпри - канделабрии ) 

      8 + 6 

Перспнални кпмпјутери        125 

Перспнален кпмпјутер и сервер           4 

Лап тпп Кпмпјутери          30 

Ласерски печатар          32 

Музички систем           3 

Ппртабл радип/ЦД и касета систем            2 

Видеп бим           20 

Дигитален апарат           3 

Видеп камера           1 

Статив за видеп камера           1 

Безжичен рутер - свичпви за интернет 

мрежа 

     10 + 15 

Телевизиски апарати    ЦРТ /  ЛЦД      10 +  8 

ДВД          2 

Видеп рекпрдер          5 

Скенер          5 

Телефпбска централа сп (24 лпкали)          1 

Дигиталнп пианп- Клавинпва          1 
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Клавир          2 

Миксета за видеп материјал          1 

Климатизери         23 

Интернет бесплатен пулт за студенти  сп  5 

кпмпјутери 

         2 

Фптпкппир машини          4 

  

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Трошоците за реализирање на студиската програма паѓаат на товар на студентите, 

односно, трошоците за студирање студентите ги покриваат преку извори на 

самофинансирање. Изворите за самофинансирање на студентите може да бидат 

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

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

на домашни или меѓународни институции. Висината на износот за школарината, начинот 

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

правилата за запишување и студирање на 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  

 

Звање, име и презиме на наставникот Предмети на кои 

наставникот е носител на 

предметна програма 

Матична интитуција Фонд на 

часови за 

секој наведен 

предмет 

проф. д-р Љупчо Кеверески Откривање и работа со 

надарените и 

талентираните 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски” – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

3+2 
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проф. д-р Љупчо Кеверески Поттикнување и развој на 

креативноста 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски” – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

3+2 

проф. д-р Златко Жоглев Комуникациски аспекти на 

надарените и 

талентираните 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски” – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

3+2 

проф. д-р Добри Петровски Професионалниот развој 

на наставниците за работа 

со надарени и талентирани 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски” – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

3+2 

проф. д-р Љупчо Кеверески 

 

Советодавната работа со 

надарените и 

талентираните 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски” – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

3+2 

проф. д-р Љупчо Кеверески 

 

Технологија на поучување 

на надарените и 

талентираните   

Универзитет „Св. 

Климент Охридски” – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

3+2 

Проф. д-р Методија Стојановски Менторството со 

надарените и 

талентираните 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски” – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

3+2 

проф. д-р Деан Илиев Методологија на научно 

истражувачката работа 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски” – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

3+2 

 

 

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  

10. проф. д-р Билјана Цветкова 

11. поц. д-р Јасмина Кочоска 
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12. поц. 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. 

 

Во согласност со меѓународната Фраскатиева класификација на научно истражувачките 

подрачја, полиња и области, студиската програма припаѓа во  научното подрачје - 

општествени науки (5) во полето образование (505)  

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Втор циклус на студии - Магистерски академски студии, ниво во Националната рамка на 

високо-образовни квалификации ВИИА 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Педагошкиот  факултет во Битола континуирано ги следи промените во 

окружувањето исо 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 програмаод 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.  
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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 

 

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 
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стекнувањето нови знаења и вештини во општествени рамки; 

Способност за преземање одговорност за понатамошен професионален 

развој и усовршување. 

 

 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

Знаење и 

разбирање 
 стекнување на  научни и продлабочени сознанија за поимањето 

на надареноста, нејзиното дефинирање и разлики во сфаќањата 

за надареноста 

 стекнување на знаења за фактрите на развој на надареноста и 

нивното влијание  

 да ја разберат природата на надареноста и нејзината 

манифестација,  

 познавање и разбирање  на психолошките законитости и потреби 

на поединеците 

 подобро разбирање на суштината и  природата на надареноста 

 подобрување на кадровските решенија при избор на наставник при 

работа со надарените и талентираните  
 

 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

 имплементирање на програмите за работа со надарените и 

талентираните ученици  

 подобро разбирање на образовните претензии на надарените и 

талентираните 

 разбирање на интелектуалната љубопитност на надарените и 

талентираните 

 примена на стекнатите знаења во нудење на одредени 

институционални организациски решенија 

 подобро разбирање на причините за неуспехот на надарените  

 подобро  разбирање на потребата за ефеиксни мотивациски механизми 

за надарените 

 

Способност за 

проценка 
 подобрување на системот препознавање на особините на 

надарените 

 постигнување на способност за применување на  соодветни 

инструменти за идентификација на надарените деца и 

адоелсценти  

 умешност за проценка на нивните образовни, емоционални, 

социјални и други потреби  
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 подобрување на способноста за процена на социометрискиот 

статус на надарените 

 квалитативно подобрување на индивидуалната проценка на 

видот и степенот на надареноста 

 развивање на способноста за реалрена проценка на 

индивидулниот напредок на надарените и талентираните 

 

Комуникациск

и вештини 

 

 можност за воспоставување на ефикасни комуникациски модели 

со надарените во училиштето 

 да се оспособат за советодавна работа со надарените ученици, 

нивните наставници и родители. 

 совладување на постапките и принципите на советодавната 

работа и планирање како и изведување на интервенциските 

програми 

 подобрување на интерперсоналните реалции помеѓу надарените 

и наставниците 

 развивање на ефикасни интерперсонални  односи во семејството 

на надреното дете 

 развивање на позитивни релации помеѓу надарените и 

талентираните 

 

Вештини на 

учење 
 подобрување на стратегиите на подучување 

 самостојно интерно реорганизирање за постигнување на 

поголема ефикасност Разбирање на природата на потребите на 

децата со потешкотии во учењето. 

 сфаќање на учењето како комплексен процес кој е 

мултидимензионално детерминиран и условен. 

 препознавање на причините и облиците на однесување на 

учениците со потешкотии во учењето. 

 примена на нови и ефикасни стратегии во подучувањето. 

 соваладување со вештините на учење.  

 развивање на когнитивните стратегии во учењето.  

 идентификација и примена на облици на превенција на 

тешкотиите во учењето. 

 евалуација  и поддршка на напредувањето во процесот на 

учењето 

 развивање на мотивацијата за учење. 

 развивање на позитивниот селф концепт. 
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15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма е во времетраење од 1 (една) година односно 2 (два) семестри. 

 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да се стекнат со 

најмалку 60 ЕКТС кредити. 

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ  

 

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 њеб страната на Универзитетот.   

 

 

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
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По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на 

трет циклус студии. 

 

 

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Студиската програма опфаќа вкупно 3 задолжителни предмети, коишто на студентот 

му обезбедуваат 30 кредити. Бројот на изборни предмети, што студентите самостојно ги 

избираат од редот на сите наставни предмети, застапени на единицата на Универзитетот, 

изнесува 1, коишто на студентот му обезбедуваат вкупно 10 кредити, и бројот на 

изборните наставни предмети коишто студентите ги избира од редот на сите изборни 

наставни предмети застапени во студиските програми на единиците на државните 

универзитети изнесува 1 и тие на студентот му обезбедуваат 5 кредити. Исто така, 

студентот има обврска да изработи и јавно да брани магистерски  труд, којшто се вреднува 

со 18 кредита.  

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. Ваквиот сооднос 

на наставните дисциплини директно води кон исполнување на поставените цели на  
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СТУДИСКА ПРОГРАМА 

 

Прв семестар 

 

 ШИФРА ПРЕДМЕТИ ФОНД КРЕДИТИ 

1  Задолжителни предмети 
 

  

 ПФНТ 901 Откривање и работа со 

надарените и талентираните 

3+2 6 

2 ПФНТ 902 Поттикнување и развој на 

креативноста 

3+2 6 

3 ПФНТ 903 Комуникациски аспекти на 

надарените и талентираните 

3+2 6 

4  Изборен предмет од листа на ПФ 3+2 6 

5  Изборен предмет од листа на ПФ 3+2 6 

  Листа на изборни предмети на 

ПФ за прв семестар 

  

1 ПФНТ 906 Професионалниот развој на 

наставниците за работа со 

надарени и талентирани 

3+2 6 

2 ПФНТ 907  Советодавната работа со 

надарените и талентираните 

3+2 6 

3 ПФНТ 908 Технологија на поучување на 

надарените и талентираните   

3+2 6 

4 ПФНТ 909 Менторството со надарените и 

талентираните 

3+2 6 

   15-10 Вкупно-30 

 

Втор семестар 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ШИФРА ПРЕДМЕТИ ФОНД КРЕДИТИ 

1 ПФНТ 1001  Методологија на научно 

истражувачката работа 

3+2 6 

 ПФНТ 1002  Изборен предмет од редот на 

сите изборни наставни 

предмети застапени во 

студиските програми на 

единиците на државните 

универзитети 

 6 

2 ПФНТ 1003 Изработка на магистерски 

труд 

8+17 18 

  НЕДЕЛЕН БРОЈ ЧАСОВИ 16+23 Вкупно-30 
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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% 

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% 

Број на изборни предмети (група 2) 1 
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) 

10 

Вкупно предмети 8 

 

 

 

 

Студентот има обврска да изработи и јавно да брани магистерски труд, кој што се 

вреднува со 18 кредити. 

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

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

Законот за високо образование и измените на ЗВО, како и Правилникот за 

компатибилност на УКЛО. 

 

 

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 2017/2018 

год. планирано е да се запишат вкупно 10 студенти. 
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22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

Институцијата има обезбедено и располага со богат книжен фонд на домашни и 

странски монографски публикации соодветеен на предметните програми; поседува 

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

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

што во целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за предметите од 

студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој 

наставен предмет е јавно објавена и достапна на веб-страницата на единицата.  

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЊЕБ СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Веб-страницата на единицата: њњњ.пфбт.укло.еду.мк  

Веб-страницата на Универзитетот: њњњ.укло.еду.мк 

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

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

стекнува со Магистер за образование на надарени и талентирани 

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот 

го стекнува по завршувањето на студиската програма е Матер  ин Едуцатион фор Гифтед анд 

Талентед. 

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 

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 

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

26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА  
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27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА 
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1.  

Ул. „Васко Карангелевски” б.б. Битола 

њњњ.пфбт.укло.еду.мк 
 

ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА 

1.1 Име:        ИМЕ 

1.2 Презиме:      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 :     

2.2 Назив на квалификацијата:   
Магистер  од областа на образованието на 

надарените и талентираните 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Образование на надарените и талентираните 

Општествени науки; Образование, Друго 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа 

која ја издава дипломата: 

Универзитет „Св. Климент Охридски”, Битола, 

државен универзитет, формиран во 1979 год. со 

одлука на Собранието на РМ.  

Педагошки факултет – Битола, формиран во 1964 год. 

од страна на Извршниот совет на НРМ како 

Педагошка академија. Прераснува  во Факултет за 

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

06.06.1995 год. Акредитација на студиските програми 

на Педагошки факултет со Решение Сл.12 од 

05.07.2005 год. Последна акредитација на студиската 

програма  доделена од Одборот за акредитација на РМ 

со Реш.  Бр.42/6 од  26.06.2010 год. 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна)  која ја администрира дипломата: 
 

2.6 Јазик на наставата: Македонски 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

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  

Образование на надарени и талентирани 

 

 

 

 

 
 



33 

 

 

 

 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ   И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):  

 

 

4.2 Барања и резултати на студиската програма:  

4.3. Податоци за студиската програма (насока, 

модул, оценки, ЕКТС кредити) 1 
 

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 Ндоволен 0 - 50 

Оценката 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, самостојна работа, изработени или реализирани  проекти, за 

изработен  и објавен научен труд  (максимум 10 поени), за менторство на 
други студенти, освоени награди и пофалници, 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. 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите  

 

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА    

               

5.1 Пристап до понатамошни студии 
Стекнатата диплома овозможува продолжување на студиите 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: 

 

 

 

                                                           
1
 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

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. 
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6.2 Дополнителни извори за високообразовната 

установа: 

њњњ пфбт.укло.еду.мк 

њњњ.укло.еду.мк  

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.    

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 баццалареус односно баццалауреа. 
- 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 мастер. 

- 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 (др.сц). 

http://www.uklo.edu.mk/
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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 баццалареус  односно баццалауреа со додавка на струката. 

Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со 

нивното завршување се стекнува звање специјалист од одредена  струка 
(спец.) кое се користи покрај стручниот назив стекнат на стручните 

студии или академските студии од прв циклус.. 

8.6 Услови за запишување на студиите 

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето  на 

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

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

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

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

8.7 Систем на оценување 

Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на 

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

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

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

10 - извонреден 

  9 - одличен 
  8 - многу добар 

  7 - добар 

  6 - доволен 
  5 - недоволен  

Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во 

некој друг документ и во пријавата за завршното оценување. 
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на 

оценките од завршното оценување по сите наставни предмети во текот на 

студиите, вклучувајќи го и завршниот испит. 
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ПРИЛОЗИ 

ПРИЛОГ БР.1 
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Прилог бр. 2 
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Прилог бр. 3 
 

 

 

Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Откривање и работа со надарените и 

талентираните  

2. Код ПФНТ 901 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

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  7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески  

акад. Грозданка  Гојков,   

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

  подобро запознавање со потребите, карактеристиките и начините на 

едукација на надарените во зависност од  нивната возраст. 

 директно да придонесат за имплементирање на програмите за работа со 

надарените и талентирани ученици 

 можност  да се артикулираат  потреби на надарените деца; 

 намалување на бројот на  пропуштени ученици во текот на селекцијата и 

идентификацијата; 

 различна перцепција на оваа категорија на ученици од страна на наставници 

 ќе ја афирмира потребата за индивидуализиран и  интердисциплинарен 

пристап во откривање и работа  со надарените и талентираните 

 самостојно да ги дијагностициираат потреби од подобрувања  на третманот на 

надарените (иновации)  и креираат решенија за подобрување на состојбите 

според конкретните постојни услови .  

 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на основните поими (надареност, талентираност, надарено дете) . 

Современи сфаќања за надареноста. Законски основи на третманот на надарените и 

талентираните.  Препознавање на надарените и талентираните деца. Грешки во 

препознавањето. Предрасуди и митови за надарените и талентираните. Етикетирање 

на надарените. Семејството и надарените деца. Идентификација на надарените и 

талентираните деца. Пристапи во диференцијација на надарените деца. Начини на 

откривање на надарените деца. Ренцулиева модел на откривање на надареноста. 

Практични импликации на теориите на Стренберг и Гање и надареноста.  Едукативни 
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облици на поддршка на надарените деца.  Работа со надарените деца. Учење и 

подучување на надарените. Метакогниција. Стилови на учење. Специфичности во 

работата со надарените и талентираните ученици. Улогата на стручните соработници 

во училиштата во  третманот на надарените. Следење на развојот на надарените и 

талентираните. 

 

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 180 часови 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 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 

18. 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

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. Кеверски, Л. & Н, 

Николоска, Н. 

  Каков 

наставник им 

треба на 

 Киро 

Дандаро, 

Битола 

2007 
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надарените и 

талентиранит

е,  

 

2. Гојков, Г. Методолошки 

аспекти 

проучавања 

даровитости 

Виша скола за 

образованје 

васпитача, Вршац  

 

2006 

3. Фербежер, И 

  

 

Надареност Виша школа за 

образовање 

васпитача, Вршац  

 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Год

ина 

1.  Максиќ, С.  Даровито дете у 

школи, 

Институт за 

педагошка 

истраживанј

а, Београд.  

 

1993     

2. Арнаудова, В. и 

Ачкоска- Лешкоска 

Елена.  

Надарено дете / 2000 

3.     
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Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Поттикнување на креативноста во 

училишето  

2. Код ПФНТ 902 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

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 прв 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. др Љупчо Кеверески 

Проф. др Славица Максиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

  да се добијат научни и продлабочени сознанија за креативноста, 

нејзината структура, динамика и развој;  

 да се обучат студентите  да ги распознаваат манифестациите на 

креативноста и  

 да се подготват за нивно идентификување со примена на 

соодветни мерни инструменти. 

 да умеат да ја откријат структурата, динамиката и развојот на 

креативната личност,  

 да се распознаваат манифестациите на креативноста, 

 да применуваат соодветни инструменти и техники за нејзино поттикнување. 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим и определби на креативноста. Сродни поими. Креативноста како процес, 

особина, продукт. Фази на мисловната креативност. Мерење на креативноста. 

Тестови на креативност. Улогата на социјалните фактори во поттикнување на 

креативноста. Блокади на креативното мислење. Развивање на креативноста. 

Програми и техники за развивање на креативноста. 

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 180  часови 

14. Распределба на расположивото време  
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15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 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 

18. 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

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.  Арнаудова, В  Поттикнување и развој 

на креативното 

мислење, со техника на  

дивергентна продукција,   

Просветно 

дело, Скопје  

 

1996 

2.  Максиќ, С.  Даровито дете у школи, Институт за 

педагошка 

истраживанја, 

Београд.  

 

1993     

3. Арнаудова, В. и 

Ачкоска- Лешкоска 

Елена.  

Надарено дете / 2000 
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22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Фербежер, И 

  

 

Надареност Виша скола 

за 

образовање 

васпитача, 

Вршац  

 

2000 

2. Кеверски, Л. & Н, 

Николоска, Н. 

 Каков наставник им 

треба на надарените и 

талентираните,  

Киро 

Дандаро, 

Битола 

 

2007 

3.      
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Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Комуникациски аспекти со надарените и 

талентираните  

2. Код ПФНТ 903 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

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 втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. др Златко Жоглев 

Проф. др Љупчо Кеверески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Идентификација на специфичностите во комуникацијата на децата со посебни 

потреби. Разбирање на природата на комуникациските односи. Развивање на 

комуникациските вештини. Стекнување на елементарни комуникациски вештини. 

Оспособување за примена на принципите на активно слушање. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на основните комуниколошки поими. Разбирање на природата на 

комуникацијата. Претпоставки за ефикасна комуникација. Сфаќање на 

комуникацијата како универзален модел на општење. Видови на комуникација. 

Вербална комуникација. Невербална комуникација. Специфичностите на 

невербалната комуникација.Комуникации во воспитно-образовниот 

процес.Интеракциски комуникациски односи: наставник -ученик. Активно слушање. 

Специфичностите во комуникацијата: ученик- ученик. Ефикасни модели на 

комуникација. Превенција на тешкотиите во комуникацијата. Карактеристики во 

комуникацијата со различни категории на ученици.Избор на модели на комуникација 

според индивидуалните специфичности. 

 

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 180 часови 

14. Распределба на расположивото време  
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15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 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 

18. 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

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. Кеверески, Л., и 

Страц, Ј., 

 Психологија 

на 

комуникација 

Киро Дандаро, Битола 2011 

2. Богдариќ, А.  Комуникологија, Водеќа парадигма, 

Београд 

 

1996 

3.  Мандиќ, Т.  Комуникологија, Клио, Белград 2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годин

а 

1. Фербежер, И 

  

 

Надареност Виша скола за 

образовање 

васпитача, 

2000 
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Вршац  

 

2. Кеверски, Л. & Н, 

Николоска, Н. 

 Каков наставник им 

треба на надарените и 

талентираните,  

Киро 

Дандаро, 

Битола 

 

2007 

3.     
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Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Професионалниот развој на кадрите за работа со 

надарените и талентираните 

2. Код ПФНТ 904 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

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 втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. Др  Добри Петриски, проф. д-р Јове 

Димитрија Талески  

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

 да се добијат научни и продлабочени сознанија за природата на надареноста,  

 да се обучат студентите  да ги распознаваат манифестациите на надареноста за  

да можат да ги идентификуваат надарените и да работат со нив. 

 да ја разберат природата на надареноста,  

 да применуваат  соодветни инструменти за идентификација на надарените 

деца и адоелсценти   

 да се оспособат за советодавна работа со надарените ученици, нивните 

наставници и родители. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Надареност и сродни поими. Концепции за природата на надареноста. Видови 

надареност. Карактеристики на надарените. Развој на надареноста. Фактори што 

влијаат на развојот на надареноста. Препознавање и идентификација на надарените. 

Методи за идентификација на надарените. Едукација на надарените ученици. Форми 

на работа со надарените ученици. Улогата на наставникот во едукацијата на 

надарените ученици. Улогата на психологот во идентификацијата и работата со 

надарените ученици. 

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 180  часови 

14. Распределба на расположивото време  
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15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 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 

18. 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

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. проф. Др  Добри 

Петровски, 

Менаџмент на 

човечки ресурси 

Педагошки факултет 

Битола 

2007 

2. Цветковиќ-Лас,Ј Ја хочу и могу 

више. Приручник 

за одгој даровите 

деце од 3 до 8 

година 

Алинеа, Загреб 1996 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годин

а 

1. Армстронг. М Хандбоок  оф Хуман 

Ресоурце манагемент 

Коган паге 

Лимитед, 

2001 
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працтисе Лондон 

2. Кеверски, Л. & Н, 

Николоска, Н. 

 Каков наставник им 

треба на надарените и 

талентираните,  

Киро 

Дандаро, 

Битола 

 

2007 

3. Е. Мајер, М. Ашлинг и 

Г.Р. Џонс 
Спвремен менаџмент превод-Влада 

на РМ 

2015 
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Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Советодавната работа со надарените и 

талентираните  

2. Код ПФНТ 907 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

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 втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески, проф-др Валентина 

Гулеска,  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Општа цел е  да се акцентира улогата и значењето на стручната служба во училиштетово 

третманот на надарените и талентираните ученици со што би се подобрил  вкупниот 

третман на надарените и талентираните ученици во работење во училиштето. 
 

 Примена на психолошки инструментариум во третирање  на надарените 

 Познавање и разбирање  на психолошките законитости и потреби на надарените  

 подобрување на индивидуалната ефикасност во работата со надарените и 

талентираните; 

 постигнување на  подобри и поефикасни организациски решенија; 

 подобрување на стратегиите на подучување 

 самостојно интерно реорганизирање за постигнување на поголема ефикасност 

 примена на ефикасни советодавни модели со надарените и талентираните 

 подобрување на кадровските решенија при избор на наставик за работа со 

надарените и талентираните 

 подобрување на системот за препознавање и идентификација на надарените  

 совладување на постапките и принципите на советодавната работа и планирање 

како и изведување на интервенциските програми 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на надареноста. Современи сфаќања за надареноста. Теории за 

надареноста. Искуства од етаблираноста на стручните соработници во Европа. 

Третманот на стручните соработници во училиштата  во Р. Македонија. Улогата на 

стручните соработници во училиштата.  Законско-нормативно санкционирање на 

третирање на надарените. Соработката на стручните соработници и родителите. 

Советодавната улогата на стручните соработници со наставниците. Примена на 
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психолошки инструментариум во процесот на идентификација на надарените и 

талентираните. Акцелерацијата  и улогата на стручните соработници. Советодавна 

работа на стручните соработници со надарените и талентираните. Следење на развојот 

на надарените и талентираните. Советодавната работа на надарени и талентирани-

возрасни. Советодавно-тераписка работа со разли;ни категории на надарени и 

талентирани. Советодавна работа со надарените и талентираните во организациски 

контекст.  

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 180 часови 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 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 

18. 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

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. Арнаудова, В. и Надарено дете / 2000 
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Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

Ачкоска- Лешкоска 

Елена.  

2. Арнаудова, В  Поттикнување и 

развој на 

креативното 

мислење, со 

техника на  

дивергентна 

продукција,   

 Просветно 

дело, Скопје  

 

1996 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годин

а 

1. Кеверски, Л. & Н, 

Николоска, Н. 

Каков наставник им треба 

на надарените и 

талентираните,  

Киро Дандаро, 

Битола 

 

2007 

2.     

3.     
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1. Наслов на наставниот предмет Менторство во работата со надарените и 

талентираните 

2. Код ПФНТ 909 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

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 втор 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Методија Стојановски, проф. д-р 

Јасмина Старц 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

- Менторството треба да ги подучува студентите на работните вештини; 

- Менторството треба да дефинира чувство на идентитет; 

- Да и ги отвори видиците на младата личност во фазата кога и претстојат 

решавање на тешки проблеми и духовно да ја води; 

- Да им се помогне на студентите во разбирањето на комплексноста на 

поучувањето со поддршка од ментор - библиотекар кој има улога на 

тренер, извор, модел и извршител; 

Специфични:  

- Менторството треба да ги подготви идните студенти за успешно 

управување на менторскиот процес; 

- Кај студентите да се развијат вештините за набљудување; 

- Оспособување на студентите за анализа на менторскиот процес;  

- Стекнување на знаења за примена на повеќе ефективни модели на 

менторство;  

 

11. Содржина на предметната програма:  

- Менторството треба да ги подучува студентите на работните вештини; 

- Менторството треба да дефинира чувство на идентитет; 

- Да и ги отвори видиците на младата личност во фазата кога и претстојат 

решавање на тешки проблеми и духовно да ја води; 

- Да им се помогне на студентите во разбирањето на комплексноста на 

поучувањето со поддршка од ментор - библиотекар кој има улога на 

тренер, извор, модел и извршител; 

Специфични:  

- Менторството треба да ги подготви идните студенти за успешно 



64 

 

управување на менторскиот процес; 

- Кај студентите да се развијат вештините за набљудување; 

- Оспособување на студентите за анализа на менторскиот процес;  

- Стекнување на знаења за примена на повеќе ефективни модели на 

менторство;  

 

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 180  часови 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 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 

18. 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

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. Стојановски, М.,   Менторство, ПедагоШки факултет, 

Битола  

2009 
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Прилог 

бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методологија на педагошко-психолошка работа 

 

2. Доналд МцИнтсре 

анд Хазел Хаггер  

Менторсин 

сцхоол  

Девелопинг тхе 

професион оф 

теацхинг  

 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годин

а 

1.      

2.     

3.     
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2. Код ПФНТ 1001 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

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  7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Деан Илиев, проф. д-р Љупчо 

Кеверски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студиската програма придонесува пред сé  кон развојот на следните општи и 

специфични компетенции: 

- студентите да научат да изработуваат проект за акционо истражување 

- студентите да научат да определуваат фокус на интерес за проблем и предмет на 

истражување 

- студентите да се способни да реализираат истражување на своето работно место 

- студентот да практикува улога на испитаник и истражувач во акционо истражување 

- студентите да изработуваат и применуваат инструменти за прибирање податоци во 

истражувањето 

- студентите да знаат да обработуваат податоци од истражувањето 

- студентите да се оспособат за презентирање и оценување на акционите 

истражувања. 

-  

11. Содржина на предметната програма:  

. Дефинирање на акционите истражувања 

2. За акциониот истражувач 

      3. Извори на сознанија за работната средина 

4. Карактеристики на акционите истражувања 

5. Видови акциони истражувања 

      6. Изработка на проект за истражување (видови,чекори, карактеристики 

7. Тек на акционите истражувања 

8. Варијабли во истражувањето 

9. Хипотези во истражувањето 

10. Постапки и инструменти за прибирање податоци во истражувањата 

11. Вредносни димензии на акционите истражувања 

12. Улоги во акционите и во другите видови на истражувања 

13. Обработка на податоците и интерпретација на резултатите од истражувањето 

14. Презентација и оцена на резултатите од истражувањето 

  15. Наставникот како рефлексивен практичар 

 

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

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

13. Вкупен расположив фонд на време 180  часови 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. 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 

18. 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

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. Смилевски Ц.  Методологија на 

истражување,, 

Битола: ПедагоШки 

факултет 

 

2006 

2. Илиев Д. Битола:  Акциони 

истражувања во 

образованието, 

Педагошки факултет 

 

2006 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годин

а 
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ОБРАЗЕЦ БР. 4 

1. Линдлоф Р. Т. & 

Таѕлор Ц.Б.  

 Љуалитативе 

Цоммуницатион 

Ресеарцх 

Метходс, (Сецонд 

едитион), 

Тхоусанд 

Оакс, Лондон 

Нењ Делхи: 

САГЕ 

Публицатионс 

(2002). 

2.     

3.     

Име и презиме  Кеверески Лупчо 
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Дата на раѓање 25.04.1959 
Степен на образование  трет 
Наслов на научниот степен  Доктор на психолошки науки 
Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Прв степен 1986 Филозофски факултет 

– психологија, Скопје 
Втор степен 1997 ИСППИ-Скопје 

Трет степен 2004 Филозовски факултет– 

Нови Сад, одсек 

Психологија  
Подрачје, поле и област на научниот 

степен 
Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 
Образование Психологија  

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 Вонреден 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. Општа психологија  Учители  
2. Развојна психологија Воспитувачи 
3. Педагошка психологија-изборен Учители и воспитувачи 
4. Психологија  ИТО 
5. Психологија за наставници  Јазици  
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Откривање и работа со надарените и 

талентираните  
Образование на надарени и талентирани  

2. Советодавна работа на стручните соработници со 

надарените - 
Образование на надарени и талентирани 

3. Методологија-  Образование на надарени и талентирани 
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Психологија на  надареност Образование на надарени и 

талентирани 
2. Психологија на менаџмент Образовен менаџмент 
Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Кеверески, Л.  

 
Нова докимолоска доктрина у 

оценјиванју у високом 

образованју, 

(2012)      Зборник  

радова, Настава и уценје 

(станја и проблема), 

Уцителјски факултет- 
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Узица 
2. Кеверески, Л., Хорватовиц, В.,  

Квалитетот на третманот на 

надарените И талентираните 

во образовниот сѕстем на 

Република Македонија  

Зборник 19 Даровити и 

квалитет образованја, 

Висока скола за 

образоваје васпитаца, 

МихајлоПопов-Врсац, 

Србија, 2013 

3 Проф. Др Лупчо Кеверески,  
Утицај школске акцелрације 

на школски успех и социо-

емоционална адаптација 

даровитих и талентованих 

Истраживање у 

педагогији, Год, ИВ,  бр. 

1а, 2014) издава: Београд 

4. Кеверески, Л., Котевска-

Димовска, М. & Ристевски,  

Аналѕсис анд Обсерватионс 

он тхе Десцриптиве 

Ассессмент ин тхе Републиц 

оф Мацедониа. 

Ин С. Опиć & М. 

Матијевиć (Едс.), 

Интернатионал ацадемиц 

цонференце - 4тх 

Сѕмпосиум: Сцхоол фор 

Нет-генератион: 

Интернал Реформ оф 

Примарѕ анд Сецондарѕ 

Сцхоол Едуцатион (пп. 

111-126). Загреб: Фацултѕ 

оф Теацхер Едуцатион 

Университѕ оф Загреб. 

2015 

5. 
Кеверески., Л., и Старц, Ј.,  

(2015 

  

Псѕцхологѕ оф тхе 

цоммуницатион тодеѕ 

Тхеорѕ амд працтице, 

Модерн социал анд 

едуцатионал схелленгес 

анд пхеномена-Полисх 

анф Мацедониан 

песпецтивес,  

Црацоњ  –  Битола , 2015 

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

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Кеверески Лупчо - Раководител  Национален проект- 

Откривање и работа со 

надарените и талентираните  

МОН, БРО, 2014 

2. Кеверески Лупчо - Раководител  Национален проект, Примена 

и интерпретација на тестовите 

за откривање на надарените и 

талентираните 

МОН, БРО, 2014 

3.    
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
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1. Име и презиме Златко Жоглев 
2. Дата на раѓање 06.11.1959 година 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Доктор на социолошки науки 
5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 
 

 

Образование Година Институција 
Додипломски 

студии (Бацхелор) 
1983 Филозофски факултет 

ННСГ за Социологија - Скопје 
Втор степен (М.А.) 1992 Институт за социолошки и 

политичко - правни 

истражувања - Скопје 
Трет степен 

(Пх.Д.) 
1996 Филозофски факултет - Скопје 

 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Социол

огија 
Социологија на научно-

технолошкиот развој; 
7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Социол

огија 
Социологија на комуникации 

8.  Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет - 

Битола Редовен професор 

 
9. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

студии 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Социологија на образование Учители/Педагошки факултет - Битола 
Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 
Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски)/ Педагошки факултет - 

Битола 

2. 

Компаративни религиски системи Учители/Педагошки факултет - Битола 
Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 
Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски)/ Педагошки факултет - 

Битола 

3. 

Деловно комуницирање Јазични насоки (македонски - англиски, 

македонски - германски, македонски - 

француски)/ Педагошки факултет - 

Битола 

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
Преку 35 Преку 3 / 
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9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Комуникациски аспекти на 

надарените и талентираните 
Образование на талентираните и 

надарените/ Педагошки факултет - Битола 

2. 
Професионално комуницирање Менаџмент во образованието/ Педагошки 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.  
 

 

10.  
Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 
М-р Гордана 

Стојаноска 
Христијанството како 

извор на интеркултурата 

(во печат) 

Министерство за култура, 

во соработка со 

Комисијата за односи                                                                            

со верските заедници и 

религиозните групи на 

република Македонија, 

2010 

2. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 
М-р Гордана 

Стојаноска 

Социологија на 

менаџментот и промените 

во македонското 

општество(во печат) 

Институт за социологија 

–Скопје  

3. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 
М-р Гордана 

Стојаноска 

Религијата верските 

заедници и религиозни 

групи, вредностите и 

општеството  

Педагошки факултет, 

Едирне, Р. Турција, 

Педагошки факултет 

Стара Загора, Р. 

Бугарија, Педагошки 

факултет „Свети 

Климент Охридски, 

Скопје”, Р. Македонија  

4. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 
М-р Гордана 

Стојаноска, 
Ѓулен Емин 

Најзначајни 

карактеристики на 

турските верски училишта 

во Битола до 

Младотурското движење 

(во печат) 

Универзитет „Свети 

Климент Охридски” – 

Битола, 
Меѓународен форум 

5. 

 
Проф. д-р Златко 

Жоглев, Весна 

Жоглева, Ѓулен Емин 

Туркисх Примарѕ Сцхоол ин 

Битола 
УКЛО, 2011 
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 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 
 

Промотинг а Модел оф 

Интегратед Университѕ ин 

тхе Формер Ѕугослав 

Републиц оф Мацедониа 

(ПРИУМ) 

ТЕМПУС – ЈЕП Пројецт 

2. 
Проф. д-р Златко 

Жоглев 
 

 “Десигнинг анд 

имплементинг оф тхе 

НЉФ” (ДИНАЉУФ) 

145165 – ТЕМПУС – 

2008 – СЕ – СМХЕС 

(2008-4763) 

3. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев 
 

Буилдинг Цапацитѕ фор 

Струцтурал Реформ ин 

Хигхер Едуцатион оф 

Њестерн Балкан Цоунтриес 

(СТРЕЊ) 

511335-ТЕМПУС-1-2010-

РС-ТЕМПУС-СМХЕС 

4. 
Проф. д-р Златко 

Жоглев 
 

БАЛКАН СЦХЕМЕ ФОР 

ИНТЕРНАТИОНАЛИЗАТИ

ОН ОФ ЛЕАРНИНГ 

ТОГЕТХЕР ЊИТХ ЕУ 

УНИВЕРСИТИЕС – 

БАСИЛЕУС  

ЕРАСМУС МУНДУС 

Ацтион 2 Пројецт:  
 

5. 
Проф. д-р Златко 

Жоглев 
 

 ТЕМПУС – СМГР Пројецт 

ЦУБРИЦ 
 

158999 – ТЕМПУС – ЕС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Хасан 

Јашари, Проф. д-р 

Златко Жоглев, Проф. 

д-р Јонуз Абдулаи 

Студентите и 

религиозните политички 

движења 
ЈИЕ Универзитет, 2008 

2. 
Проф. д-р Златко 

Жоглев 
Врвовите на филозофот 

Педагошки факултет-

Битола, 2006 

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 10 
11.2 Магистерски работи 7 
11.3 Докторски работи 4 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 
 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       

Меѓународен 
          собир/ 
          

конференција 

Година 

1. 
Педагошки факултет - 

Битола 
Воведно излагање 

Прва 

интернационалн

а конференција: 

Надарените и 

талентираните 

креатори на  

прогресот 

(теорија и 

практика). 

2009 

2. 

Министерство за 

култура, во соработка 

со Комисијата за 

односи                                                                            

со верските заедници 

и религиозните групи 

на република 

Македонија 

Христијанството 

како извор на 

интеркултурата 

Светска 

Конференција 

за 

меѓурелигиски 

и                                                                           

Меѓуцивилизац

иски Дијалог. 

2009 
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3. 

Проф. д-р Златко 

Жоглев, 
М-р Гордана 

Стојаноска, 
Ѓулен Емин 

Најзначајни 

карактеристики на 

турските верски 

училишта во Битола 

до Младотурското 

движење (во печат) 

Универзитет 

„Свети 

Климент 

Охридски” – 

Битола, 
Меѓународен 

форум 

2011 
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Име и презиме  Татјана Атанасоска 

Дата на раѓање 12.10.1966 

Степен на образование  Докторат 

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 профессор 

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

студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија Наставник за одделенска настава, 

воспитувачи, Професор по 

македонски,Професор по  англиски јазик, 

Професор  по германски јазик,  

2. Предучилишна педагогија 
 

Воспитувач 

3. Семејна педагогија Наставник за одделенска настава, 

воспитувачи, Професор по македонски 

јазик,Професор по англиски јазик, 

Професор  по  германски јазик,  

4. Теорија на воспитание Социјална и рехабилитациска педагогија 

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

6. Теорија на социјална инклузија Социјална и рехабилитациска педагогија 

7. Педагошко советување и ориентација Социјална и рехабилитациска педагогија 

8. Теорија и практикана играта Социјална и рехабилитациска педагогија 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Образовни промени И иновации Теорија на учење и поучување 

   

2. Педагошки надзор И советување Теорија на учење И поучување 

3. Современа образовна технологија Теорија на учење И поучување 
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4. Микропедагогија Теорија на учење И поучување 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Реформа на воспитанието И образованието Образовни науки 

2. Високошколска дидактика Образовни науки 

9. 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Др.Цветкова Димов, 

Др.Илиев, Др. Атанасоска 
Инцлусиве Едуцатион: Цонтинуитѕ 

оф тхе Мацедониан Рефлецтиве 

Тецхер Процедиа Социал анд 

Бехавиорал Сциенцес 

Елсевиер Лтд.2014 

2. Др. Илиев,Др.Цветкова 

Димов, Др.Атанасоска 

Тхе љуалитѕ оф пупил ацтион ресеарцхес 

ин тхе лигхт оф ресеарцх 

Парадигм,Процедиа Социал анд 

Бехавиорал Сциенцес 

Елсевиер Лтд ,2014 

3. Др Цветкова Димов, Др.  

Атанасоска Др. Илиев,  

Др. 

АндоновскаТрајковска, 

Др, Сењерѕн Кузмановска 

  

Импортанце Оф Инвестмент Ин 

Ресеарцх’с Оф Студентс Анд 

Теацхерс Епистемологицал Анд 

Педагогицал Белиефс, Процедиа Социал 

анд Бехавиорал Сциенцес 

Елсевиер Лтд, 2015 

 

4. Др. Гулевска,Др. 

Атанасоска 

Енханцинг Теацхер Цомпетенцес њитх 

емотионал анд етхицал цапацитѕ, 

Интернатионал Јоурнал оф Цогнитиве 

Ресеарцх ин сциенце, Енгинееринг анд 

Едуцатион 

2015 

5. Ррустеми, Др. Атанасоска Тхе Фунцтион оф Теацхинг Тецхниљуес 

ин студентс леарнинг, Интернатионал 

Јоурнал оф Едуцатион ТЕАЦХЕР 

2016 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1. УСАИД, МЦЕЦ Меѓуетничка интеграција во 

образованието 

2013-продолжува 

2. МОН, Холандска Влада, 

Светска Банка, Улога на 

носител на програма, 

обучувач во програми 

Модернизација на образованието 2010 

3. УНИЦЕФ  Градење на капацитетите за јазична и 

математичка писменост за 

унапредување на резултатите од 

учењето на учениците 

2011  продолжува 

4. УНИЦЕФ Инклузивно Образование 2011 продолжува 

5. УНИЦЕФ Изготвување на национална програма 2011 продолжува 
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за професионален развој за ран детски 

развој 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
Повеќе од  30 дванаесет пет 

Име и презиме  Валентина Гулевска 

Дата на раѓање 05.01.1969 

Степен на образование   

Наслов на научниот степен  доктор на науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор по филозофски 

науки 

2003 Филозофски факултет, 

Скопје 

   

   

Подрачје, поле и област на 

научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки  

Филозофија Историја на 

филозофијата 

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 во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Филозофија Наставник за одделенска настава / Педагошки факултет, Битола 

Воспитувачи / Педагошки факултет, Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија, Педагошки факултет, Битола 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

2. Етика Наставник за одделенска настава / Педагошки факултет, Битола 

Воспитувачи / Педагошки факултет, Битола 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки факултет, Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија, Педагошки факултет, Битола 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. / / 

2. / / 

Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Образовна етика 

 

Образовни науки / Педагошки факултет, Битола 

2. Антички книжевни родови 

 

Класична филологија / Филозофски факултет, Скопје 

3. Античко наследство во 

византиската книжевност 

Класична филологија / Филозофски факултет, Скопје 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет)  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  

Валентина Гулевска 

 

“Есхатон – послједнји културни топос 

čовјеčанства”, Čовјек и култура (429-

436) 

 

 

Хрватско филозофско 

друšтво  

Загреб, 2010 

 

2.  

Валентина Гулевска 

 

 

Магистер царитатис 

 

Педагошки факултет, 

Битола, 2010 

 

3.  

Валентина Гулевска 

 

„Краток осврт кон филозофско-

богословската димензија во 

книжевното творештво на св. Климент 

Охридски”, Хоризонти,7 (761-771) 

 

 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски” 

Битола, 2011 

4.  

Валентина Гулевска 

 

 

„Балансирање меѓу системите на 

вредности и модерната образовна 

политика”, Учител, 4 (121-127) 

 

 

Педагошки факултет 

Битола, 2012 

5.  

Валентина Гулевска 

 

“Тхе Теацхер'с Профессионал Етхицс”, 

Теацхер, 5 (98-104) 

 

 

Фацултѕ оф Едуцатион 

Битола, 2013 

6.  

Валентина Гулевска 

 

“Тхе пхилосопхиц аспецтс оф сееинг 

морал девелопмент оф гифтед” (81-85) 

 

 

Фацултѕ оф Едуцатион, 

Врšац, 2011 

7.  

Валентина Гулевска 

 

“Етхицс ин едуцатион” (11-19) 

 

Фацултѕ оф Едуцатион,  

Јагодина, 2011 

 

8.  

Валентина Гулевска 

 

 

“Тхе цултурал плуралисм ас а кеѕ 

елемент ин тхе едуцатион” (177-181) 

 

 

Фацултѕ оф Едуцатион, 

Скопје, 2011 

9.    
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Валентина Гулевска 

„Етичките импликации на 

институционалната самоевалвација во 

високото образование” (69-79) 

 

Македонско научно 

друштво,  

Битола, 2011 

10.  

 

Валентина Гулевска 

 

“Тхе Пхилосопхѕ оф Цонстантине-

Цѕрил анд итс Цонтрибутион то тхе 

Спреад оф тхе Едуцатионал Полицѕ ин 

тхе Славиц Њорлд” 

(161-165) 

 

Фацултѕ оф Едуцатион, 

Флорина, 2012 

11.  

Николаос Фотопоулос, 

Ифигенеиа Вамвакидоу, 

Валентина Гулевска,  

Елиас Мицхалидис 

 

 

“Студентс ин тхе Педагогиц Фацултѕ 

оф тхе Университѕ оф Њестерн 

Мацедониа анд ин тхе Фацултѕ оф 

Едуцатион оф тхе Университѕ оф 

Битола Десцрибе тхе Бордерс” 

(118-128) 

 

Фацултѕ оф Едуцатион, 

Флорина, 2012 

12.  

Валентина Гулевска 

 

“Тхе Пхилосопхѕ оф тхе Цаппадоциан 

Фатхерс – Диспуте бетњеен 

Цхристианитѕ анд Хелленисм” (97-102) 

 

 

Фацултѕ оф Пхилосопхѕ,  

Ниš, 2013 

13.  

Валентина Гулевска 

 

“Етхицс ин Мацедониан Едуцатионал 

Цуррицула” (111-120) 

 

 

Фацултѕ оф Едуцатион, 

Уžице, 2013 

14.  

Валентина Гулевска 

“Тхе Еффецтс оф Информатион 

Револутион упон тхе Цритицал 

Тхинкинг анд Валуес ин Едуцатион” 

(497-502) 

Фацултѕ оф Едуцатион 

анд Пхилологѕ ин  Корçë, 

2014 

15.  

Валентина Гулевска 

“Тхе Импацт оф Студент’с Персонал 

Пхилосопхѕ он тхе Еффецтиве 

Працтице оф Теацхинг ин 

Мултицултурал Цлассроомс” (127-134) 

Фацултѕ оф Пхилосопхѕ 

ин Скопје, 2014 

16. Валентина Гулевска “Хармонѕ ин Дифференцес ас 

Едуцатионал Валуе” (163-172) 

Фацултѕ оф Едуцатион 

ин Софиа, 2015 

17. Воглусхе Куртесхи, 

Валентина Гулевска 

“Етхицал принциплес бѕ теацхерс ин 

сцхоол цласс” ин ИЈ Теацхер (37-42) 

Фацултѕ оф Едуцатион 

ин Битола, 2015 

18. Јехона Ррустеми, 

Валентина Гулевска 

“Профессионал Етхицс оф Теацхер – 

Литературе Ревиењ” ин ИЈ Теацхер 

(45-52) 

Фацултѕ оф Едуцатион 

ин Битола, 2015 

19. Валентина Гулевска, 

Татјана Атанасоска 

“Енханцинг Теацхер Цомпетенциес 

њитх Емотионал анд Етхицал 

Цапацитѕ” 

ИЈЦРСЕЕ, Вол. 3, Но.2, 2015, 85-90. 

Тхе Ассоциатион фор тхе 

Девелопмент оф 

Сциенце, Енгинееринг 

анд Едуцатион, Сербиа 

20.  

Валентина Гулевска 

 „Воспитувањето на младите според 

Кападокиските отци” (817-826) 

Учитељски факултет, 

Призрен - Лепосавиќ, 

2015 

21. Анита Стрезова,  „Цаппадоциан Фатхерс анд тхеир Фацултѕ оф Едуцатион 
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Валентина Гулевска Доцтрине оф Год” (827-852) ин Призрен – Лепосавиц, 

2015 

22.  

Валентина Гулевска 

 

“Тхе Идеа оф Јустице Аццординг то 

Плато анд Псеудо-Дионѕсиус тхе 

Ареопагите”, 

(103-119) 

Фацултѕ оф Пхилосопхѕ, 

Скопје, 2016 

 

23. 

Валентина Гулевска „Интеркултурните компетенции и 

нивното значење во образовниот 

систем”, Прирачник за мултикултурно 

образование (97-113) 

МЦГО/УСАИД, Скопје, 

2015. 

24. Валентина Гулевска 

(едитор) 

 

Модерн Социал анд Едуцатионал 

Цхалленгес анд Пхеномена: Полисх анд 

Мацедониан Перспецтивес 

Педагогицал Университѕ 

оф Црацоњ анд “Ст. 

Климент Охридски 

Университѕ” оф Битола,  

Црацоњ – Битола, 2015 

25. Воглусхе Куртесхи 

Валентина Гулевска 

“Цомпаративе Инвестигатион оф 

Фацторс оф Виоленце ин Косово анд 

Мацедониа”, Интернатионал Јоурнал 

оф Едуцатион анд Ресеарцх, Вол. 4 Но. 

1 (471-488) 

Цонтемпорарѕ Ресеарцх 

Центер, ЦРЦ 

Публицатионс, 2016   

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1.  

МОН 

Модернизација на образованието: 

Учење преку истражување 

  

 

2008/2011 

2.  

ЦЕПС (Лјублјана) 

Интродуцтион то Едуцатион Полицѕ 

њитхин тхе ЕУ Полициес анд 

Мацедониан Едуцатион 

 

 

2011/2012 

3.  

ОСЦЕ 

 

Менторинг Студентс оф Педагогѕ: 

Гуиделинесс фор Цондуцтинг 

Працтицум Ассигнментс фор 

Студентс – Футуре Теацхерс, 

Едуцаторс анд Педагогуес 

 

  

2013 

 

4. 

 

ОСЦЕ 

 

Стренгтхенинг тхе Пре-Сервице 

Теацхер Траининг Сѕстем ин а Мулти-

Етхниц Социетѕ 

 

 

2013 

5.  

УСАИД / МЦГО 

 

Интеретхниц Интегратион ин 

Едуцатион 

 

 

2013/2014 

6.  

ЛОЈА 

Анцхоринг Мултиетхниц Ѕоутх Њорк 

ин Университѕ Цуррицула оф Футуре 

Теацхерс, Центер фор Балкан 

Цооператион “Лоја”, 2014/2015 

 

2014/2015 
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Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
130 5 1 
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Име и презиме  Деан Илиев 
Дата на раѓање 31.12.1971 
Степен на образование  Доктор на науки 
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 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 и 

Перманентно 

образование 
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 

Вонреден 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 
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2. Дидактика Наставник за одделенска настава, 

Странски јазици, ИТО 
3. Перманентно образование Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО 
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 

постигнување 

Теорија на поучување 

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, Доктор по 

менаџмент во образованието 
2. Високошколска дидактика Доктор по образовни науки 
Селектирани научни резултати во последните пет години 
Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Илиев Д., Илиева Н., 

Пипидзаноска И. 

Ацтион Ресеарцх Демоцрацѕ 

ин Ментхоринг Сцхоолс 
Интернатионал Јоурнал 

оф Хуманитиес анд 

Социал Сциенце, Вол. 1 

Но. 21 ШСпециал Иссуе - 

Децембер 2011Ќ, 2011 
2. Илиев Деан Пупилс Ас Ацтион 

Ресеарцхерс- Бенефитс Анд 

Лимитатион 

Елсевиер, Процедиа - 

Социал анд Бехавиорал 

Сциенцес, 2010 
3. Илиев Д.& Атанасоска Т. ЕЦТС Теацхер- Лонг-терм анд 

Схорт-терм Валуес 
УНЕСКО, 2010 

4. Илиев Деан Специфиц аспецт фор 

ресеарцхинг тхе процессес оф 

инцлусион оф цхилдрен ин 

тхе едуцатионал сѕстем 

Балкан Социетѕ фор 

Педагогѕ анд Едуцатион, 

БАСОПЕД, 2009  

5. Илиев Деан Дидацтицал рефлецтион он 

тхе Еуропеан едуцатионал 

цхалленгес 

Балкан Социетѕ фор 

Педагогѕ анд Едуцатион, 

БАСОПЕД, 2007 
6. 

Илиев Деан 

Њаѕс оф упградинг тхе валуес 

оф ацтион ресеарцхес фоцусед 

он лифе -лонг леарнинг оф 

теацхерс 

Балкан Социетѕ фор 

Педагогѕ анд Едуцатион, 

БАСОПЕД, 2008 

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 
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2. Илиев Деан Проект за модернизација на 

образованието 
Министерство за 

образование и наука на 

РМ и Светска банка, и 

холандска влада, 2008 
3. Божин Доневски ТЕМПУС–ЦАРДС Пројецт 

“Упградинг оф а сѕстем фор 

љуалитѕ ассессмент ат тхе 

Университѕ Ст. Климент 

Охридски ин Битола  

ТЕМПУС–ЦАРДС, 2006-  

4.  ТЕМПУС-ЦАРДС-СЦМ-Н° 

Ц037А06-ФЅР-СЦГ, 

Интернатионал Релатионс 

Полицѕ фор Регионал 

Интегратион Промотион 

(ИНТЕРПОЛ) 

ТЕМПУС–ЦАРДС, 

5. УНИЦЕФ Инклузивно образование ЕЕНЕТ, канцеларија на 

УНИЦЕФ во Скопје, 

2011 
6 Университѕ оф Информатион 

Тецхнологѕ анд Манагемент ин 

Рзесзоњ 

Еуро Фундс-Мацедониан 

Едуцатион-Полисх 

Еџпериенце пројецт 

Университѕ оф 

Информатион 

Тецхнологѕ анд 

Манагемент ин Рзесзоњ, 

анд Институте фор 

Социал анд Хуманитиес 

Ресеарцх Еуро-Балкан, 

2008 
7. СПАРК- Амстердам, Тхе 

Нетхерландс 
Пројецт “Тхе 

ентрепренеуриал аспиратионс 

ин тхе хигхер едуцатион” 

СПАРК, Бизнис Старт ап 

центар Битола, 2008 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
Над 50 4 1 

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 
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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, 

2012 

2. Добри Петровски Дифференцес ин емотионал 

интеллигенце бетњеен 

пупилс ин примарѕ анд 

сецондарѕ сцхоол  

 

ТЕАЦХЕР 

Интернатионал 

јоурнал,  Фацултѕ оф 

Едуцатион, Битола, 

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 
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 интердисциплинарне 

научно-стручне 

конференције: 

Хоризонти,  Висока 

школа струковних 

студија за образовање 

васпитача и тренера, 

Суботица 8-9 Мај 2015 

5. Добри Петровски Тхе роле оф тхе цултурал 

институтионс ин тхе Цивиц 

едуцатион (Јасминка 

Коцоска & Добри 

Петровски)   

Интернатионал Јоурнал 

оф Сциенце анд 

Ресеарцх (ИЈСР) ИССН 

(Онлине): 2319-7064, 

Волуме 4 Иссуе 4 

Марцх 2015, онлине ат: 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Добри Петровски – 

цоординатор оф тхе пројецт  

Ентрепренеуриал леарнинг  СЕЕЦЕЛ- Соутх еаст 

Еуропеан центер фор 

ентрепренеуриал 

леарнинг 2014/2015 

2. Добри Петровски  Перспецтивес оф тхе 

теацхинг стафф ин термс 

оф тхеир цареер 

девелопмент, Објавен во: 

Модерн  

 

Едуцатионал 

Цхалленгес анд 

Пхеномена. Полисх анд 

Мацедониан 

Перспецтиве, Њѕżсза 

сзкоłа педагогицзна им. 

ј. Корцзака њ 

Њарсзањие/ 2014. 

3. Добри Петровски Греек Ассоциатион 

Дидацтицс оф Матхематицс, 

Флорина, Университѕ оф 

Њњестерн Мацедониа, 

Фацултѕ оф Едуцатион, 

Грееце  

 

Март 2013, 

4. Добри Петровски (како експерт 

во проектот 

Пројецт “Ливинг Демоцрацѕ 

СЕЕ” (Македонија) 2014/15) 

 

Зурицх Университѕ оф 

Теацхер Едуцатион 

(ИПЕ) Интернатионал 

Пројецт ин Едуцатион,   

5. Добри Петровски Демоцрацѕ анд цивиц 

едуцатион басе оф 

Мацедониан 

ЕТЕН-Еуропеан 

Теацхерс Едуцатион 

Нетњорк – Виана 

Португал 



88 

 

 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Преку 100 Преку 30 5 

Име и презиме  Јове Димитрија Талевски 
Датум на раѓање 23.5.1961 г. 
Степен на образование  ИСЦЕД 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 Учители/Педагошки факултет - Битола 
Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 
Македонски – странски јазици 

(македонски - англиски, македонски - 

германски, македонски - француски)/ 

Педагошки факултет - Битола 
2.  Регионална географија Учители/Педагошки факултет - Битола 

Воспитувачи/ Педагошки факултет - 

Битола 
Македонски и странски јазици 

(македонски - англиски, македонски - 

германски, македонски - француски)/ 

Педагошки факултет - Битола 
3. Нашата татковина Учители/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувачи/Педагошки факултет – 

Битола  
Македонски и странски јазик (македонски 

- англиски, македонски - германски, 

македонски - француски)/ Педагошки 

факултет - Битола 
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4. Оценување на учениците Учители/Педагошки факултет – Битола 
Воспитувачи/Педагошки факултет – 

Битола  
Македонски и странски јазик (македонски 

- англиски, македонски - германски, 

македонски - француски)/ Педагошки 

факултет - Битола 
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 наставата по 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. 

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 

2.  Јове Димитрија Талевски Десцриптиве ассессмент, 

цонтинуоус фоллоњинг анд 

мониторинг оф студент’с 

ацхиевементс анд хис 

девелопмент 

ИЈАС/2011 

3. Јове Димитрија Талевски, 

Виолета Јанусхева, Милена 

Пејцхиновска 
 

Теацхер’с девелопмент ин 
релатион то евалуатион -  
Леарнинг теамс ас а  
Поссибилитѕ  
фор море еффецтиве 

ассессмент процесс оф 

студент’с ацхиевемент 

Јоурнал Плус Едуцатион 

/ 2011 

4. Јове Д. Талевски, Виолета 

Јанусхева 
Ассессмент оф тхе ессаѕ 

љуестионс њитх еџтендед 

Фацултѕ оф Педагогѕ  

Ст. Климент Охридски - 
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ансњер (ЕЉЕА) Скопје/2011 
5. 

Јове Талевски, Милена 

Пејцхиновска 

Тхе неед фор естаблисхмент 

оф натионал инфраструцтуре 

оф спаце дата бѕ меанс оф 

ГИС тецхнологѕ ин 

аццорданце њитх ИНСПИРЕ 

Импортанце оф 

девелопинг Натионал 

Спатиал Дата 

Инфраструцтуре оф тхе 

Републиц оф Мацедониа 

басед он ИНСПИРЕ 

дирецтиве – Скопје/2009 
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Јове Димитрија Талевски 
Виолета Јанушева 
Милена Пејчиновска 

Проект за модернизација на 

образованието - Учење преку 

истражување 

 Министерство за 

образование и наука и 

Биро за развој на 

образованието / 

Педагошки факултет 

2010 г. 
2. Виолета Јанушева 

Јордан Стојаноски 
Јове Д. Талевски 

Мацедониан ас а фореигн 

лангуаге – Цуррицулум 

упградинг  (МаФоЛаЦ) 
Изучување на македонскиот 

јазик како странски – 

надградба на курикулумот 

158638-ТЕМПУС-1-2009-

1-МК-ЈПЦР 

3. Мирослав Кука и други 
(Јове Димитрија Талевски) 
 

Редефинисаност структуре 

образовног система Републике 

Србије -  

2009 г. 

4. Република Македонија  
Влада на Република Македонија 

– Министерство за  надворешни 

работи 
Член – експерт  
Јове Димитрија Талевски 

Демаркација и обележување 

на северната граница во делот 

на Косово 

Влада на Република 

Македонија – 

Министерство за  

надворешни работи   
2008/2009 г. 

5.    
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
150 15 5 
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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 
2. Менаџмент на промени Менаџмент во образование / Педагошки 

факултет - Битола 

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

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Образовно водство Докторски студии по образовни науки / 

Педагошки факултет - Битола 
2.   

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Стојановски Методија Валид индицаторс оф 

сциентифиц натуре оф 

педагогѕ 

Суботица / 2011 

2. Стојановски Методија Евалуатион - детерминант оф 

еффецтиве сцхоол 
ВИ Интернатионал 

Балкан Цонгресс фор 

Едуцатион анд Сциенце, 

Охрид / 2011 
3. Стојановски Методија Модерн аппроацхес оф сцхоол 

манагемент 
Интернатионал 

Сциентифиц Сѕмпосиум, 

Охрид / 2011 
4. Стојановски Методија Партнерсхипс бетњеен сцхоол 

анд цоммунитѕ 
Интернатионал 

Сциентифиц 

Цонференце, Охрид / 

2010 
5. Стојановски Методија Менторинг оф гифтед анд 

талентед 
Интернатионал Балкан 

Едуцатион анд Сциенце 

Цонгресс, Едрене, Туркеѕ 

/ 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 Стренгтхенинг Сцхоол Боардс 

Програм 
УСАИД / 2010 

3. Стојановски Методија Импровемент оф Менторинг 

анд Туторинг оф студентс 
УСАИД / 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 


