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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската програма 

Наслов на студиската програма 
МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕ 

трет циклус тригодишни 

универзитетски студии 

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола 

Единица на универзитетот Педагошки факултет 

Научно поле 50618 Менаџмент во образование    

Научна, стручна или уметничка област  

Вид на студии  трет циклус универзитетски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 180 ЕКТС кредити 

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма  
Доктор  по менаџмент во образование 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  
PhD of management in education 

Времетраење на студиите (во години) 3 години 

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2018/2019 

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 и Англиски 

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација или за повторна акредитација 
повтoрна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација/повторна акредитација 
2014 

Web страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk 

www.pfbt.uklo.edu.mk  

 

 

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Назив на 

високообразовната 

установа 

Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола 

Педагошки факултет - Битола 

Седиште Васко Карангелевски б.б., 7000 Битола 

Вид на 

високообразовната 

установа 

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

Климет Охридски” Битола 

Податоци за основачот 

на приватна 

високообразовна 

установа 

/ 

Податоци за 

последната 

акредитација 

За трет циклус тригодишни студии:  

Менаџмент во образованието 2014 год. Со Решение бр. 12-194/3 од 

25.12.2014 г. 

Студиски и 

научноистражувачки 

подрачја за кои е 

добиена акредитација 

За студиските програми на прв циклус студии: 

Наставник по одделенска настава 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

 

Воспитувач 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност 

Македонски и англиски  јазик 

Македонски и германски јазик 

- Македонски и француски јазик 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

- Информатика и техничко образование 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

 Подрачје: општествени науки (5) 

 Поле: образование (505) 

Единици во состав на 

високообразовната 

установа 

Нема посебни единици 

Студиски програми 

што се реализираат во 

единицата која бара 

проширување на 

дејноста со воведување 

на нови студиски 

програми 

Студиски програми на прв циклус студии: 

 Наставник по одделенска настава 

 Воспитувач 

 Македонски јазик и книжевност 

 Англиски јазик и книжевност 

 Социјална и рехабилитациска педагогија 

 Преведување од англиски на македонски и од македонски на 

англиски јазик 
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 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 

 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 

Трајна заложба на Педагошкиот факултет – Битола претставува 

развојот на  меѓународната соработка и обезбедувањето на што 

поголема видливост на институцијата во европскиот високообразовен 

простор.  Во тој контекст, во академската 2016/2017 година, 

Факултетот одбележа повеќе значајни активности.  

На 21 септември, 2016 година на Педагошкиот факултет гостуваше 

академска група од Академијата за психологија и образование од 

Јужниот државен универзитет од Ростов на Дон (Русија) предводена 

од шефот на катедрата по психологија проф. д-р Ирина Абакумова.  

На 5 октомври, 2016 година, предавања одржаа тројца визитинг 

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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предавачи: проф. д-р Јасмина Старц (Словенија), проф. д-р Александар 

Стојановиќ (Србија) и м-р Даниела Цветаноски (Шведска).  

Во ноември, 2016 Делегација од Универзитетот Далиан од Кина, 

предводена од ректорот  година го посети Педагошкиот факултет  

На 9 март, 2017 година гостин на Педагошкиот факултет беше и г-ѓа 

Шели Леви Друмер, проректор за наука на Универзитетот Бар Илан од 

Израел  

На 28 март, 2017 година на Педагошкиот факултет предавање одржа 

Ајлин Клуни, постдипломец на Универзитетот во Оксфорд (Англија).  

На 5 април, 2017 година на Педагошкиот факултет гостуваше проф.  

д-р Мирослав Кука од Педагошкиот факултет во Алексинац (Србија).  

На 25 април, 2017 година на Педагошки Факултет - Битола гостуваше 

Мет Мури, професор по англиски јазик и книжевност, од 

Универзитетот во Колумбија.  

 

Во академската 2016/2017 година беа потпишани два билатерални 

договори за меѓународна соработка, а факултетскиот Еразмус + 

координатор, процесуираше 4 Еразмус + договори за мобилност на 

студенти и наставен кадар.  

Потпишани се следниве договори:  

- 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 

Словенијa 

-  Академијата за психологија и образование од Јужниот државен 

универзитет од Ростов на Дон (Русија) 

- Педагошкиот факултет од Сомбор (Србија) 

-  Еразмус + договор за мобилност со Педагошкиот факултет при 

Универзитетот во Љубљана (Словенија).  

- Еразмус + договор за мобилност со Факултетот за образование на 

наставници, при Универзитетот De Valladalid (Шпанија) 

- Еразмус + договор за мобилност со Универзитетот Mugla Sitki 

Kocman (Турција), Департмент за музичко образование.  

- Еразмус + договор за мобилност со Универзитетот Kazimierz 

Wielki (Полска), Департмент за информатичко образование.  

 

Податоци за просторот 

наменет за изведување 

на наставната и 

истражувачката 

дејност 

5.400 м
2 

 корисна површина 

Податоци за опремата 

за изведување на 

наставата и 

Факултетот е целосно опремен за реализација на наставата. (наведено 

во текстот подолу и Прилог бр. 1 Пописни листи) 
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истражувачката 

дејност 

Број на студенти за кои 

е добиена акредитација 

Бројот на студенти се дефинира со Конкурсот за запишување на 

студенти на прв циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” – Битола 

Број на студенти (прв 

пат запишани) 
10 

Број на лица во 

наставнички, научни и 

наставни звања 

25 

Број на лица во 

соработнички звања 

2 

 

Однос наставник: 

студенти (број на 

студенти на еден 

наставник) за секоја 

единица одделно 

 

17:1 Седумнаесет студенти на еден професор за последните 3 години 

 

Внатрешни механизми 

за обезбедување и 

контрола на квалитетот 

на студиите 

Студентска анкета. 

Самоевалвација еднаш годишно. 

 

Извадок од Извештајот за самоевалвација бр.09-316/1 од 30.06.2016 

год. објавен на веб-страницата на Факултетот  

 

А) ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИЗВЕДУВАЊЕ 

 јасна визија и мисија 

 развиени процедури и механизми за планирање, реализација и 

контрола на квалитетот 

 издвоеност на академската од раководната функција 

 редовна самоевалвација 

 вклученост на студентите во донесување на клучни одлуки 

 почитување на соодветните процедури за избор на наставници 

и соработници во звања 

 добро организирана веб-страница 

б) НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 20 акредитирани програми на прв, втор и трет циклус 

 одлично структурирани елаборати за секоја студиска програма 

со сите потребни компоненти кои ги одразуваат сите последни 

промени и дополнувања на законот за високо образование 

 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 
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оценка 

 редовно планирање на наставата за следниот семестар 

 редовна анализа на реализираната настава од претходниот 

семестар 

 укажување на пропустите на наставникот врз основа на 

резултатите од спроведената студентска анкета. 

 висока информираност на кандидатите за упис на факултетот 

 добро организирана веб-страница 

 извонредни просторни и добри материјално-технички услови 

 добро опремена и снабдена со книги библиотека 

 развиени облици на меѓународна соработка преку различни 

проекти, билатерални договри и заеднички програми 

 ЕРАЗМУС мобилност за наставен кадар и за студенти 

 развиени механизми за аплицирање за грантови од меѓународни 

фондации, 

 одлично планирана и реализирана педагошка практика (кај 

повеќето студиски програми – секој семестар има педагошка 

практика, а во последните два семестра – методичка практика) 

в) ИСТРАЖУВАЊЕ, РАЗВОЈ И/ИЛИ КРЕАТИВНИ АКТИВНОСТИ 

 јасно дефинирани цели за научно-истражувачка дејност 

 евиденција на научно-истражувачките и апликативните 

резултати 

 добра искористеност на можностите на Еразмус + 

 вклученост на студентите во истражувачки активности на сите 

три циклуси 

 квалитетни ментори за изработка на научно-истражувачки 

студии 

 акредитирани ментори на втор и трет циклус 

 задоволителен број на објавени научни и стручни трудови 

 задоволителен број на учества во апликативни проекти 

 20 акредитирани студиски програми на сите три циклуси 

 целосна примена на Фраскатиевата класификација 

г) ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ 

 Факултетот има визија за доживотното учење преточено во 

неколку практични иницијативи, бројот на научни трудови кои 

кадарот ги презентирал на различни научни конференции, ги 

објавил во различни домашни и странски списанија и научно-

истражувачки проекти кои се спроведуваат со релевантни 

домашни и странски фактори. 

Фрекфенција на 

самоевалуциониот 

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 

Извештајот за самоевалуација на Универзитетот во чии рамки е 

направена Евалуација и на Педагошкиот факултет за период од 

15.09.2012 – 31.12.2016 може да се види на веб  страната на 

Универзитетот  http://www.pfbt.uklo.edu.mk/Izvestaj%20UKLO_opt.pdf  

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/Izvestaj%20UKLO_opt.pdf
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Други податоци кои 

установата сака да ги 

наведе како аргумент 

за нејзината успешност  
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2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАСТАВНО-

НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА 
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. 

 

3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ 

ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА  

 

Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 

Просторни услови на Педагошкиот факултет 

 

 

 Амфитеатар 1 

     Читална 1 

 Бибилотека                                                                                               1 

 Студентско бифе 1 

 Заштитен бункер 1 

 Кабинет за странски јазици                            3 

 Кабинет за информатича  обука 4 

 Кабинет со лабораторија- Биологија                                     1+ 1 

 Кабинет со лабораторија- Хемија 1+ 3 

 Кабинет со училница-  Ликовна уметност 1+ 1 

 Кабинет со училница-  Перманентно образование 1+1 

 Кабинет со училница- Музичко образование 1+1 

 Трафостаница во склоп на факултетот  1 

 Објект за пушење- пушална 1 

 Деканат  1 

 Студентски прашања 1 

 Котларница со котли за парно греење 1 

 Дворна површина со урбана опрема и фонтана 2 + 1 

 Училници 8 

 Медијатека 1 

 Тоалети 16 по 2 

 Противпожарни сандачиња  10 

 Противпожарни апарати 23 

 Клупи за студенти- салон 15 

 Резервоар за нафта за горење  30 тони 1 

 

 

Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и 

документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската 

програма се дадени во прилогот бр.1. Постои можност за користење на просториите во 

две смени. 
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5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА  

 

 

Вид на опрема Количина (парчиња) 

Заштитни видео камери         16 

Систем за надворешно осветлување 

(рефлектори - канделабрии ) 

      8 + 6 

Персонални компјутери        125 

Персонален компјутер и сервер           4 

Лап топ Компјутери          30 

Ласерски печатар          32 

Музички систем           3 

Портабл радио/ЦД и касета систем            2 

Видео бим           20 

Дигитален апарат           3 

Видео камера           1 

Статив за видео камера           1 

Безжичен рутер - свичови за интернет 

мрежа 

     10 + 15 

Телевизиски апарати    ЦРТ /  ЛЦД      10 +  8 

ДВД          2 

Видео рекордер          5 

Скенер          5 

Телефонска централа со (24 локали)          1 

Дигитално пиано- Клавинова          1 

Клавир          2 

Миксета за видео материјал          1 

Климатизери         23 

Интернет бесплатен пулт за студенти  со  5 

компјутери 

         2 

Фотокопир машини          4 

  

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Трошоците за реализирање на студиската програма паѓаат на товар на 

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

самофинансирање. Изворите за самофинансирање на студентите може да бидат 

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

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

грантови на домашни или меѓународни институции. Висината на износот за 

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

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

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



 

 

15 

студенти во прва година на трет 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 

д-р Деан Илиев и д-р Љупчо 

Кеверески 

Методологија на 

истражување во 

менаџментот на 

образование 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Методија Стојановски  и  

д-р Добри Петровски  Образовно водство 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Добри Петровски  и 

 д-р Методија Стојановски Менаџмент на 

човечки ресурси 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Татјана Атанасоска и  

д-р Јове Димитрија Талевски 

д-р Марија Ристевска 

Реформи во 

воспитанието и 

образованието 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Јове Талевски и  

д-р Виолета Јанушева 

д-р Марија Ристевска 

Евалуација на 

наставата, наставниот 

процес и образовните 

установи 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р  Љупчо Кеверески  и    д-р  

Методија Стојановски  

 

Психологија на 

менаџментот 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Златко Жоглев и д-р Добри 

Петровски 

 

Деловно 

комуницирање 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Валентина Гулевска  и д-р Златко 

Жоглев  

  
Образовна етика 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Методија Стојановски  и  

д-р Добри Петровски  Управување со 

проекти 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Добри Петровски  и 

 д-р Методија Стојановски 

Стратегиски 

менаџменмт  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 
 

 

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

реализацијата на студиската програма е даден во прилог бр.4 
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Списпк на наставен кадар сп вкупен брпј на шаспви 

 

Звање, име и презиме на наставникот Вкупен број на часови 

седмично 

Матична интитуција 

 

д-р Деан Илиев  

 

2+1 задолжителен 

предмет 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Методија Стојановски   

 4+2 задолжитени  

6+3  изборни 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Добри Петровски  и 

  4+2 задолжитени  

6+3  изборни 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Татјана Атанасоска и  

 1,3+0,6 избрен 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Јове Талевски и  

 1,3+0,6 изборен 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Марија Ристевска 1,3+0,6 изборен  

д-р  Љупчо Кеверески   

   2+1 задолжителен 

 2+1 изборен 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Златко Жоглев  
2+1 задолжителен 

 2+1 изборен 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

факултет – Битола 

д-р Валентина Гулевска   
2+1 задолжителен 

  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола / Педагошки 

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

ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени 

предмети од студиската програма се дадени во прилогот бр.2. 

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

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и 

Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма припаѓа во научното 

подрачје - општествени науки (5), во полето образование (505) и oрганизациони науки и 

управување (менаџмент во менаџмент)(50618)   

    

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

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

образовни квалификации VIII. 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Докторските студии од областа на Менаџментот во образованието водат кон 

заокружување на процесот на студирањето на Педагошкиот факултет во сите три 

циклуси, односно претставува продолжување на сите акредитирани студиски програми 

од вториот циклус - магистерските студии 

Педагошкиот факултет во Битола континуирано ги следи промените во 

окружувањето и со своите активности се прилагодува кон барањата што произлегуваат 

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

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

институција со децении успешно одговара на предизвиците на современиот образовен 

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

Охридски” –Битола. 

Студиската програма од трет циклус универзитетски студии за Менаџмент во 

образованието е конципирана така да обезбедува стекнување на компентенции кои се 

општествено оправдани и корисни. Педагошкиот факултет ги има дефинирано 
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основните задачи и цели на образование на високо компететни кадри од областа на 

образованието.  

Со реализација на вака концепираната студиска програма, се образуваат кадри  

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

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

од странство за што сведочи и бројот на запишани кандидати. Имено досега се запишани 

7 кандидати од кој еден веќе докторирал, а моментално имаме 6 кандидати и двајца 

акредитирани ментори. Затоа сметаме дека континуитетот на реакредитација на оваа 

студиска програма и по третпат е сосема оправдано. 

 

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ 

ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО 

ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

Линкови за веб страни слични програми во Европа  

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

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

education-and-development/33901/  

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

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

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

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

University of Birmingham:School Improvement and Educational Leadership, 

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

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

 

12.1. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

МЕЃУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

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

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

https://www.postgrad.com/department/university-of-manchester-school-of-environment-education-and-development/33901/
https://www.postgrad.com/department/university-of-manchester-school-of-environment-education-and-development/33901/
http://www.helsinki.fi/teachereducation/education/subjectteacher/studies.html
http://studiegids.ugent.be/2016/EN/STUDY/studiegebieden.html
https://www.postgrad.com/university-of-birmingham-school-of-education-school-improvement-and-educational-leadership/course/390674/
https://www.postgrad.com/university-of-birmingham-school-of-education-school-improvement-and-educational-leadership/course/390674/
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Европа. Во периодот од академската 2013/2014 заклучно со академската 2017/2018, 

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

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

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

вонреден и еден редовен професор. 

Универзитети со кои Педагошкиот Факултет има потпишано Erasmuz+ договори 

се следните: 

• Universdad de Valladolid- Spain 

• MuglaSitkiKocman-Turkey 

• KazimierWielki University-Polska 

• University of Ljubljana, Faculty of Education 

• University of Osijek-Croatia 

• Ludwig-Maximilians-University of Munich 

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

• PanepistimoDitikisMakedonias- University of Western Macedonia, Department of 

Early Childhood education-Kozani, Greece 

• Kastamonu University- Turkey 

• VasilLevski National Military University (NatzionalenVoenenUniversitet 

"VasilLevski")- Plovid,Bulgaria 

• University of Bamberg- Germany 

• TechnischeUniversität Chemnitz – Germany 

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

• Fakultet za poslovne in upravne vede Novo Mesto 

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

Pedagogy 

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

Bulgaria 

Во рамките на Erazmus+  тројца професори го посетиле Педагошкиот Факултет-Битола како 

визитинг професори, а двајца студенти студирале на Педагошки Факултет во рамките на оваа 

програма. 

http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=ITFOGGIA03
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=ITFOGGIA03
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
http://www.moveonnet.eu/directory/institution?id=BGPLOVDIV04
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13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

 

Знаења и 

разбирање 

Покажува систематско разбирање на полето на истражување и 

совршено познавање на методи и вештини за истражување во 

рамките на тоа поле согласно највисоките меѓународни стандарди. 

 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и адаптира 

суштински предмет на истражување со научен интегритет;  

 Дава придонес преку оригинални истражувања кои ги надминуваат 

постојните граници на знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на ниво 

на национални и меѓународни рецензирани публикации; 

Способност за 

проценка 

Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и сложени 

идеи, имајќи компетенции за проценка; 

 Способност за независно иницирање и учество во национални и 

меѓународни истражувачки мрежи и настани со научен интегритет;  

 Способност за независно иницирање на истражувачки и развојни проекти, 

преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на истражувачкото 

поле; 

Комуникациски 

вештини 

Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска 

заедница и со општеството во целина во рамките на својата област на 

експертиза. 

Вештини на 

учење 

Се очекува да бидат способен да сe промовира во академски и 

професионални рамки и во технолошкиот, социјалниот или 

културниот развој во општество базирано на знаење. 
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14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА ПО МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.Знаење и 

разбирање 
- да го разбира процесот во развојот на менаџментот во 

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

и контролирање; 
- да знае што е водство и кога водачите се ефективни и 

неефективни; 
- да знае како ситуационите модели на водство го зголемуваат 

ефективното водство и менаџментот во организацијата; 
2. Примена на 

знаењата и 

разбирањето 

- способност за решавање на практични и теоретски проблеми во 

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

примена на нови пристапи во менаџментот и примена на 

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

3. Способност за 

проценка 

- критичко мислење, креативно и автономно делување; 

- почитување на принципот на етички кодекс за добра наставна и 

научна пракса; 

- способност за следење на современите достигнувања во струката; 

- да ги идентификува особините на водачите и ограничувањата на 

особините и моделите на однесување на водството; 

- да проценува кое водство е трансформациско и како менаџерите 

може да се вклучат во него; 

4.Комуникацис

ки вештини 

- комуникација на високо професионално ниво во соопштувањето 

на научно-истражувачките резултати; 

- да користи мноштво на информации; 

- да ги користи медиумите на комуникација расположливи на 

менаџментот; 

- користи важни комуникациски вештини потребни како испраќач 

и примач на пораки; 

- користи повеќе преговарачки техники; 

- користи повеќе стратегии за управување и решавање на 

конфликти; 

5. Вештини за 

учење 

- способност за самостојно научно истражување од областа на 

менаџментот во образование во сите образовни степени од 

предучилишно до високо образование; 

- користи вештини и способности во изучувањето на знаења од 

областа на менаџментот во воспитно-образовната област; 

- анализира и критички размислува за теоретските димензии во 

образованието, аспектите на раководење и управување; 

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

 

 

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

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

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

биде продолжен за уште две години, а за тоа одлука носи СДС на Педагошкиот 

факултет. 

  

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да се стекнат 

со најмалку 180 ЕКТС кредити.  

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ   

 

На докторски студии можат да се запишат студенти кои завршиле сродни 

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

утврдува Педагошкиот факултет-Битола.  Со запишување на докторските студии 

студентот се стекнува со статус - студент на докторски студии. 

Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани согласно 

Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на Универзитетот 

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

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

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

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

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку 

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

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

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

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

 

Структура на студиската програма 

 

 

 

II семестар  

Код Предмет Кредити 

ПФДМ 104 Изборен предмет од понудената област 10 

ПФДМ 105 Изборен предмет од понудената област 10 

ПФДМ 106 

Изборен предмет (од предметите што се на листата на 

изборни предмети на сите јавни универзитети во Р. 

Македонија) 

10 

ВКУПНО 30 

 

 

III семестар  

Код Предмет Кредити 

ПФДМ 107
 

Пилот истражувачки труд  10 

ПФДМ 108
 

Подготовка и објавување на рецензиран научено труд 

во научно или стручно списание 
10 

ПФДМ 109
 

Учество на меѓународни научни собири од областа со 

сопствен научен труд , учество во едукативен процес , 

остварување на студиски престој во странство 

(најмалку една седмица) 

10 

ВКУПНО 30 

I семестар  

Код Предмет Кредити 

ПФДМ 101 
Методологија на истражување во менаџментот на 

образование 
10 

ПФДМ 102 Образовно водство 10 

ПФДМ 103 Менаџмент на човечки ресурси 10 

ВКУПНО 30 
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IV семестар  

Код Предмет Кредити 

ПФДМ 110 
Подготовка на предлог тема за докторска дисертација и 

одбрана напредлог темата 
30 

ВКУПНО 30 

 

V семестар  

Код Предмет Кредити 

ПФДМ 111 Разработка на работна верзија на докторска дисертација 30 

ВКУПНО 30 

 

VI семестар  

Код Предмет Кредити 

ПФДМ 112 
Доизработка и оформување на докторска дисертација. 

Одбрана.   
30 

ВКУПНО 30 

 

Листа на изборни предмети  

 

Код Изборни предмети* Кредити 

 Реформи во воспитанието и образованието 10 

 
Евалуација на наставата, наставниот процес и 

образовните установи 
10 

 Психологија на менаџментот 10 

 Деловно комуницирање 10 

 Образовна етика 10 

 Управување со проекти 10 

 Стратегиски менаџмент  10 

 

 Изборните предмети студентите самостојно ги избираат од редот на понудените 

наставни предмети од листата на единицата на Универзитетот, а можат да изберат и 

изборен наставен предмет  од листата слободни изборни предмети, предложена од секоја 

единица на Универзитетот.



 

 

25 

19. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ  

 

  

  На оваа студиска програма е запазен пропишаниот сооднос помеѓу бројот на 

задолжителните и изборните предмети 

 

 

 

 

 

20. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 

ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

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

определува со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии на 

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

расположиви акредитирани ментори на трет циклус студии.  

Акредитирани ментори: 

1. проф. д-р Добри Петровски  

2. проф. д-р Методија Стојановски 

Со Решение на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование бр. 12-

194/3 од 25.12.2014 год. 

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И ДОПОЛНИТЕЛНА 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните 

програми книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува 

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

 Вкупно 

предмети 

 

Задолжителни 

предмети 

 

Изборни 

предмети 

од ПФ 

Изборни предмети од  

листата на изборни 

предмети на сите  јавни 

универзитети на РМ 

Пропишана 

норма >  

100 % < 60 % 30 % > 10 % 

Предмети 6 3 2 1 

Процент на 

програмата 

100% 50% 33% 17% 
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странски книги и стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни 

списанија што во целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за 

предметите од студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната 

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

единицата.  

 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Информација за Педагошкиот факултет и студиските програми кои се 

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

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

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

Битола: www.pfbt.uklo.edu.mk  

 

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ 

ПРОЕКТИ СО КОИ СЕ ОПФАТЕНИ НАЈМАЛКУ 20% ОД НАСТАВНИОТ 

КАДАР 

Проектирование новьих структур системвьи образования, Научно-педагогический 

журнал Известия Южного федерального университета, № 5, Южный федеральный 

университет Ростов на Дону, Росси́я, 2013 

Projecting the New Strategies of Education System, Зборник од меѓународната 

конференција: 4th Conference: 2012 Asia Regional Open Courseware and Open Education 

Conference (AROOC), Bangkok, Thailand, 2013 

Проект 

Living Democracy SEE (Macedonia), Меѓународен проект во образованието, Zürich 

University of Teacher Education PH Zürich, генерален координатор на проектот од 

Педагошкиот факултет, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, март 2014 – 

декември 2014 

Проектот SEECEL 2014 (South East European Center for Entrepreneurial learning)  

Zurich University of Teacher Education (IPE) International Project in Education,  Project 

“Living Democracy SEE” (Makedonija) (како експерт во проектот 2014/15) 

Проектот на Педагошкиот факултет, “Откривање и работа со надарени и талентиранми 

ученици во предучилишното, основното и средното образование” 2014 одобрен од 

Министерството за образование бр. 11-7997/4 од 04.06.2014  (Наш бр.03-147/4 0д 

09.06.2014)  

http://www.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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Учество во Националниот проект: Македонски таленти-Министрество за образование и 

БРО. 

Project Inclusive education2011,2012,2013, 2014 organized by UNICEF 

Proekt za meguetni~ka integracija vo obrazovanieto,USAID, MCGO 

Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in Multicultural 

Environments – Experiences and Challenges: организирање на меѓународна конференција, 

ОБСЕ / МЦГО, Скопје, 2014. 

Проект за меѓуетничка интеграција во образованието, USAID / МЦГО, Скопје, 

2013/2014 

Проектот на УСАИД за кариерен и професионален развој на наставниците, 

Компонента 3: Изработка на компетенции и стандарди на наставниците (од 

21.03.2013 до денес) 

Учество во проект на УНИЦЕФ:  Инклузивно образование, 2011-2014 

Project Inclusive education2011,2012,2013, 2014 organized by UNICEF 

2014: Проект за меѓуетничка интеграција во образованието, Трета работилница со 

наставниот кадар за идни наставници во Проектот на УСАИД за меѓуетничка 

интеграција  

Учество во проект  EDC/HRE “Living Democracy SEE” (Makedonia)”, билатерален проект 

кој вклучува имплементација на разни видови продукти, објавени од Советот на Европа, 

во образовниот систем, како преведувач на литература- прирачник за наставници во 

основно образование, започнат во април 2014 

 

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 звање: (на македонски и англиски јазик) 

 

- Доктор по менаџмент во образование 

- PhD of management in education 
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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 

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

годината и истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 
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26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА 
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Ул. „Васко Карангелевски“ б.б. Битола 

www.pfbt.uklo.edu.mk 

 

ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 
 

 
 
 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА 

1.1 Име:         

1.2 Презиме:        

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:   

1.4 Матичен број и број на студентско досие:  

    
 

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА  КВАЛИФИКАЦИЈА 

2.1 Датум на издавање :    

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

дипломирање) 

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

издавање) 

2.2 Назив на квалификацијата:   Доктор  по менаџмент во образование 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Менаџмент во образование, Подрачје: 

oпштествени науки (5); Поле: образование (505) и 

oрганизациони науки и управување (менаџмент во 

образование)(50618)   

 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа која 

ја издава дипломата: 

Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 

државен универзитет, формиран во 1979 год. со 

одлука на Собранието на РМ.  

Педагошки факултет – Битола, формиран во 1964 год. 

од страна на Извршниот совет на НРМ како 

Педагошка академија. Прераснува  во Факултет за 

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

06.06.1995 год. Акредитација на студиските програми 

на Педагошки факултет со Решение Сл. 12 од 

05.07.2005 год. Последна акредитација на студиската 

програма  доделена од Одборот за акредитација на РМ 

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

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

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

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

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

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

сугестии за признавање. 

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - 

Битола 

Педагошки факултет-Битола  

Менаџмент во образование 
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1
 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

со Реш. бр. 12-36/6 од  27.12.2011 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 

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):

  
Академски  (универзитетски) студии 

3.2 Степен (циклус)  на квалификацијата Времетраење на 

студиите:  
Трет  циклус тригодишни универзитетски студии 

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

3.4. Услови за запишување на студиската програма 

Завршени едногодишни/двегодишни студии од втор 

циклус  со освоени 300 европски кредити; завршени 

постдипломски студии, како и други услови утврдени 

во Конкурсот за запишување студенти на трет циклус 

-  докторски студии во соодветната академска година 

на запишување и посебни услови  уврдени на  

единиците на Универзитетот. 

 

 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ   И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

 

 

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):  

 

 

Редовни  

4.2 Барања и резултати на студиската програма: 

Барањата на студиската програма Менаџмент во образование, се 

однесуваат на стекнувањето на знаења за изработка на 

научноистражувачки проект од областа на менаџментот во образование, 

како и реализација на високошколска настава.   Резултатите од ваквата 

едукација се способноста за создавање на критериуми за евалвација на 

научноистражувачка работа во образовните науки, пишување на научни 

трудови, оценување на истражувачки проекти, менторирање на 

научноистражувачка работа.  

 

4.3. Податоци за студиската програма (насока, 

модул, оценки, ЕКТС кредити) 1 

Менаџмент во образование  

Студентот стекнува  180  кредити. Процентот на соодносот на 

задолжителни – изборни предмети е во согласност со Законот за високото 

образование. Обврска  на студентот е реализација на сите активности 

предвидени со студиската програма. По полагањето на предвидените 

испити и реализацијата на сите обврски предвидени со студиската 

програма, се изработува и брани  докторски  труд.  

 Просечната оценка на студирање се пресметува врз основа на просекот од 
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збирот на сите оценки по сите предмети.  

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и 

критериуми за добивање на оценките) 

 

Национална оцена  Опис Дистрибуција 

10 Извонреден 91 – 100   

9 Одличен 81 – 90 

8 Многу добар 71 – 80  

7 Добар 61 – 70 

6 Доволен 51 – 60  

5 Нeдоволен   0 – 50  

Oценката 6 е најниска, а 10 е највисока оценка. 

Во согласност со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот 

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

завршното оценување и од останатите активности во рамките на 

предметната програма  се врши врз основа на вкупниот број освоени поени 

по сите основи.  

За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни 

оценки по сите предмети од студиската програма. 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите 
 

 

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА    

               

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

постдокторски  студии 

5.2 Професионален статус (ако е приемливо)  

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

6.1 Дополнителни информации за студентот: 

 

 

 

6.2 Дополнителни извори за високообразовната 

установа: 

www pfbt.uklo.edu.mk 

www.uklo.edu.mk  

тел.  +389 (0) 47  253  652 

факс +389 (0) 47  203  385 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА: 

7.1 Датум и место: _______________________  година, Битола 

7.2 Име и потпис: проф. д-р Валентина Гулевска               проф. д-р Сашо Коруновски    

http://www.uklo.edu.mk/
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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 baccalareus односно baccalaurea. 

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

години (или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно 
прифатените стандарди за даден профил) и со нивното завршување се 

стекнуваат 60 до 120 ЕКТС кредити. Вкупниот број кредити кои се 

стекнуваат на првиот и вториот циклус на универзитетските студии 
изнесува 300 кредити. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со 

научен назив master. 

- трет циклус академски студии или докторски студии траат, по правило, 

три години и носат 180 кредити. Со јавна одбрана на докторскиот труд 

стекнува назив доктор на науки (dr.sc). 

8.5 Структура на високобразовните стручни 

студии 

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се 
стекнуваат 180  ЕКТС кредити, а по исклучок можат да траат четири 

години и со тие студии се стекнуваат  240 ЕКТС кредити. 

Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка 
на соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на 

англиски јазик, стручниот назив по завршувањето на првиот циклус  

стручни студии е baccalareus  односно baccalaurea со додавка на 
струката. 

Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и 

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

стручните студии или академските студии од прв циклус.. 

8.6 Услови за запишување на студиите 

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето  на 

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

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

Законот за високо образование, Статутот и Правилникот  за условите 
критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус 
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студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

8.7 Систем на оценување 

Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на 
наставно-образовниот процес и се изразува во поени. 

За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по делови или во 
целина) студентот може да оствари најмногу 100 поени или да добие 

позитивна оценка која се изразува до 10  (десет), при што оценките го  

означуваат следниов успех: 
10 - извонреден 

  9 - одличен 

  8 - многу добар 
  7 - добар 

  6 - доволен 

  5 - недоволен  
Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во 

некој друг документ и во пријавата за завршното оценување. 

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на 
оценките од завршното оценување по сите наставни предмети во текот 

на студиите, вклучувајќи го и завршниот испит. 
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ПРИЛОГ БР.1 
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ПРИЛОГ БР.2 
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Предметни програми со информации согласно со членот 5 од Правилникот 

 

 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Методологија на истражување во менаџментот на 

образование 

Код ПФДМ 101 

Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС кредити 10 

Наставник Проф. д-р Деан Илиев и проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Студентите разликуваат научни од ненаучни истражувачки потфати 

- Дизајнираат и проектираат научно истражувачки проекти во полето 

образование 

- Креираат и применуваат акциони истражувања во образованието 

- Критикуваат и создаваат соодветни, современи, комбинирани методи на 

истражување 

- Реализираат научно-истражувачки активности и проекти во образованието 

- Прават квантитативна обработка на податоците од истражувањето 

- Прават квалитативна обработка на податоци од истражувањето 

- Користат триангулација во прибирањето и обработката на податоците од 

истражувањето 

- Проверуваат и верификуваат научни хипотези 

- Пишуваат извештај од научно истражувачка работа 

- Презентираат резултати од научно истражувачка проекти во образованието 

- Прават дисеминација на резултати од научно истражувачки проекти 

- Ги почитуваат етичките принципи при реализација на истражувања во 

образованието  

- Евалуираат научно истражувачки проекти  

Содржина на предметната програма:  

- Научни и ненаучни методи во истражувањето 

- Истражувачки парадигми: позитивистичка, интерпретативна и критичка 

- Планирање и проектирање на истражувањата во образованието 

- Дизајнирање на акциони истражувања во образованието 

- Видови истражувачки проекти 

- Предистражување 

- Критика на постапките за прибирање на податоци 

- Изработка и критика на инструменти за прибирање податоци во научните 

истражувања 

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

образованието 
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- Видови на примерок и избор на примерок во истражувањето 

- Обработка на податоците од истражувањето (квантитативна и квалитативна) 

- Примена на статистички постапки во обработка на податоците во научните 

истражувања 

- Анализа на податоци од научните истражувања 

- Интерпретација на резултати од научни и практични истражувања 

- Проверка, верификација и докажување  на хипотезите во истражувањето 

- Пишување извештај за реализирано научно истражување 

- Видови трудови и начин на нивно создавање 

- Презентација на резултати од истражувањето 

- Квалитет и евалуација на педагошките истражувања 

Методи на учење:  

Индивидуална работа со студентот, работа во групи, дискусии, посета на образовни 

институции, користење на литература и интернет извори, критичка анализа на 

педагошка документација 

Вкупен расположив фонд на време 4+2   

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 60 Часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 Часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

210 Часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

(10+20) 30 бодови 

Активност и учество (5+5) 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработка и одбрана на истражувачки проект од 

страна на студентот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Формативна: Усна повратна информација, 

покажување на истражувачки интерес од страна на 

студентот, структура на поставено прашање и 

даден одговор од страна на студентот, квалитет во 

работата на истражувачкиот проект-динамика, 

потешкотии, времетраење..., 

Сумативна: одбрана на истражувачки проект , 

резултати од тестот на знаење 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. Автор Наслов Издавач Година 
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број 

1. Смилевски Ц.  Методологија на 

истражување 

Педагошки 

факултет Битола 

2006 

2. Илиев Д. Акциони истражувања 

во образованието 

Педагошки 

факултет Битола 

2006 

3. Cohen L., Manion L., 

Morrison K. 

Metode istraživanja u 

obrazovanju 

Naklada Slap 2007 

4. Carr W. & kemmis S.   Becoming Critikal> 

Education, Knowledge and 

Action research  

London and New 

York> Routledge 

Falmer  

2002 

5. Fajgel S.  Metode istraživanja I 

ponašanja 

Centar za 

primenjenu 

psihologiju 

Beograd  

2004 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Бижков Г. и Краевски В. Методология и методи 

на педагогическите 

иследвания 

София: Аскони-

Издат 

1999 

2. Lindlof R.T. &  Taylor C.B.. Qualitative Comunication 

Research methods (Second 

edition)  

Thousand Oaks, 

London New 

Delhi: SAGE 

Publication  

2002 

3. Ангелоска- Галевска Н. Квалитативни 

истражувања во 

образованието 

Филозофски 

факултет Скопје 

2001 

4. Lankshear C. & Knobel M.  A Handbook for Teacher 

Research  

Open University 

Press  

2006 

5. Marchall C. & rossman G.  Designing Qualitative 

Research  

Саге 2006 

6. Wiersma W.   Research Methods in 

Education  

Allsh and Bacon 2000 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Образовно водство 

Код ПФДМ 102 

Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС 

кредити 

10 

Наставник проф. д-р Методија Стојановски 

Проф. д-р Добри Петровски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

 оспобување на докторантите за дефинирање на водството, карактеристики 

на водството и видови на моќ; 

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

училиштето во променливи општествено - економски услови; 

 оспособување за научно -  истражувачка работа во областа на училишниот 

менаџмент и интеракциско - комуникациските аспекти на воспитно - 

образовната работа и интерперсоналните односи; 

 

 

Содржина на предметната програма:  

1. Вовед 

2. Дефиниција на водството 

3. Водството како карактеристика наспори водството како процес 

4. Водството и менаџментот 

5. Пристап кон водството како збир на особини 

6. Пристап кон водтсвото како збир на вештини 

7. Стилови на водство 

8. Трансформациско водство 

9. Тимско водтсво 

10. Културата и водството 

 

 

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

работи; 

 

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 60 Часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 Часови 
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Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

210 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) (10+20) 30 бодови 

Активност и учество (5+5) 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

посета на предавања, учест во дискусии, 

изработена семинарска работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надоврешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Northhouse, G. Peter Liderstvo:teorija i praksa  

 

SAGE 2008 

2. Petkovic, M. Janicijevic, N. 

Bogicevic Milkic, B. 

Organizacija Beograd 2005 

3. Zbornik trudova Ravnatelj skole - 

upravljanje - vodjenje 

Agencija za 

odgoj i 

obrazovanje 

2010 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Drucker, Peter The effective executive превод 2003 

2. Gossen Chelsom, D. 

Anderson, J 

Creating the Conditions, 

Leadership for quality 

schools 

превод 1996 

3. Е. Мајер, М. Ашлинг и Г.Р. 

Џонс 

Современ менаџмент Влада на 

република 

Македонија 

2015 

4. Рудолф Џулијани Лидерство Влада на 

република 

Македонија 

2015 
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Прилог. бр 3 

Наслов на наставниот предмет Менаџмент на човечки ресурси  

Код ПФДМ 103 

Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС 

кредити 

10 

Наставник/ци Проф. д-р Добри Петровски 

Проф. д-р Методија Стојановски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на соодветни знаења за огромното значење на најзначајниот вид ресурси 

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

организациските цели 

Стекнување теоретски и практични знаења од областа на менаџментот на човечките 

ресурси 

Стекнување на соодветни вештини кои на студентите ке им овозможат успешно 

соочување со проблемот на динамично ускладување на потенцијалите на 

организацијата со барањата на окружувањето 

Анализата на различни примери ќе овозможи студентите правилно да ги применуваат 

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

човечките ресурси 

Развивање на нивните критички и аналитички способности 

-  
Содржина на предметната програма:  

1. Ситуирање на прдметот на исужување: ужилиштето и среидната, процесен третман, 

трансзивиони фактори, методолошки приод.  

2. Обезбедуавње на човежките ресурси (ЧР): анализа на работата, планирање, екипиорање 

3. Развој на ЧР: рабвотно воведуавае, перманетна обука, катриерен развој 

4. Активирање на ЧР: мотивациоја, дизјанирање на рабоатта - делегиоарње работни 

задачи, проценка на изведбата. 

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

оргзанизирање 

6. Современио тендеции во ЧР: училиштетот како оргазнаиија што учи 

 

 

Методи на учење:  

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

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

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 60 Часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

30 Часови 
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работа 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

210 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) (10+20) 30 бодови 

Активност и учество (5+5) 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовност 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна и екстерна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски Добри Менаџмент на човечки 

ресурси 

Универзитет 

Св. Климент 

Охридски 

Битола  

2007 

2.  Gareth R. Jones and Jennifer 

M.George 

Современ менаџмент Влада на РМ 

превод 

2015 

3. Derek Torrington, Laura Hall 

and Stephen Taylor 

Human Resource 

Management 

Prentica Hall 

Europe 

 

2002 

4. Biljana Bogicevic Menazment ljudskih 

resursa 

 Ekonomski 

fakultet-

Београд 

2003 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mica Jovanovic – Bozinov, 

Zivko Kulic i Tatjana 

Cvetkovski 

Menadzment ljudskih 

resursa 

Megatrend 

univerzitet 

primljenjenih 

nauka, 

Beograd 

2004  

2. Armstrong. M Handbook  of Human 

Resource management 

practise 

Kogan page 

Limited, 

London 

2001 

3. Армстронг М Основни техники на 

управување 

Делфин прес 

Бургас 

1994 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Управување со проекти 

Код ПФДМ 104/5 

Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 

Академска година / семестар прв Број на ЕКТС 

кредити 

10 

Наставник проф. д-р Методија Стојановски 

Проф. д-р Добри Петровски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Наставните содржини од овој предмет ке придонесат кон развојот на следните општи и специфични 

компетентности:  

Општи 

- Организациски и раководни ( менаџерски) способности; 

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

изведување на плановите; 

- Флексибилна употреба на знаења во практика; 

- Способност за комуникација, соработка/тимска работа; 

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

- Подготовка за истражување на воспитанието и образованието; 

Специфични: 
 - Познавање на содржината на методологијата на областа; 

 - Разбирање и користење на наставно - програмски теории како и општото и дидактичкото знаење од 

предметната област; 

 - Студентите да напишат предлог за проект;  

Содржина на предметната програма:  
I Проектите како средство за реализирање на организациската стратегија 

II Проектите и учесниците 

III Управување со проект 

IV Управување на организацијата 

V Управување на времето 

VI Управување со расходите 

VII Управување со квалитетот 

VIII Управување со ризикот 

IX Информациони ситеми за управување на проекти 

X Раководители и екипи  

XI Меѓународни проекти 
 

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

работи; 

 

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

60 часови 



 

 

75 

 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

180 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) (10+20) 30 бодови 

Активност и учество (5+5) 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

посета на предавања, учест во дискусии, 

изработена семинарска работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надоврешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пенчев, Р.,  

 

Управување со 

проекти 

Софија 1998 

2. Petkovic, M. Janicijevic, N. 

Bogicevic Milkic, B. 

Organizacija Beograd 2005 

3. Zbornik trudova Ravnatelj skole - 

upravljanje - vodjenje 

Agencija za 

odgoj i 

obrazovanje 

2010 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Drucker, Peter The effective executive превод 2003 

2. Gossen Chelsom, D. 

Anderson, J 

Creating the Conditions, 

Leadership for quality 

schools 

Влада на 

република 

Македонија 

1996 

3. Е. Мајер, М. Ашлинг и Г.Р. 

Џонс 

Современ менаџмент Влада на 

република 

Македонија 

2015 

4. Рудолф Џулијани Лидерство Влада на 

република 

Македонија 

2015 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог 

бр.3 
 

Наслов на наставниот предмет Стратегиски менаџмент  

Код  ПФДМ 104/5 

Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет цуклус 

Академска година / семестар 
втор Број на ЕКТС 

кредити 

10 

Наставник 
Проф. д-р Добри Петровски 

Проф.д-р Методија Стојановски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Наставниот предмет стратегиски менаџмент се занимава  со менаџментоот на 

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

промените создаваат промени. Со помош на стратегискиот менаџмент  менаџерите се 

оспособуваат за реализација на целитево променливи услови,   а стратегијата претставува 

резултат на процесот на стратегискиот менаџмент и идеја водилка при одлучувањето. 

Процесот на стратегискиот менаџмент го чинат фазите на формулирање, вреднување и 

имплементација.  Затоа, основна образовна цел е запознавањето на студентите со процесот 

на формулирање,  вреднување и имплементација на стратегијата. За тоа да се оствари 

неопходно е да се разберат постулатите на проактивниот пристап во управувањето, да се 

запознаат со современите менаџерски концепти и алатки  кои се користат во процесот на  

стратегискиот менаџмент, како и со можните начини на употреба на стратегиските 

ресурси. 

Содржина на предметната програма 

Во овој предмет се содржани  концепти што се однесуваат конвенционалниот менаџмент, 

менаџментот на вредностите, природата и процесите на стратегискиот менаџмент како и 

анализата на конкурентското окружување и анализата на интерното окружување. 

Интересни содржини за студентите се и оние кои се однесуваат на стратегијата на 

стабилниот и забрзаниот раст, методите и ритамот и финансирањето на растот. Интересен 

е и модулот кој се однесува на вреднување на стратегиите, имплементација на стратегиите 

како и модулот за употреба на стратегиските ресурси (човечки ресурси, технологија, 

маркетинг, производство, логистика и квалитет) 

   

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

работи; 

 

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300  

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

60 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

180 часови 
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Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) (10+20) 30 бодови 

Активност и учество (5+5) 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

посета на предавања, учест во дискусии, 

изработена семинарска работа 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надоврешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Шуклев Бобек и 

Дракулевски Љубомир,  

 

Стратегиски 

менаџмент, 

Економски 

факултет 

Скопје 

2001 

2. 

Dragan N. Đuričin, Stevo V. 

Janošević i Đorđe M. 

Kaličanin  

 

Menadžment i strategija 

(četvrto, prerađeno i 

dopunjeno izdanje), 

Centar za 

izdavačku 

delatnost 

Ekonomskog 

fakulteta u 

Beogradu, 

Beograd 

2009 

3. 

Armstrong, Michel 
Strategic Human 

Resources Management 

4
th

 edition, 

Kogan Page, 

London & 

Pgiladellphia 

2008 

Дополнителна литература       

Ред. 

број Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. Gregory G. Dess, G. T. 

Lumpkin i Alan B. Eisner  

 

Strategijski meandžment 

(treće izdanje), 

Data status, 

Beograd 
2007 

2. 

Jefrey, A.M 
Strategic Human 

Resource Management 

Cincinnati, 

Ohio, South-

Western 

College 

2002 

3. 

 

Борота – Поповска, М 

Теориски перспективи 

на стратешкиот 

менаџмент на 

човечките ресурси 

ИСППИ, 

Скопје 
2005 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Реформи во воспитанието и 

образованието 

Код ПФДМ 104/5 

Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во 

образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

Академска година / семестар втор Број на ЕКТС 

кредити 

10 

Наставник Проф. Татјана Атанасоска, Проф. Јове 

Д.Талевски. проф. М. Ристевска 

Предуслови за запишување на предметот Запишан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да развие компетенции за: 

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

 Способност за толкување на општествените промени кои предизвикуваат 

промени во образованието 

 Способност за толкување на реформите во подсистемите на образование 

 Разбирање на концептите на реформа на системот на образование на наставници 

 

 

Содржина на предметната програма: 

 Основи за реформи на сите образовни системи 

 Значајни општествени промени 

 Промени во ситемите на предучилишно, основно и средно образование 

 Болоњскиот процес и промените во високото образование 

 Стратешки промени во системот на образование на наставници 

 Квалитет на образованието 

  

 

Методи на учење:  

 Метод на анализа на документи 

 Метод на дебатирање 

 Метод на самостојно учење 

 Користење на компаративен метод 

  

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 60 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

180часови 

Начин на оценување 
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Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) (10+20) 30 

бодови 

Активност и учество (5+5) 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на завршен испит  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Метод на следење на квалитетот на наставата  

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Unesco: International 

Bureau of Education: 
 

World Data on 

Education   

http://www.ibe

.unesco.org/Co

untries/WDE/2

006/index.html 

2006/07. 

2.  
Higher Education in Europe 

 

Developments in 

the Bologna 

Process (2009). 

EACEA P9 

Eurydice. 
2009: 

3.  

Eurydice Eurybase: 

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice

/EuryCountry  
 

   

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Key topics in education  

in Europe. Volume 3 
 

The teaching 

profession in 

Europe: Profile, 

trends and 

concerns 

Eurydice. 

Key topics in 

education  

in Europe. 

Volume 3 

2005 

2. http://ec.europa.eu/education/news/

news2900_en.htm 

   

3.  

Qualifying to teach: Professional standards for 

qualified teacher status and requirements for initial 

teacher training (2003). Department for education 

and skills, Teacher training agency.  
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Психологија на менаџментот 

Код ПФДМ 104/5 

Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

Академска година / семестар втор Број на ЕКТС кредити 10 

Наставник Проф. др Љупчо Кеверески 

Проф. д-р Методија Стојановски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан  семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  
1. Да се согледаат разликите  на традиционалните и современите облици на однесувањето на луѓето во 

организацијата  

2. Да се промената постојните ментални модели на луѓето  во размислувањето и однесувањето кон 

организацијата;  

3. Да се дијагностицираат основните детерминанти  за (не) успехот во организацијата;  

4. Да се прифатат основните правила на деловната етика во организацијата 

5. Да се прифатат и применуваат  основните комуниколошки принципи во работењето; 

6. Да се применуваат ефкасни мотивациски модели во работењето; 

7. Тимското работење на биде приоритетен принцип и критериум во организациското функционирање 

8. Да се согледаат и применуваат позитивните ефекти од раководењето на менаџментот 

9. Да се  прифатат и применуваат ефикасните модели и стратегии на решавање на  конфликтните 

ситуации;  

10. Да ги интернализираат моделите на ефикасна интеграција на личноста во социо-емоционално 

организациско функционирање и однесување; 

11. Да ги научат ефкасните принципи на зачувување на менталното здравје на личноста 

12. Ефикасни облици на когнитивно, емоционално и социјално прифатливи облици на решавање на 

разновидни ситуации. 

13. Да се усогласи однесувањето на менаџментот кон различни профили на личности 

      14. Како да се превенира и однесува човекот во стресни ситуации? 

15. Како  менаџментот побрзо и поуспешно да ги разбере емоционалните пораки на вработените? 

Содржина на предметната програма:  
1. Современи теориски и емпириски проучувања на психологијата на менаџментот  

2. Дефинирање на психологијата на менаџментот во менаџменската теорија 

3. Психолокиот профил на современиот менаџер   

4. Основни начела во менаџерското работење 

5. Ефикасни комуникациски модели во организациското работење 

6. Психолокките основи на тимското работење 

7. Комуникациите во организациското работење 

8. Односот на менаџерот кон различните типови на личности 

9. Професионалниот стрес на менаџерот  

10. Современи аспекти на однесување на  луѓето во стресни ситуации во организациското работење  

11.  Емоционална писменост  на менаџерот 

12. Како неуспехот и стресот  да бидат ваше минато? 

 

Методи на учење:  

 

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 



 

 

81 

 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 60 Часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 Часови 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

210 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) (10+20) 30 бодови 

Активност и учество (5+5) 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Посета на предавање, учество во дискусии, 

изработка на семинарски труд 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Бојаниќ Р., Чизмиќ С., 

Петровиќ И., Шајнбергер 

И.,:  

 

Психологија и 

менаџмент 

Београд 1995 

2. Арежина Михаил  Психологија и 

менаџмент 

 2000  

3. Мусек, Ј: Пецјак В:  

 

Психологија, Едуца, 

Лјублјана, 

1977 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

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

педагошка 

истраживања 

1993 

2. Heller, K.A., Monks, F.J., 

Sternberg, R.K., Subotnik, 

R.F.( 

.). International handbook 

of giftedness and talent.  

 

Oxford: 

Elsevier Press. 
2000 

3.     
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Прилог 

бр. 3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Деловно комуницирање 

2. Код  ПФДМ 104/5 

3. Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

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

6. 
Академска година / семестар 

втор 

 

Број на ЕКТС 

кредити 

10 

 

8. 

Наставник 

Проф.д-р Златко Жоглев  

Проф. д-р Добри Петровски 

 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Познавање и разбирање  на социолошките, психолошките и менаџерските 

законитости и потреби на поединецот  поврзани со деловното комуницирање                                                

- Организирање на активно и самостојно учење на напредните принципи на 

комуницирањето и подготовка на студентите за ефикасно деловно комуницирање 

- Оспособеност за користење на напредните техники на преговарање и договарање 

- Компетентност за препознавање, избегнување и надминување на најчестите грешки 

кои ги прават менаџерите 

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

односи  

- Оспособување за пишување на различни видови успешни деловни писма, како и 

формирање на feedback информации за квалитетот на наученото  

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

придонесување за квалитет.                                                                                                                                                                                       

- Комуникациски предности, соработка и тимска работа 

11

. 

Содржина на предметната програма 

Принципи за успешно комуницирање со луѓето, детали на ефикасната вербална и 

невербална комуникација. Говорот на телото: 1. Никогаш повеќе излажан, 2. 

Користење на говорот на телото за зголемување на ефикасноста во деловните 

контакти.  Специфичности на кодексите за „убаво однесување“ во различни 

држави/култури. Од преговор до договор: како секојдневните контакти да ги 

претворите во деловни успеси. Да се одбегне НЕ: преговарање во тешки ситуации. 

Да се дојде до ДА: преговарање без попуштање. Најголеми грешки на менаџерите и 

како тие да се избегнат и/или поправат.  Персоналните комуникациски системи  во 

интерактивното комуницирање; интернетот, интранетот и екстранетот во 

работењето; комуникацијата и соработката меѓу организациите. Интеркултурната 

деловна комуникација. Ефективната деловна комуникација. Напредни елементи на 

деловната кореспонденција: пишување на специфични деловни писма – избегнување 



 

 

83 

на замките и градење и реализација на успешен кореспонденциски 

концептVizionirawe;  

- Tipovi na luѓe spored stilot na adaptirawe kon promenata; 

- Organizaciski promeni; 

- Transfer na promenite; 

 

12

. 

Методи на учење  

- Предавања 

- Практични вежби и примери 

- Симулации 

- Проектни и домашни задачи 

13

. 

Вкупен расположлив фонд на 

време    
4+2 

14

. 

Распределба на расположливото 

време 
300 

15

. 
Форми на наставните 

активности 

 

 

 

 

15.1 
Предавања-теоретска 

настава 
60 Часови 

15.2 

Вежби 

(лабараториски, 

аудирориски), 

семинари, тимска 

работа 

60 Часови 

16

. 

Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 

 

 

Проектни задачи 

 

60 Часови 

 

16.2 

Самостојни задачи 

 

 

60 Часови 

16.3 Домашно учење 60 Часови 

17

. 
Начин на оценување  

17.

1 
Тестови  

60 бодови 

17.

2 

Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 

(10+20) 30 бодови 

17.

3 
Активност и учество 

(5+5) 10 бодови 

18

.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19

. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Семинарска работа и усна презентација 

20

. 

Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски 

21

. 

Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалвација и надворешна евалвација 
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22

. 
Литература  

2

2

.

1 

 

Задолжителна литература  
 

 

Ред

.бр

ој  

Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 

Жоглев Златко Тајните на 

деловното 

комуницирање   

Битола: 

Педагошки 

факултет 

2010 

2. 

Чокревски Т. Жоглев 

З 

Комуникации, 

односи и 

иницијативи 

Битола: 

Факултет за 

биотехнички 

науки 

2003 

3.     

2

2

.

2 

 

Дополнителна литература  

Ред.  

број 
Автор  

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Белон К., Мињо С  

 

Комуникација. Скопје: 

Логос-А 

2004 

2. Бојчев Д., Мојсов А 
Деловна 

кореспонденција 

Матица 

македонска 
2008 

3. Јури В. Да се одбегне НЕ 
Скопје: 

НАМПРЕС 
2009 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                        Прилог 

бр.3 

Наслов на наставниот предмет Образовна етика 

Код ПФДМ 104/5 

Студиска програма Докторски студии по менаџмент во образование 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Педагошки факултет, Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

Академска година / семестар втор Број на ЕКТС кредити    10 

Наставник Проф. д-р Валентина Гулевска  

Проф. д-р Златко Жоглев 

 

Предуслови за запишување на 

предметот 

запишан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- да се усвојат општи знаења од областа на етиката 

- да се стекне флексибилна употреба на знаењата во пракса (образовни стратегии) 

- да се здобие  способност за соработка и комуникација 

- да се развие чувство за професионален долг и профеасионална етика 

-  да се стекнат сознанија за аналитичко, синтетичко и креативно мислење. 

- да се стекне способност за генерирање на нови идеи (креативност) 

- да се стекне способност за научно-истражувачка работа во областа на образовната 

етика 

- да се развијат способности за почитување на принципот за интеркултурна 

толеранција 

 

Содржина на предметната програма: 

1. Вовед 

2. Дефинирање на синтагмата „образовна етика“ 

3. Теоретски и филозофски основи на образованието 

4. Вредностите во образовните науки 

5. Историската основа на единството на науките 

6. Принципот на демократските основи во образованието 

7. Принципот на еднакви права и можности за образование 

8. Принципот на автономија на образовните институции 

9. Професионална етика 

10. Етичките кодекси на образовните институции 

 

 

 

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

работи 

 

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 60 Часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

30 Часови 
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работа 

Други форми на активности Проектини задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

210  часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) (10+20) 30 бодови 

Активност и учество (5+5) 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

посета на предавања, учество во дискусии, 

изработена семинарска рбота 

Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надворешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература                   

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  J. Delors Learning: a Treasure 

Within 

UNESCO 

publishing 

1996 

2. Цвык В. А. Профессиональная 

этика: основы общей 

теории 

Универзитет 

„ Дружба на 

народите“, 

Москва 

2010 

3.  

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“, Битола 

Обезбедување на 

квалитет на 

универзитетот „Св. 

Климент Охридски“ 

Битола – упатство за 

самоевалвација според 

европските стандарди и 

индикатори за квалитет 

Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“, 

Битола 

2007 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Desaulniers M. P., Jutras F. L'ethique professionnelle en 

enseignement 
L' Universite du 

Quebec 
2006 

2. Zajda J., Davies L., Majhanovic 

S.  
Comparative and Global 

Pedagogies 
 New York 2008 

3. Editors: M.Valencic Zuljan, J. 

Vogrinc  

 

 

European Dimensions of 

Teacher Education–

Similarities and Differences 

 

Faculty of 

Education, 

Ljubljana 

2011 
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии                                         

Прилог бр.3 

Наслов на наставниот предмет Евалвација на наставата, наставниот процес и 

образовните установи 

Код ПФДМ 104/5 

Студиска програма Докторски студии по Менаџмент во образование 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 

Академска година / семестар втор  Број на ЕКТС 

кредити 

10 

Наставник/ци 

 

проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

проф. д-р Виолета Јанушева,  проф. М. Ристевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

Цели на предметот: Основна цел на предметот е студентите да се запознаат со 

научните сознанија од областа на евалвацијата на воспитно-образовниот процес и да се 

оспособат за научна и практична имплементација на стекнатите знаења 

Содржина на предметната програма:  Евалвацијата како теоретска и оперативна категорија. 

Евалвација на постигањата на ученикот: (фази: иницијација, следење, оценување). Евалвација 

на стручните и професионално-педагошките компетенции  на наставникот. Евалвација на 

квалитетот на наставниот процес. Евалвација на работата на училиштето. Самоевалвација. 

Интерна евалвација. Екстерна евалвација. 

Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава 

 

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 30 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

60 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

210 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 

 

(10+20) 30 бодови 

Активност и учество (5+5) 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Успешно реализирани тестови 
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Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Вилотијевиќ, М. Дидактика 3 Београд, 

Учитељски 

факултет, 

Научна 

књига 

2000 

2. Вилотијевиќ, М. Pracenje, merenje I 

vrednovanje rada skole 

Beograd, 

Centar za 

usavrsavanje 

rukovodilaca 

u obrazovanju 

1996 

3.     

4.     

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Попоски, К. Успешен наставник – 

самооценување и 

оценување 

Скопје, 

Просветен 

работник 

1998 

2. Група автори Описно оценување Скопје, 

Педагошки 

завод 

2000 

3.  Збирка преведени 

поглавја. Оценување во 

наставата 

USAID, 

ФОСИМ 
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Предметна прпграма пд прв, втпр и трет циклус на студии                                        Прилпг бр.3 

Наслов на наставниот предмет Изборен предмет (од предметите што се на листата 

на изборни предмети на сите јавни универзитети во 

Р. Македонија) 

Код ПФДМ 106 

Студиска програма Докторски студии по менаџмент во образование 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

Академска година / семестар Втора, трет 

семестар 

Број на ЕКТС кредити 10 

Наставник Наставник кој е реализатор и е одговорен за избраниот 

предмет - според акредитацијата на студиската програма 

од која е избран предметот 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Според акредитацијата на студиската програма од која е избран предметот 

Содржина на предметната програма:  

- Според акредитацијата на студиската програма од која е избран предметот 

Методи на учење:  

Според акредитацијата на студиската програма од која е избран предметот 

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 30 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

60 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

210 часови 

Начин на оценување 
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Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 

 

(10+20) 30 бодови 

Активност и учество (5+5) 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Според акредитацијата на студиската програма од која е 

избран предметот , но со почитување на Правилникот на 

Универзитетот.  

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Според акредитацијата на студиската програма од која е 

избран предметот , но со почитување на Правилникот на 

Универзитетот. 

Литература  

Задолжителна литература  (Предвидена соакредитацијата на студиската програма од која е 

избран предметот) 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

4. Gojkov G.     

Дополнителна литература      (Предвидена соакредитацијата на студиската програма од 

која е избран предметот) 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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3.     

4.     
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Предметна прпграма пд прв, втпр и трет циклус на студии                                        Прилпг бр.3 

Наслов на наставниот предмет Пилот истражувачки труд 

Код ПФДМ 107 

Студиска програма Докторски студии по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

Академска година / семестар трет семестар Број на ЕКТС кредити 10 

Наставник Студентот избира ментор за изработка на пилот 

истражувачкиот проект од редот на наставници кои се 

ангажирани во реализација на студиската програма 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Студентот практикува научно истражувачка активност.  

- Студентот прави пилотна проверка на постапките за прибирање на податоци, инструментите, 

достапноста на испитаниците за изработка на докторската дисертација 

- Студентот практикува пишување извештај за реализирано научно истражување  

Содржина на предметната програма:  

- Полето на истражувачки интерс на кандидатот ја определува содржината на активностите 

Методи на учење:  

Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална работа на кандидатот, 

потенцијално заедничко објавување на резултатите од пилот истражувачкиот проект 

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните активности Менторска работа 30 часови 

Консултации и заедничка работа на 

трудот  

60 часови 

Други форми на активности Индивидуална работа на кандидатот, 

работа на терен 

210 часови 

Начин на оценување  (Кандидатот се оценува по комплетирање на пилот истражувачкиот проект 

и контатирање на истото од страна на менторот на трудот и раководителот на трет циклус 
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студии) 

Изработка на пилот истражувачкиот проект  

Kритериуми за оценување (оценка) Менторот на трудот и раководителот на трет циклус 

студии констатираат дека кандидатот добро ја поставил 

методолошката рамка на истражувањето, соодветно на 

тоа ги применил истражувачките постапки и 

инструменти, прибрал податоци соодветно на 

предметот на истражување и заклучил врз основа на 

истите. Тоа се констатира со текстот:  кандидатот 

реализирал  пилот истражувачки проект      

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Успешно реализирани обврски дадени од менторот и 

раководителот на докторските студии 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Според акредитацијата на студиската програма од која е 

избран предметот , но со почитување на Правилникот 

на Универзитетот. 

Литература  

Задолжителна литература  (Предвидена соакредитацијата на студиската програма од која е 

избран предметот) 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

4. Gojkov G.     

Дополнителна литература      (Предвидена соакредитацијата на студиската програма од 

која е избран предметот) 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

4.     
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Предметна прпграма пд прв, втпр и трет циклус на студии                                 Прилпг бр.3 

Наслов на наставниот предмет Подготовка и објавување на рецензиран научен труд во 

научно или стручно списание 

Код ПФДМ 108 

Студиска програма Докторски студии по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

Академска година / семестар трет семестар Број на ЕКТС кредити 10 

Наставник Студентот избира ментор за изработка на пилот 

истражувачкиот проект од редот на наставници кои се 

ангажирани во реализација на студиската програма 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Записан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Студентот практикува консултации на современа и соодветна литература за конкретен 

истражувачки интерес 

- Студентот прави соодветна квантитативна и/или квалитативна анализа на документација.  

- Студентот структурира научен, односно стручен труд 

- Студентот ја знае постапката за подготовка и објавување на рецензиран научен труд  

- Студентот објавува трудови во научни и стручни списанија 

Содржина на предметната програма:  

- Студентот објавува два рецензирани трудови во научни и стручни списанија според полето 

на истражувачки интерес, при што истиот е прв автор на најмалку два такви трудови 

Методи на учење:  

Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална работа на кандидатот, 

потенцијално заедничко објавување на резултатите од пилот истражувачкиот проект 

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните активности Менторска работа 30 часови 

Консултации и заедничка работа на 

трудот  

60 часови 
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Други форми на активности Индивидуална работа на кандидатот, 

работа на терен 

210 часови 

Начин на оценување  (Кандидатот се оценува по констатирање дека подготвил и објавил  

рецензиран научен труд во научно или стручно списание, што се констатира од страна на 

менторот на трудот/трудовите и раководителот на трет циклус студии) 

Подготвени и објавени два рецензирани  научни трудови во 

научно или стручно списание во кои прв автор е кандидатот 

 

Kритериуми за оценување (оценка) Менторот/ите на трудот/вите и раководителот на трет 

циклус студии констатираат дека кандидатот  подготвил 

и објавил два рецензирани  научни трудови во научно 

или стручно списание во кои прв автор е кандидатот . 

Тоа се констатира со текстот:   кандидатот подготвил и 

објавил два рецензирани  научни трудови во научно или 

стручно списание како прв автор 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Потврда од менторот и раководителот на докторските 

студии 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Според акредитацијата на студиската програма од која е 

избран предметот , но со почитување на Правилникот 

на Универзитетот. 
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Предметна прпграма пд прв, втпр и трет циклус на студии                                 Прилпг бр.3 

Наслов на наставниот предмет Учество на меѓународни научни собири од областа со 

сопствен научен труд / или учество во едукативен процес 

/ остварување на студиски престој во странство 

(најмалку една седмица) 

Код ПФДМ 109 

Студиска програма Докторски студии по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

Академска година / семестар трет семестар Број на ЕКТС кредити 10 

Наставник Студентот избира ментор за изработка на пилот 

истражувачкиот проект од редот на наставници кои се 

ангажирани во реализација на студиската програма 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Студентот подготвува научен односно стручен труд со кој задоволува пропозиции на 

соодветен повик  

- Студентот структурира научен, односно стручен труд 

- Студентот ја знае постапката за подготовка и објавување на рецензиран научен труд  

- Студентот учествува на  научни собири од областа со сопствен научен труд 

- Студентот учествува во  едукативен процес 

- Студентот реализира  студиски престој во странство (најмалку една седмица) 

Содржина на предметната програма:  

- Студентот според својот истражувачки интерес  учествува на меѓународни научни собири од 

областа со сопствен научен труд / или учество во реализација на едукативен процес / 

остварува студиски престој во странство (најмалку една седмица) 

Методи на учење:  

Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална работа на кандидатот, 

потенцијално заедничко објавување на резултатите од пилот истражувачкиот проект 

Вкупен расположив фонд на време 4+2 

Распределба на расположивото време 300 

Форми на наставните активности Менторска работа 30 часови 
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Консултации и заедничка работа на 

трудот  

60 часови 

Други форми на активности Индивидуална работа на кандидатот, 

работа на терен 

210 часови 

Начин на оценување  (Кандидатот се оценува по констатирање дека  учествувал на меѓународни 

научни собири од областа со сопствен научен труд / или учествувал во едукативен процес / 

остварување на студиски престој во странство (најмалку една седмица) , што се констатира од 

страна на раководителот на трет циклус студии) 

Доставување на доказ за учество на меѓународни научни собири 

од областа со сопствен научен труд / или учество во едукативен 

процес / остварување на студиски престој во странство (најмалку 

една седмица) 

 

Kритериуми за оценување (оценка) Менторот/ите на трудот/вите и раководителот на трет 

циклус студии констатираат дека кандидатот  доставил 

доказ за  учество на меѓународни научни собири од 

областа со сопствен научен труд / или учество во 

едукативен процес / остварување на студиски престој во 

странство (најмалку една седмица). Тоа се констатира 

со текстот:   кандидатот  учествувал на меѓународни 

научни собири од областа со сопствен научен труд / или 

учествувал во едукативен процес / остварување на 

студиски престој во странство (најмалку една седмица) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Потврда за ушеството од менторот и раководителот на 

докторските студии 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Според акредитацијата на студиската програма од која е 

избран предметот , но со почитување на Правилникот 

на Универзитетот. 
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Предметна прпграма пд прв, втпр и трет циклус на студии                                 Прилпг бр.3 

Наслов на наставниот предмет Подготовка на предлог тема за докторска дисертација и 

одбрана напредлог темата 

Код ПФДМ 110 

Студиска програма Докторски студии по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

Академска година / семестар четврти семестар Број на ЕКТС кредити 30 

Наставник Студентот избира ментор за  подготовка на предлог тема 

за докторска дисертација и одбрана на предлог темата од 

редот на наставници кои се акредитирани ментори за 

студиската програма и се ангажирани како ментори 

според решението за акредитација за ментор 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан семестар 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Студентот подготвува предлог тема за докторска дисертација  

- Студентот ја брани предлог темата  за докторска дисертација  

Содржина на предметната програма:  

- Студентот според својот истражувачки интерес   подготвува предлог тема за докторска 

дисертација и истата ја брани 

Методи на учење:  

Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална работа на кандидатот, 

потенцијално заедничко објавување на резултатите од пилот истражувачкиот проект 

Вкупен расположив фонд на време 10+2 

Распределба на расположивото време 900 

Форми на наставните активности Менторска работа 150 часови 

Консултации и заедничка работа на 

трудот  

30 часови 

Други форми на активности Индивидуална работа на кандидатот, 

работа на терен 

720 часови 
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Начин на оценување  (Кандидатот се оценува по констатирање дека  истиот подготвил и 

пријавил предлог тема за докторска дисертација и предлог темата ја одбранил пред комисија во 

состав: потенцијалниот ментор на докторската дисертација и уште двајца наставници од 

соодветната област, од кои еден е од друга високошколска установа) 

Подготвена и пријавена предлог тема за докторска дисертација и 

нејзина одбрана 

 

Kритериуми за оценување (оценка) Комисијата во претходно наведениот состав после 

одбраната констатира дека кандидатот успешно ја 

подготвил и одбранил темата за докторска дисертација. 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Успешно одбранета тема за докторската дисертација 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Според акредитацијата на студиската програма од која е 

избран предметот , но со почитување на Правилникот 

на Универзитетот. 
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Предметна прпграма пд прв, втпр и трет циклус на студии                                 Прилпг бр.3 

Наслов на наставниот предмет Разработка на работна верзија на докторска дисертација 

Код ПФМД 111 

Студиска програма Докторски студии по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

Академска година / семестар петти семестар Број на ЕКТС кредити 30 

Наставник Студентот работи со менторот кој е назначен од советот 

на трет циклус студии, односно од Наставно-научниот 

совет, во согласност со решението за акредитација за 

ментор 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Студентот реализира истражувачки активности во рамките на темата за докторска 

дисертација  

Содржина на предметната програма:  

- Студентот реализира истражувачки активности во рамките на темата за докторска 

дисертација 

Методи на учење:  

Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална работа на кандидатот,  

Вкупен расположив фонд на време 10+2 

Распределба на расположивото време 900 

Форми на наставните активности Менторска работа 150 часови 

Консултации и заедничка работа на 

трудот  

30 часови 

Други форми на активности Индивидуална работа на кандидатот, 

работа на терен 

720 часови 

Начин на оценување  (Менторот констатира дека кандидатот го следи методолошкиот концепт и 

напредува во изработката на докторската дисертација)  
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Констатирано напредување на кандидатот во изработката на 

докторската дисертација 

 

Kритериуми за оценување (оценка) Менторот констатира дека има напредок во изработката 

на докторската дисертација од страна на кандидатот  

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Напредок во во изработка на дисертацијата 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Според акредитацијата на студиската програма од која е 

избран предметот , но со почитување на Правилникот 

на Универзитетот. 
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Предметна прпграма пд прв, втпр и трет циклус на студии                                 Прилпг бр.3 

Наслов на наставниот предмет Доизработка и оформување на докторска дисертација. 

Одбрана 

Код ПФДМ 112 

Студиска програма Докторски студии по менаџмент во образование 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола 

Педагошки факултет Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Трет 

Академска година / семестар шести семестар Број на ЕКТС кредити 30 

Наставник Менторот констатира дека е завршена менторската фаза 

и се формира комисија за оценка на трудот. 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Претходна реализација на сите предвидени обврски со 

студиската програма 

Цели на предметната програма (компетенции):  

- Студентот ја завршува изработката на докторската дисертација и истата ја брани по 

завршување на предвидените постапки со Правилниците и Законот за виско образование 

Содржина на предметната програма:  

Методи на учење:  

Менторска работа, консултации, работа на терен, индивидуална работа на кандидатот,  

Вкупен расположив фонд на време 10+2 

Распределба на расположивото време 900 

Форми на наставните активности Менторска работа 150 часови 

Консултации и заедничка работа на 

трудот  

30 часови 

Други форми на активности Индивидуална работа на кандидатот, 

работа на терен 

720 часови 

Начин на оценување  (Менторот констатира дека кандидатот го следи методолошкиот концепт и 

напредува во изработката на докторската дисертација)  

Констатирано напредување на кандидатот во изработката на 

докторската дисертација 
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Kритериуми за оценување (оценка) Менторот констатира дека има напредок во изработката 

на докторската дисертација од страна на кандидатот  

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Одобрение од менторот 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Според акредитацијата на студиската програма од која е 

избран предметот , но со почитување на Правилникот 

на Универзитетот. 
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П Р И Л О Г    Б Р. 4 

 
Прилог бр.4 

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

втор и трет циклус на студии      

 

Прилпг бр. 4 Ппдатпци за наставниците кпи изведуваат наставана студиските прпграми пд прв, втпр 

и трет циклус на студии и за ментпри на дпктпрски трудпви 

1. Име и презиме Деан Илиев 

2. Дата на радаое 31.12.1971 

3. Степен на пбразпвание Дпктпр на науки 

4. Наслпв на научнипт степен Дпктпр пп педагпщки науки 

5. 

Каде и кпга гп завршил 

пбразпваниетп пднпснп се 

стекнал сп научен степен 

 

 

Образпвание Гпдина Институција 

Диплпмиран 

педагпг 

1995 Универзитет Св. Кирил и Метпдиј 

Скппје, Филпзпфски факултет Скппје, 

Институт за педагпгија 

Диплпмиран 

спцијален 

рабптник 

1997 Универзитет Св. Кирил и Метпдиј 

Скппје, Филпзпфски факултет Скппје, 

Институт за спцијална рабпта и 

спцијална пплитика 

Магистер на 

педагпщки 

науки 

2001 Универзитет Св. Кирил и Метпдиј 

Скппје, Филпзпфски факултет Скппје, 

Институт за педагпгија 

Дпктпр на 

педагпщки 

рабпти 

2005 Универзитет Св. Кирил и Метпдиј 

Скппје, Филпзпфски факултет Скппје, 

Институт за педагпгија 

6.  

Ппдрачје, ппле и пбласт на 

научнипт степен магистар 

Ппдрачје Ппле Област 

Опщтествени 

науки 

Образп

вание 

Педагпгија, Дидактика, Метпдплпгија 

на истражуваое, Образпвание на 

наставници 

7 
Ппдрачје, ппле и пбласт на 

научнипт степен дпктпр 

Ппдрачје Ппле Област 

Опщтествени 

науки 

Образп

вание 
Педагпгија, Дидактика, Метпдплпгија 

на истражуваое, Перманентнп 
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пбразпвание, Спцијална педагпгија 

8.  
Дпкплку е вп рабптен пднпс 

да се наведе институцијата 

каде рабпти и зваоетп вп кпе 

е избран и вп кпја пбласт 

Институција Зваое вп кпе е избран и пбласт 

Универитет „Св. Климент 

Охридски“- Битпла, 

Педагпщки факултет 

Редпвен прпфеспр за пбластите 

Педагпгија, Спцијална педагпгија и 

Перманентнп пбразпвание 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди пдделнп за првипт, втприпт и третипт цилус на 

студии 

9.1 Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди на првипт цилус на студии 

Ред. 

брпј 
Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. 
Метпдплпгија на истражуваое Наставник за пдделенска настава, Впспитуваш, 

ИТО, Спцијална и рехабилитациска педагпгија 

2. 
Дидактика Наставник за пдделенска настава, Странски 

јазици, ИТО 

 3. Специјална дидактика Спцијална и рехабилитациска педагпгија 

 
4. 

Перманентнп пбразпвание Наставник за пдделенска настава, Впспитуваш, 

ИТО,  Спцијална и рехабилитациска педагпгија 

 5. Оснпви на спцијална педагпгија Спцијална и рехабилитациска педагпгија 

9.2 Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди на втприпт цилус на студии 

Ред. 

брпј 
Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. 
Метпдплпгија на наушнп-

истражувашка рабпта 

Сите наспки 

2. 

Развпј на курикулум, Стратегии 

за ушеое и ппушуваое, 

Евалуација на педагпщкп 

ппстигнуваое 

Теприја на ппушуваое 

9.3 Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди третипт цилус на студии 

Ред. 

брпј 
Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. Метпдплпгија на истражуваое Дпктпр пп пбразпвни науки, Педагпщки 
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вп пбразпвните науки факултет Битпла 

2. 
Метпдплпгија на истражуваое 

вп меначментпт на пбразпвание 

Дпктпр пп меначмент вп пбразпваниетп,  

Педагпщки факултет Битпла 

3. 

Метпдплпгија на наушнп 

истражувашката рабпта вп 

наставата пп јазик и литература 

Дпктпр на наставата пп јазик-  Педагпщки 

факултет Битпла 

4. 

Виспкпщкплска дидактика Дпктпр пп пбразпвни науки-  Педагпщки 

факултет Битпла/  Дпктпр на наставата пп јазик-  

Педагпщки факултет Битпла 

10. Селектирани резултати вп ппследните пет гпдини 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудпви (дп пет) 

Ред. 

брпј 
Автпр Наслпв Издавач / гпдина 

1. 

Daniela Andonovska-

Trajkovska, Dean Iliev, 

Tatjana Atanasoska 

Methodology Of 

Teaching Poetry 

Writing In The 

Elementary 

Classroom 

INTED2017 Proceedings 11th 

International Technology, Education 

and Development Conference March 

6th-8th, 2017 -Valencia, Spain,  ISBN: 

978-84-617-8491-2 / ISSN: 2340-1079 

doi: 10.21125/inted.2017 Publisher: 

IATED, Indexed in ISI Web of science 

and Cross ref 

2. 

Dean Iliev, Daniela 

Andonovska-Trajkovska, 

Tatjana Atanasoska, 

Fariz Farizi 

The Content Of 

The Mother 

Tongue Textbooks 

– 

Critical And 

Prospective View 

INTED2017 Proceedings 11th 

International Technology, Education 

and Development Conference March 

6th-8th, 2017 — Valencia, Spain,  ISBN: 

978-84-617-8491-2 / ISSN: 2340-1079 

doi: 10.21125/inted.2017 Publisher: 

IATED, Indexed in ISI Web of science 

and Cross ref 

3. 

Vitanova V., Atanasova-

Pachemska T., Iliev 

D., Pachemska S. 

 

Factors Affecting 

the Development 

of ICT 

Competencies of 

Teachers in 

Primary Schools 

Procedia - Social and Behavioral 

Sciences,  

Volume 191, 2 June 2015, Pages 1087-

1094 

4. 
Cvetkova Dimov B., 

Atanasoska T., Iliev D., 

Importance Of 

Investment In 

Elsevier, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences,  

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
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Andonovska Trajkovska 

D., Seweryn-

Kuzmanovska M. 

Research’s Of 

Students And 

Teachers 

Epistemological 

And Pedagogical 

Beliefs 

Volume 191, 2 June 2015, Pages 1299-

1303 

5. 

Sanja Pachemska, 

Tatjana Atanasova-

Pachemska, Dean Iliev, 

Marzanna Seweryn- 

Kuzmanovska 

Analyses of 

student`s 

Achievement 

Depending on 

Math Teaching 

Methods  

Elsevier, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 116 ( 2014) 4035 – 

4039 

6. 

Biljana Cvetkova 

Dimov, Dean Iliev, 

Tatjana Atanasoska 

Inclusive 

education: 

Continuity of the 

Macedonian 

reflective teacher 

Elsevier, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 116 ( 2014) 3927 – 

3929 

7. 

Dean Iliev, Biljana 

Cvetkova Dimov, Tatjana 

Atanasoska 

The quality of pupil 

action researches 

in the light of 

research paradigm 

Elsevier,  Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 116 ( 2014) 3902 – 

3904 

 

 8. 

Tatjana Atanasoska, 

Dean Iliev,  

Daniela Andonovska 

Trajkovska,  

Marzanna Seweryn 

Kuzmanovska, 

Inclusive Practice 

In R. Macedonia At 

The Beginning Of 

Efforts 

Elsevier, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 191 ( published 

02.06.2015) 1328 – 1331 

 

 9. 

Dean Iliev, Tatjana 

Atanasova- Pachemska 

Teacher 

competences 

between yesterday 

and tomorrow – 

Macedonian case 

study 

Elsevier,  Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 46 ( 2012 ) 2294 – 

2296 

 10.2 Учествп вп научнп-истражувачки наципнални и медунарпдни прпекти (дп пет) 

Ред. 

брпј 
Автпр Наслпв Издавач / гпдина 

1. Фпндација Отвпренп „Образпваниетп на 

наставниците вп пснпвнптп 

2017 и 2018 
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Опщтествп Македпнија пбразпвание вп РМ – спстпјби 

и перспективи“(Илиев Д. е 

ракпвпдител на тпј прпект) 

2. 

Фпндација за 

пбразпвни и културни 

иницијативи Чекпр пп 

Чекпр и УСАИД 

Сп шитаое дп лидерствп  Од септември 2013 гпд. 

дп декември 2017 гпд. 

3. 

НАНСЕН Дијалпг Центар 

Скппје, МОН и 

Министерствптп за 

надвпрещни рабпти на 

Нпрвещка 

Иницијатива за 

унапредуваое на 

наставнишката прпфесија и 

израбптка на Кпнцепција сија 

за унапредуваое на 

наставнишката прпфесија вп 

Македпнија (Илиев Д. е еден 

пд двајцата ракпвпдители на 

тпј прпект) 

2015 и 2016 

4. 

Фпндација за 

пбразпвни и културни 

иницијативи Чекпр пп 

Чекпр 

Кпмпетентни наставници за 21 

век- принципи за квалитетна 

педагпщка пракса 

Од пктпмври 2014 гпд. дп 

јули 2015 гпд. 

5. 

Македпнски центар за 

граданскп пбразпвание, 

УСАИД, МОН и Бирп за 

развпј на 

пбразпваниетп 

Прпект на УСАИД за 

прпфесипнален и кариерен 

развпј на наставниците 

Од април 2013 гпд. дп 

јуни 2015 гпд. 

  

6. 

Илиев Деан Прпект за мпдернизација на 

пбразпваниетп 

Министерствп за 

пбразпвание и наука на 

РМ и Светска банка и 

хпландска влада, 2010 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги вп песледните пет гпдини (дп пет) 

Ред. 

брпј 
Автпр Наслпв Издавач / гпдина 

1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

10.4 Печатени стручни трудпви вп ппследните пет гпдини (дп пет) 

Ред. 

брпј 
Автпр Наслпв Издавач / гпдина 

1. Iliev D. 

 

Using Media In Reflexive 

Teaching 

International conference 

DisCo 2013: New 

technologies and media 

literacy education, 24. - 25. 

June 2013, Prague 

2. 

Iliev D. Atanasoska T., 

Cvetkova Dimov B. and 

Ilieva N.  

Critical Research Paradigm In 

Function Of Critical Thinking In 

Learning And 

Teaching 

Education Across Borders. 

2nd International 

Conference ―Critical 

Thinking in Education, 31 

October-1st November, 

Albania-Korçё 

3. Iliev D. 

Scientific And Non-Scientific 

Researches In Function Of 

Improvement Of Student 

Pedagogical Practice In 

Mentoring Schools 

First International 

Conference on “Practicum 

of Future Pedagogues, 

Teachers and Kindergarten 

Teachers in Multicultural 

Environments - 

Experiences and 

Challenges” ,Faculty of 

Faculty of Philosophy of 

the University of Ss Cyril 

and Methodius in Skopje, 

from 27 to 29 November 

2014 ,OSCE 

4. Iliev D. 

Benefits And Limitations Of 

Practicing The Open Education 

Concepts In The Changing 

Educational Systems- The 

Macedonian Case 

11th International 

conference DisCo 2016: 

“Towards Open Education 

and 

Information Society” was 

hold from 20th to 22nd 

June in Prague 

5.    

11. Ментпрства на дпдиплпмски, магистерски и дпктпрски студии 
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 11.1 Дпдиплпмски рабпти 60 

11.2 Магистерски рабпти 8 

11.3 Дпктпрски рабпти 2 

12. За ментпри на дпктпрски трудпви селектирани резултати вп ппследните четири / пет гпдини 

12.1 Дпказ за печатени научнпистражувачки трудпви вп медунарпдни научни списанија или 

медунарпдни научни публикации вп даденптп ппле (дп шест) вп ппследните пет гпдини 

Ред. 

брпј 
Автпр              Наслпв Издавач / гпдина 

1. 

Daniela Andonovska-

Trajkovska, Dean Iliev, 

Tatjana Atanasoska 

 

Methodology Of Teaching 

Poetry Writing In The 

Elementary Classroom 

INTED2017 Proceedings 

11th International 

Technology, Education 

and Development 

Conference March 6th-

8th, 2017 -Valencia, Spain,  

ISBN: 978-84-617-8491-2 

/ ISSN: 2340-1079 

doi: 10.21125/inted.2017 

Publisher: IATED, Indexed 

in ISI Web of science and 

Cross ref 

2. 

Dean Iliev, Daniela 

Andonovska-Trajkovska, 

Tatjana Atanasoska, Fariz 

Farizi 

 

The Content Of The Mother 

Tongue Textbooks – 

Critical And Prospective View 

INTED2017 Proceedings 

11th International 

Technology, Education 

and Development 

Conference March 6th-

8th, 2017 — Valencia, 

Spain,  ISBN: 978-84-617-

8491-2 / ISSN: 2340-1079 

doi: 10.21125/inted.2017 

Publisher: IATED, Indexed 

in ISI Web of science and 

Cross ref 

3. 

Vitanova V., Atanasova-

Pachemska T., Iliev 

D., Pachemska S. 

 

 

Factors Affecting the 

Development of ICT 

Competencies of Teachers in 

Primary Schools 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences,  

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1087-1094 

4. Cvetkova Dimov B.,  Importance Of Investment In Elsevier, Procedia - Social 

http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
http://dx.doi.org/10.21125/inted.2017
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Atanasoska T., Iliev D., 

Andonovska Trajkovska 

D., Seweryn-

Kuzmanovska M. 

Research’s Of Students And 

Teachers Epistemological And 

Pedagogical Beliefs 

and Behavioral Sciences,  

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1299-1303 

5. 

Sanja Pachemska, Tatjana 

Atanasova-Pachemska, 

Dean Iliev, Marzanna 

Seweryn- 

Kuzmanovska 

 

Analyses of student`s 

Achievement Depending on 

Math Teaching Methods  

Elsevier, Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 

116 ( 2014) 4035 – 4039 

6. 

Biljana Cvetkova Dimov, 

Dean Iliev, Tatjana 

Atanasoska 
 

Inclusive education: 

Continuity of the Macedonian 

reflective teacher 

Elsevier, Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 

116 ( 2014) 3927 – 3929 

 

7. 

Dean Iliev, Biljana 

Cvetkova Dimov, Tatjana 

Atanasoska 

 

The quality of pupil action 

researches in the light of 

research paradigm 

Elsevier,  Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 

116 ( 2014) 3902 – 3904 

8. 

Tatjana Atanasoska, Dean 

Iliev,  

Daniela Andonovska 

Trajkovska,  

Marzanna Seweryn 

Kuzmanovska, 

 

Inclusive Practice In R. 

Macedonia At The Beginning 

Of Efforts 

Elsevier, Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 

191 ( published 

02.06.2015) 1328 – 1331 

9. 

Dean Iliev, Tatjana 

Atanasova- Pachemska 
 

Teacher competences 

between yesterday and 

tomorrow – Macedonian case 

study 

Elsevier,  Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 

46 ( 2012 ) 2294 – 2296 

10. 

Iliev D., Ilieva N., 

Pipidzanoska I. 

 

Action Research Democracy in 

Menthoring Schools 

International Journal of 

Humanities and Social 

Science, Vol. 1 No. 21 

[Special Issue - December 

2011], 2011 

11. 

Iliev D. 

 

Pupils As Action Researchers- 

Benefits And Limitation 

Elsevier, Procedia Social 

and Behavioral Sciences 2 

(2010) 4208–4211 

12. Iliev D.  
Individualization For Quality 

Inclusion 

Прилози, Македпнскп 

наушнп друщтвп – 

Битпла/ Contributions, 

Macedonian Science 
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Society - Bitola, ISSN 

0420-0950, XII., No. 21/22 

12.2 Дпказ за најмалку два печатени научнпистражувачки трудпви вп медунарпдни научни 

 списанија сп импакт фактпр вп даденптп ппле вп ппследните пет гпдини 
 

Ред. 

брпј 
Автпр              Н     Наслпв Издавач / гпдина 

1.     

2.     

 12.3 

 

Дпказ за најмалку три учества на медунарпдни спбири вп ппследните четири гпдини 

Ред. 

брпј 

Автпр     Наслпв на трудпт Н       Медунарпден 

          спбир/ 

          кпнференција 

Гпдина 

1. Iliev D. 

 

Using Media In Reflexive 

Teaching 

International 

conference DisCo 2013: 

New technologies and 

media literacy 

education, 24. - 25. 

June 2013, Prague 

2013 

2. 

Iliev D. 

Atanasoska T., 

Cvetkova Dimov 

B. and Ilieva N.  

Critical Research Paradigm 

In Function Of Critical 

Thinking In Learning And 

Teaching 

Education Across 

Borders. 2nd 

International 

Conference ―Critical 

Thinking in Education, 

31 October-1st 

November, Albania-

Korçё 

2014 

3. Iliev D. 

Scientific And Non-Scientific 

Researches In Function Of 

Improvement Of Student 

Pedagogical Practice In 

Mentoring Schools 

First International 

Conference on 

“Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers 

and Kindergarten 

Teachers in 

Multicultural 

Environments - 

Experiences and 

Challenges” ,Faculty of 

2014 
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Faculty of Philosophy of 

the University of Ss Cyril 

and Methodius in 

Skopje, from 27 to 29 

November 2014 ,OSCE 

3. Iliev D. 

Benefits And Limitations Of 

Practicing The Open 

Education Concepts In The 

Changing Educational 

Systems- The Macedonian 

Case 

11th International 

conference DisCo 2016: 

“Towards Open 

Education and 

Information Society” 

was hold from 20th to 

22nd June in Prague 

2016 

4. Iliev D. 

 

General And Specific 

Benefits Of The Educational 

Process From The 

Realization Of The 

Teacher`s Educational 

Researches 

Third International 

Conference “Education 

across Borders”  

Education and Research 

across Time and Space  

(1100th Death 

Anniversary of St. 

Clement of Ohrid)  

6-7 October 2016  

Bitola 

2016 

 

 

5. Iliev D. 
Using research techniques 

in the evaluation of the 

teaching and learning 

International scientific 

conference Pedagogy in 

a modern global 

society, Faculty of 

Philosophy Skopje, 

Ohrid 19-21st 

September, 2016 

2016 

6. Iliev D.  
Dilemmas Of Teachers 

When Planning The 

Teaching 

International scientific 

conference: Problems 

and dilemmas of 

teaching and learning 

theory and practice in 

formal education, 

Teacher training 

faculty, Belgrade 

University, 

Arangjelovac, 26-27 

May, 2017 

2017 

7. Iliev D.  Action research as learning 

strategy of gifted students 

International 

Conference Giftedness 

and creative 

approaches to learning, 

Preschool teacher 

training College in 

Vrsac, 30.06.2017 

2017 
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8. 

Angeloska 

Galevska N.and  

Iliev D.  

Using Methodological 

Triangulation in 

Educational Research 

International scientific 
conference “Education 
At The Crossroads – 
Conditions, Challenges, 
Solutions And 
Perspectives“ 
Macedonian Science 
Society- Bitola, 

Bitola, 10
th
 and 11

th
 

November, 2017 

2017 

9. Iliev D. “Didactization” of the 

Student Textbooks 

International scientific 
conference “Education 
At The Crossroads – 
Conditions, Challenges, 
Solutions And 
Perspectives“ 
Macedonian Science 
Society- Bitola, 

Bitola, 10
th
 and 11

th
 

November, 2017 

2017 
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Прилог бр.4 
Ппдатпци за наставниците кпи изведуваат настава на студиската прпграма пд прв,  

втпр и трет циклус на студии                                                                                                      

Име и презиме  Љупчо Кеверески 

Дата на раѓање 25. 04. 1959 

Степен на образование  Доктор на науки 

Наслов на научниот степен  Редовен професор 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Професор по 

психоилогија 

2005  

Филозовски 

факултет- Скопје 

ННГ Психологија 

Магистер по 

кадровски менаџмент 

 

Магистер по 

психологија 

1997 

 

 

2000 

ИППИС- Скопје 

Филозовски 

факултет- Белград 

Доктор на науки 2004 Филозовски 

факултет Нови Сад, 

Р. Србија 
Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Психологија / Надареност 

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 / инсти туција 

1. Психологија  Учители  

2. Развојна  психологија Воспитувачи  

3. Педагошка психологија  Јазици  

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

Ред. 

Број 

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

талентираните  

Образование на надарени и талентирани 

2. Поттикнување на креативнсста  Образованир 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 надареноста Надарени и талентирани 

2. Психологија на менаџментот Образовни науки 

3. Методологија на истражување на менаџментот на 

образование 

Образовни науки 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Kevereski, L., 

Kotevska-Dimovska, 

M. & Ristevski, D.. 

 

Analysis and Observations on the Descriptive 

Assessment in the Republic of Macedonia. 

.In S. Opić & M. Matijević 

(Eds.), International 

academic conference - 4th 

Symposium: School for 

Net-generation: Internal 

Reform of Primary and 

Secondary School 

Education (pp. 111-126). 

Zagreb: Faculty of Teacher 

Education University of 

Zagreb, (2015) 

2. 

Krstic, M., i  

Kevereski, Lj.,  

THE IMPACT OF SOCIOECONOMIC 

STATUS ON THE OCCURRENCE OF 

PERFECTIONISM IN PRIMARY SCHOOL 

GIFTED STUDENTS 

2015), Research in 

Pedagogy / Istrazivanja u 

Pedagogiji; 2015, Vol. 5 

Issue 1, p42 

3. Kevereski. L.,   How to (remain) be a holistic person in the 

globalization  paradoxes and challenges,   

Faculty od Business and 

Management Sciences 

Novo Mesto, School of 

Business and 

Management Novo 

Mesto, International 

Scientific Conference 

,(2014)  
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4. Kevereski, L.,  

Kotevska 

Dimovska, M., 

Dragan Ristevsk, 

D.,   

ТHE INFLUENCE OF THE EMOTIONAL 

INTELIGENCE IN PROTECTION OF THE 

MENTAL HEALTH IN CONDITIONS OF A 

PSYCHOSOCIAL STRESS,  
 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education (IJCRSEE), Vol 

4, No 1 (2016) 

5. Кеверески Л., 

Котевска-Димовска 

М., Старц Я.  

 

Психология раз- решения конфликтов в 

современном организационном контексте, / 

… 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ДИЗАЙНА И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Международная научно-

практическая 

конференция 

ГУМАНИТАРНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОГРЕССА: РОССИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ В 8 

частях. Часть 3,(2016) 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Кеверески, Л. : Едукација на наставниците и 

наставниците и стручните работници во 

препознавање откривање и работа со 

надарените и талентираните ученици 

Министерство за 

образование на Р. 

Македонија, 2015/2016 

2. Кеверески, 

Л.(предавачи проф. д-р 

Владимир Такшиќ и 

проф. д-р Дарио 

Вуќеновиќ- Р. 

Хрватска 

Јакнење на кичните и професионалните 

емоционални капацитеи кај лидерите во  

Република Македонија 

(интернационални 

Македонска  асоцијација 

за надарени и 

талентирани 2016 

3. Проф. д-р Љупчо 

Кеверески, Владо 
Одливот на мозоци (не) решлив ОУ. Јанко Глазер, Р. 

http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee
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Прилог бр.4 
Ппдатпци за наставниците кпи изведуваат настава на студиската прпграма пд прв,  

втпр и трет циклус на студии                                                                                                     

Пепелник, Словенија, 

проф. д-р Иван 

Фербежер, Р. Словенија 

проблем во земјите на Западен Балкан Словенија и МАНТ, 2017 

4.    

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
65 25 3 

Име и презиме  Јпве Димитрија Талевски 

Датум на радаое 23.5.1961 г. 

Степен на пбразпвание  ISCED 8 

Наслпв на наушнипт степен  Дпктпр на гепграфски науки 

Каде и кпга гп заврщил 

пбразпваниетп, пднпснп се стекнал 

сп наушен степен 

Образпвание Гпдина Институција 

Дпктпрски студии 1997 Прирпднп-

математишки факултет, 

Институт за 

гепрграфија – Скппје 

   

   

Ппдрашје, ппле и пбласт на наушнипт Ппдрашје Ппле  Област  
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степен Прирпднп-

ппщтественп 

Гепграфија 

Образпвание 

Гепграфија 

Образпвание 

Дпкплку е вп рабптен пднпс, да се 

наведе институцијата каде рабпти и 

зваоетп вп кпе е избран 

Институција Зваое вп кпе е избран 

Педагпщки факултет - Битпла Редпвен прпфеспр 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди пдделнп за првипт, втприпт  и третипт циклус на студии 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди на првипт циклус на студии 

Ред.

брпј 

Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1.   Гепграфија Наставник за пдделенска 

настава/Педагпщки факултет – Битпла 

Впспитуваш/ Педагпщки факултет – Битпла 

2. Метпдика на наставата пп заппзнаваое на 

пкплината, прирпда и ппщтествп 

Наставник за пдделенска настава 

/Педагпщки факултет – Битпла 

3.  Метпдика на впспитнп-пбразпвната рабпта пп 

ЗПО 

Впспитуваш/ Педагпщки факултет – Битпла 

4.  Регипнална гепграфија Наставник за пдделенска 

настава/Педагпщки факултет – Битпла 

Впспитуваш/ Педагпщки факултет – Битпла  

Македпнски и странски јазици 

(македпнски-англиски, македпнски- 

германски, македпнски-француски)/ 

Педагпщки факултет – Битпла 

5. Нащата таткпвина Наставник за пдделенска 

настава/Педагпщки факултет – Битпла 

Впспитуваш/ Педагпщки факултет – Битпла 

Македпнски и странски јазици 

(македпнски-англиски, македпнски- 

германски, македпнски-француски)/ 

Педагпщки факултет – Битпла 

Македпнски, англиски, германски јазик и 

книжевнпст/ Педагпщки факултет – 

Битпла 
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6. Оценуваое на ушениците Наставник за пдделенска 

настава/Педагпщки факултет – Битпла 

Македпнски и странски јазици 

(македпнски-англиски, македпнски- 

германски, македпнски-француски)/ 

Педагпщки факултет – Битпла 

Македпнски, англиски, германски јазик и 

книжевнпст/ Педагпщки факултет – 

Битпла 

Преведуваое / Педагпщки факултет 

7. Медиумска култура Преведуваое/ Педагпщки факултет – 

Битпла 

8. Интерактивни вещтини Преведуваое/ Педагпщки факултет – 

Битпла 

9. Диплпматска кпмуникација Преведуваое/ Педагпщки факултет – 

Битпла 

10. Квалитет на спцијалната рабпта Спцијална и рехабилитациска педагпгија/ 

Педагпщки факултет – Битпла 

11. Демпгепграфија Спцијална и рехабилитациска педагпгија/ 

Педагпщки факултет – Битпла 

12. Библиптеките и демпгепграфскипт развпј Библиптекарствп 

13. Тпппграфија Криминалистика/Факултет за безбеднпст 

– Скппје 

14. Интегриранп гранишнп управуваое Криминалистика/Факултет за безбеднпст 

– Скппје 

15. Применета гепграфија сп тпппграфија Сите студиски прпграми пд прв циклус/ 

Впена академија – Скппје 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди на втприпт циклус на студии 

Ред. 

Брпј 

Наслпв на предметпт Студиска прпграма /институција 

1. Дпкимплпгија  Магистер пп пбразпвание пд пбласта на 

метпдиките на наставата, Магистер пп 

пбразпвание пд пбласта на ВОР, 

Меначмент на шпвешки ресурси/ 
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Педагпщки факултет – Битпла 

2. Супстратни пснпви на метпдиката – гепграфија Педагпгија пд пбласта на метпдиките/ 

Педагпщки факултет – Битпла 

3 Метпдика на прирпдни науки и технплпгија  Педагпгија пд пбласта на метпдиките/ 

Педагпщки факултет – Битпла 

4. Метпдика на наставата пп прирпда Педагпгија пд пбласта на метпдиките/ 

Педагпщки факултет – Битпла 

5 Метпдика на наставата пп заппзнаваое на 

пкплината 

Педагпгија пд пбласта на метпдиките/ 

Педагпщки факултет – Битпла 

6. Образпвание за живптни вещтини Педагпгија пд пбласта на метпдиките/ 

Педагпщки факултет – Битпла 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди на третипт циклус на студии 

Ред. 

брпј 

Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. Евалвација на наставата, наставнипт прпцес и 

пбразпвните устанпви 

пла 

2. Рефпрми вп впспитаниетп и пбразпваниетп Меначмент вп пбразпваниетп 
 Педагпщки факултет – Битпла 

3.  Организацискп пкружуваое Меначмент вп пбразпваниетп и 

Меначмент на шпвешки ресурси 

/Педагпщки факултет 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни пешатени наушни трудпви (дп пет) 

Ред. 

брпј 

Автпри Наслпв Издаваш / гпдина 

1. 

Kuka M., Jovanovid K., Talevski J. 

Прпектирпвание нпвьих 

структур системвьи 

пбразпвания 

Наушнп-педагпгишеский 

журнал Известия 

Южнпгп федеральнпгп 

университета, № 5, 

Южный федеральный 

университет Рпстпв на 

Дпну, Рпсси́я,УДК 

001.895:378, BDI/2013 

2. 
Talevski J., Pejchinovska M. 

Pupil’s Activities and Learning 

Process Effects  

Educational Alternatives, 

Sunny Beach, Bulgaria (33 

– 43), Vol. 11, Part 2, ISSN 
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 1313-2571, EBSCO /2013  

3. 

Kuka M., Talevski J., Jovanovid K. 

New Conceptions of Educational 

Systems in the Function of 

Projecting School of the Future  

US – China Education 

Review, Vol. 3, No. 9, ISSN: 

2161-623X, 2161-6248, 

EBSCO /2013 

4. 

Talevski J., Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Formative Assessment and its 

Effects in the Teaching Practice, 

oбјавен вп: Modern Social and 

Еducational Challenges and 

Phenomena. Polish and 

Macedonian Perspective 

Wyższa szkoła 

pedagogiczna im. j. 

Korczaka w 

Warszawie/Универзитет 

Св. Климент Охридски – 

Битпла, Warszawa – Bitola 

/ 2014 

5. 

Talevski J., Januševa V., 

Pejčinovska M. 

Implementation of the 

Formative Assessment in 

Combined Classes 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014  

6. 

Pejčinovska M., Talevski J., 

Januševa V. 

The significance of Continual 

Enhancement of Teachers’ Skills 

at Research Procedures 

Application in Primary 

Education 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014 

7. 

Januševa V., Talevski J., 

Pejčinovska M. 

Teaching Macedonian as a 

Foreign Language 

9th International Balkan 

Education and Science 

Conference, Edirne, 

Turkey/ 2014 

8. 

Pejčinovska M., Talevski J., 

Januševa V. 

Improving of the Multicultural 

Environment in the Classroom 

Practicum of Future 

Pedagogues, Teachers and 

Kindergarten Teachers in 

Multicultural 

Environments – 

Experiences and 

Challenges, OSCE, Скппје, 

Македпнија/ 2014 

9. 

Ђпкић И., Кука М., Талевски Ј. 
Правци рекпнструкције 

система пбразпваоа 

Квалитет и изврснпст 

пбразпваоу, Бепград, 

Србија/ 2015 

 

10. Ђпкић И., Кука М., Талевски Ј., Ставпви и мищљеоа 

студената струкпвних 

Впспитнп-пбразпвни и 

сппртски хпризпнти, 
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васпиташких студија п 

садржинскпј кпнцепцији 

васпиташких студија 

Виспка щкпла струкпвних 

студија за пбразпваое 

васпиташа и тренера, 

Субптица, Србија, 2015 

11. 

Kuka M., Djokic I., Medic B., 

Talevski J. 

Reinventing Structures and 

Strategies for Development of 

Higher Education 

XII International Scientific 

and Practical Conference: 

Science and Education,  

Volume 9, Pedagogical 

Sciences, Sheffield, ISBN 

978-966-8736-05-6, 

England and Wales, 2016 

12.  

Talevski, J., Aceska, N. 

Importance of Stem Teachers` 

Networking for the Success of 

European Projects 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, Education 

and Research Across Time 

and Space, Педагпщки 

факултет – Битпла  / 2016 

13.  

Ðokic I., Kuka M., Talevski J. 

Redifining Structure and 

Strategy for Development of 

Higher Education 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, Education 

and Research Across Time 

and Space, Педагпщки 

факултет – Битпла / 2016 

 

14. 

Janusheva, V., Pejchinovska, M., 

Talevski, J., Merkovska, M. 

Homework in function of 

formative assessment of 

students’achievements in 

teaching the Macedonian 

language in the Republic of 

Macedonia 

International Journal of 

Research Studies in 

Education, ISSN: 2243-

7703, Online ISSN: 2243-

7711,Vol. 7 (2018), No. 1: 

29-39 / 2017 

15.  

Janusheva, V., Pejchinovska, M., 

Talevski, J. 

The Еxternal Аssessment in the 

Republic of Macedonia – Does it 

Justify its Existence? 

„Ушител“, ISSN 1857-8888 

(online), DOI. 

10.20544/teacher.13.01, 

Vol. 13: 74 – 82 / 2017 

 

Ушествп вп наушнп-истражувашки наципнални и медунарпдни прпекти (дп пет) 

Ред. 

брпј 

Автпри Наслпв Издаваш / гпдина 
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1. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битпла 

Ппдпбруваое на пдлишнпста 

вп јавната администрација, 

(Improving the Excellence in 

Public Administration and Public 

Policy) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битпла, ТЕМПУС/2014 

2. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битпла 

Интегрираое и структурираое 

на медунарпдната спрабптка 

вп Република Македпнија, 

ISdRIM  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битпла, ТЕМПУС/2014 

3. Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битпла 

Пплитика на медунарпдна 

спрабптка за прпмпвираое на 

регипналната интеграција, 

INTERPOL (International 

Relations Policy for Regional 

Integration Promotion) 

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битпла, ТЕМПУС/2014 

4. 

Педагпщки факултет – Битпла, 

Талевски Д. Ј. и др.  

Откриваое и рабпта сп 

надарени и талентирани 

ушеници вп предушилищнптп, 

пснпвнптп и среднптп 

пбразпвание  

Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битпла, Педагпщки 

факултет – Битпла,  

пдпбрен пд 

Министерствптп за 

пбразпвание и наука, бр. 

11-7997/4 пд 

4.6.2014/2014 

5. 

Gollob R., Talevski J., 

Ilieva V.  

Living Democracy SEE 

(Macedonia) 

“Zurich University of 

Teacher Education PH“ –

Zürich, Педагпщки 

факултет, Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ – 

Битпла/март 2014 – 

декември 2014 

Ментпрства на дпдиплпмски, магистерски и дпктпрски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

156 19 5 
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Прилог бр.4 

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

втор и трет циклус на студии       

                                                                                                  

Име и презиме  Атанаспска  Татјана 

Дата на радаое 12.10.1966 

Степен на пбразпвание   

Наслпв на наушнипт степен  Дпктпр на педагпщки науки 

Каде и кпга гп заврщил 

пбразпваниетп пднпснп се стекнал 

сп наушен степен 

Образпвание Гпдина Институција 

Диплпмиран педагпг 1989 Филпзпфски факултет 

Скппје 

Магистер на педагпщки 

науки 

1994 Филпзпфски факултет 

Скппје 

Дпктпр на педагпщки 

науки 

2001 Филпзпфски факултет 

скппје 

Ппдрашје, ппле и пбласт на наушнипт 

степен 

Ппдрашје Ппле  Област  

Опщтествени 

науки 

Образпвание Педагпгија 

Дпкплку е вп рабптен пднпс да се 

наведе институцијата каде рабпти и 

зваоетп вп кпе е избран 

Институција Зваое вп кпе е избран 

Педагпщки факултет Битпла Редпвен прпфеспр 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди пдделнп за првипт, втприпт  и третипт циклус на студии 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди на првипт циклус на студии 

Ред.

брпј 

Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. Педагпгија Наставник за пдделенска настава, 

Впспитуваш, Прпфеспр пп македпнски 

јазик,Прпфеспр пп германски јазик, 

прпфеспр пп францускијазик 

2. Предушилищна педагпгија Студиска прпграма за впспитуваши 

3. Семејна педагпгија Наставник за пдделенска настава, 

Впспитуваш, Прпфеспр пп македпнски 
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јазик,Прпфеспр пп германски јазик, 

прпфеспр пп францускијазик 

4. Теприја на впспитание Спцијална и рехабилитациска педагпгија 

5. Спцијална рабпта сп семејствп Спцијална и рехабилитациска педагпгија 

6. Теприја на спцијална инклузија Спцијална и рехабилитациска педагпгија 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди на втприпт циклус на студии 

Ред. 

брпј 

Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. Стратегии на ушеое и ппушуваое Теприја на ушеое и ппушуваое,Метпдика 

на пдделенска настава 

2. Развпј на курикулум Теприја на ушеое и ппушуваое 

 

3. Евалуација на педагпщкп ппстигнуваое Теприја на ушеое и ппушуваое 

 

4. Педагпщки надзпр и спветуваое Теприја на ушеое и ппушуваое 

 

5. Образпвни прпмени и инпвации Теприја на ушеое и ппушуваое 

 

6. Микрппедагпгија Теприја на ушеое и ппушуваое 

 

7. Спвремена пбразпвна технплпгија Теприја на ушеое и ппушуваое 

 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди на третипт циклус на студии 

Ред. 

брпј 

Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. Рефпрми вп впспитаниетп и пбразпваниетп Образпвни науки, Меначмент вп 

пбразпвание 

2. Виспкпщкплска дидактика Образпвни науки 

Селектирани научни резултати во последните пет години 
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Релевантни пешатени наушни трудпви (дп пет) 

Ред. 

брпј 

Автпри Наслпв Издаваш / гпдина 

1. AndonovskaTrajkovska,D.Cvetkov

a Dimov, B. Iliev,D. Atanasoska,T 

The application of Bloom’s 

taxonomy in developing 

webquests for language and 

literature teaching and learning 

International 

Interdisciplinary Scientific 

Conference: Methodical 

days 2014,Kikinda 

2. Atanasoska, T.Cvetkova, B. 

Andonovska-Trajkovska, D 

Challenges for teacher in 

multicultural classroom 

International Conference: 

Practicum of  Future 

Pedagogues, Teachers and 

Kindergarten Teachers in 

Multicultural 

Environments-Experiences 

and Challenges, 27-29 

November, 2014 Skopje, 

OSCE Mission to Skopje 

3. Iliev, D , Atanasoska, T. Cvetkova 

Dimov, B. Ilieva,N. 

Critical research  paradigm in 

function of critical thinking in 

learning and teaching 

2 nd  International 

conference, Education 

across borders, Critical 

thinking  in education, 31 

October- November 2014, 

Korce,Republic of 

Albania,Conference book 

4. Cvetkova,D,B. Iliev,D.Atanasoska,T. Inclusive education:Continuty of 

the Macedonian  reflective 

teacher 

Procedia Social and 

Behavioural Journal 

ISSN: 1877-0428 

Volume 

116,2014,Published 

by Elsevier and at the 

same time indexed 

on the Thomson 

Reuters Conference 

Proceedings Citation 

Index (Web of 

Science) Science 

Direct and Scopus 

5. Iliev,D.Cvetkova,D.B Atanasoska,T The quality of pupil action 

researches in the light of 

research paradigm 

Procedia Social and 

Behavioural Journal 

ISSN: 1877-0428 

Volume 

116,2014,Published 
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by Elsevier and at the 

same time indexed 

on the Thomson 

Reuters Conference 

Proceedings Citation 

Index (Web of 

Science) Science 

Direct and Scopus 

    

6. Cvetkova,D,B. 

Atanasoska,T.Seweryn,K.M. 

Multicultural education-one of 

the concepts and philosophies 

for inclusion in early child 

development 

9th International 

Balkan and Education 

Science Congress, 

Edirne,Turkey, 

2014,Congres 

Proceedings 

7. Gulevska,V.Atanasoska,T. Enhancing teacher 

competencies with emotional 

and ethical capacity 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education, Volume 3,issue 

2,2015 Indexed Thomson 

Reuters ID,EBSCO,Index 

Copernicus 

8. Cvetkova,D.B.Atanasoska,T.Sewery

n,K.M. 

Importance of investment in 

Researches of students and 

teachers epistemological and 

pedagogical Beliefs 

Procedia Social and 

Behavioural Journal 

ISSN: 1877-0428 

Volume 

191,2015,Published 

by Elsevier and at the 

same time indexed 

on the Thomson 

Reuters Conference 

Proceedings Citation 

Index (Web of 

Science) Science 

Direct and Scopus 

9.  Atanasoskab, T.Cvetkova Dimov ,Ba 

Dean Iliev c, Andonovska-

Trajkovskad, D. Seweryn-

Kuzmanovska,M. 

Inclusive Practice in R. 

Macedonia  at the Beginning of 

Efforts 

Procedia Social and 

Behavioural Journal 

ISSN: 1877-0428 

Volume 

191,2015,Published 

by Elsevier and at the 
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same time indexed 

on the Thomson 

Reuters Conference 

Proceedings Citation 

Index (Web of 

Science) Science 

Direct and Scopus. 

 

10. Rustemi,J, Atanasoska, T. Literature review on the new 

context of teacher professional 

Development in Kosovo, 

International Conference 

ICRAE in Skodra, R. Albania, 

Published in Conference 

Abstract Proceedings 

ISSN:2308-085, 2015 

 

11. Gulevska,V.Atanasoska,T. 

Stankovska, S 

Enhancing teacher 

competencies with emotional 

and ethical capacity   

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education Vol.3 No. 2 

2015 

12. Gulevska,V.Atanasoska,T. 

Stankovska, S 

Rethinking teacher 

competencies to work in a 

multicultural environment 

10th International Balkan 

Congress on Education 

and Science : Education 

and Globalization 2015, 

Ohrid,R. 

Macedonia.Published in 

Conference book, page 

753-765 

13. Atanasoska,T.Andonovska,T.D.Cvet

kova,D,B. 

The Internet-support  for 

teaching and learning in the 

primary education in Macedonia 

11th Conference 

DisCo 2016, Towards 

education and 

information 

society,Prague, CZ 

Conference book 

14. Rustemi, J. Atanasoska,T. The Function of teaching 

Techniques in Student learning 

International Journal of 

Education and Research 

Vol.4.No.6. 2016 
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15. Rustemi, J. Atanasoska,T. The desire of parents to perfect 

their child, hurts him 

3rd International 

Conference Education 

across borders, 

education and research 

across time and space, 

Bitola 2016, Published in 

Conference book, page 

431-434 

16. Iliev,D. Andonovska,T.D. 

Atanasoska,T. Farizi,F. 

The content of the mother 

tongue textbooks-critical and 

prospective view 

11th International 

Conference, 

INTED,Technology, 

Education and 

Development 

Conference, 2017, 

Valencia, Spain 

17. Andonovska,T.D. Iliev,D. 

Atanasoska,T. 

Methodology of Teaching 

poetry writing in the elementary 

classroom 

11th International 

Conference, 

INTED,Technology, 

Education and 

Development 

Conference, 2017, 

Valencia, Spain 

    

Ушествп вп наушнп-истражувашки наципнални и медунарпдни прпекти (дп пет) 

Ред. 

брпј 

Автпри Наслпв Издаваш / гпдина 

1. USAID,MCEC Медуетнишка интеграција вп 

пбразпваниетп  

2015 

2. МОН, Хпландска влада,Светска 

Банка 

Мпдернизација на 

пбразпваниетп  

2010- 2013 

3. UNICEF Градеое на капацитетите на 

јазишна и математишка 

писменпст  за унапредуваое 

на резултатите пд ушеоетп на  

2011 

4. UNICEF Инклузивнп пбразпвание  2011-2014 

5. UICEF Изгптвуваое на наципнална 

прпграма за прпфесипнален 

2011-2013 
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развпј за ран детски развпј  

6. LOJA and KURWE  Wustrow Anchoring  Multiethnic Youth 

Work in the University 

Curriculum for Future Teachers  

2015,2016 

Ментпрства на дпдиплпмски, магистерски и дпктпрски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

Над десет 10 7 



 

                                                                                               

Прилог бр.4 

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

втор и трет циклус на студии       

 
Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од прв, втор и 

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Златко Жоглев 

2. Дата на раѓање 06.11.1959 година 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на социолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Додипломски студии 

(Bachelor) 

1983 Филозофски факултет 

ННСГ за Социологија - Скопје 

Втор степен (M.A.) 1992 Институт за социолошки и 

политичко - правни истражувања - 

Скопје 

Трет степен (Ph.D.) 1996 Филозофски факултет - Скопје 

 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Социоло

гија 

Социологија на научно-

технолошкиот развој; 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Социоло

гија 
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 

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



Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Комуникациски аспекти на надарените и 

талентираните 

Образование на талентираните и надарените/ 

Педагошки факултет - Битола 

2. 
Професионално комуницирање Менаџмент во образованието/ Педагошки 

факултет - Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Деловно комуницирање Менаџмент во образованието 

2. Образовна етика 
 

Менаџмент во образованието 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Petre Georgievski, 

Zlatko Žoglev 

Uloga kulture u formiranju 

osobnog i društvenog identiteta 

u procesu socijalizacije 

Znanstveni projekt 

„Titius“,Filozofski fakultet 

Split,2014 

2. 
Zlatko Zhoglev, 

Gordana Stojanoska 

Qualitative researching of small 

and medium enterprises as a 

strategic tool for more 

successful development  

Faculty of Economics, Prilep, 

2014 

3. 
Gordana Stojanoska, 

Zlatko Zhoglev 

The discrimination attitudes of 

the students on the basis of 

ethnicity in the ethnically mixed 

schools 

Balkans Sociological Forum, 

SEE University – Tetovo, Ss. 

Cyril and Methodius 

University – Skopje, 2015 

4. 

Zlatko Zhoglev, Gordana 

Stojanoska 

 

Consideration of C.W. Mills for 

social sciences, education, 

intellectuals and their relevance 

today 

Association of Sociologist of 

the Republic of Macedonia, 

Department of Sociology – 

Faculty of Philosophy, UKIM 

– Skopje, 2017 

5. 
Gordana Stojanoska, 

Zlatko Zhoglev 

Professional Association of 

Teachers between the two 

World Wars in Bitola City, 

Bitola and Mariovo District 

Macedonian Science Society – 

Bitola, 2018 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Златко Жоглев 

 
Promoting a Model of 

Integrated University in the 

Former Yugoslav Republic of 

Macedonia (PRIUM) 

 

 

TEMPUS – JEP Project 

2. 

Проф. д-р Златко Жоглев 

 
 “Designing and implementing 

of the NQF” (DINAQUF) 

 

145165 – TEMPUS – 2008 – 

SE – SMHES (2008-4763) 

3. 

Проф. д-р Златко Жоглев 

 
Building Capacity for 

Structural Reform in Higher 

Education of Western Balkan 

511335-TEMPUS-1-2010-

RS-TEMPUS-SMHES 



Countries (STREW) 

 

4. 
Проф. д-р Златко Жоглев 

 

BALKAN SCHEME FOR 

INTERNATIONALIZATION 

OF LEARNING TOGETHER 

WITH EU UNIVERSITIES – 

BASILEUS  

 

ERASMUS MUNDUS 

Action 2 Project:  

 

5. 
Проф. д-р Златко Жоглев 

 

 TEMPUS – SMGR Project 

CUBRIC 

 

158999 – TEMPUS – ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 
Печатени книги во пoследните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Златко Жоглев, Петер Рау, 

Валентина Илиева 

20 години здружение за 

македонско-германско 

пријателство и соработка 

Здружение за македонско-

германско пријателство и 

соработка, Битола 2017. 

2. 
Peter Rau, Zlatko Zhoglev, 

Valentina Ilieva 

20 Jahre gesellschaft fur 

makedonisch-deutsche 

freundschaft und 

zusammenarbeit 

Gesellschaft fur 

makedonisch-deutsche 

Freundschaft und 

Zusammenarbeit, Bitola 2017. 

3. Златко Жоглев Сенката на добриот човек 
Матица македонска, Скопје 

2018. 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Златко Жоглев, Гордана 

Стојаноска 

Платон за образованието и 

воспитувањето во делото 

„Држава“ 

Филозофски факултет, 

Скопје 2016. 

2. 
G. Stojanoska, D. Andonovs

ka-Trajkovska, Z. Zhoglev.  

Hidden curriculum in the 

primary schools in the Republic 

of Macedonia: content analysis 

of the history textbooks. 

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development 

Conference.Valencia (Spain), 

2016.Proceeding indexed in the 

Web of Science. 

3. 

.D. Andonovska-

Trajkovska, 

G. Stojanoska, Z. Zhoglev. 

   

Model-poems as shapers of 

students’ poetic expression in 

elementary classroom 

   

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development 

Conference.Valencia (Spain), 

2016.Proceeding indexed in the 

Web of Science. 

4. Zlatko Zhoglev 
Contribution of St.Clement of 

Ohrid for the educational 

activity and society 

Faculty of Education, UKLO 

– Bitola, 2017. 

5. Zlatko Zhoglev 
For Professor Sebastian 

Kempgen- from my angle  (part 

of Monography) 

University of Bamberg, 2017. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 10 

https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska
https://library.iated.org/authors/Gordana_Stojanoska
https://library.iated.org/authors/Zlatko_Zhoglev


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 

интернационална 

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                                                                           

Меѓуцивилизацис

ки Дијалог. 

2009 

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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Прилог бр.4 

 

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

втор и трет циклус на студии  

                                                                                                   

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 
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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 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Образовна етика 

 

Менаџмент во образованието, 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 

19.  

Valentina Gulevska 

 

"The Idea of Justice According to Plato 

and Pseudo-Dionysius the Areopagite", 

          Conference Proceedings: 

International Conference: 2400 years 

from founding of  Plato's Academy 

(103-119) 

 

Faculty of Philosophy, 

Skopje, 2016 
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20. 

 

 

Vera Georgieva, 

Valentina Gulevska 

 

 

“Hermeneutics in the Philosophy of Saint 

Clement of Ohrid” 

Conference Proceedings: 

Third International Conference 

“Education across Borders” 

(41-45) 

 

Faculty of Education, 

Bitola, 2016 

21. 

 

 

Voglushe Kurteshi, 

Valentina Gulevska 

 

 

“Education for Prosocial Behavior in 

Elementary School”  

Conference Proceedings: 

Third International Conference 

“Education across Borders” 

(806-810) 

 

Faculty of Education, 

Bitola, 2016 

22. 

 

 

Valentina Gulevska 

 

 

“About Some Lexical Characteristics in 

the Philosophy of Saint Clement of 

Ohrid”,Horizons, 19(89-98) 

DOI 10.20544 

 

 

University “St. Kliment 

Ohridski”, Bitola, 2016 

23.  

Валентина Гулевска, 

Александар Гулевски 

 

“Краток осврт кон богословско-

философската димензија на 

книжевнототворештво на св. Климент 

Охридски“, Епоха Св. Климент 

Охридски, 2,(817-825) 

 

 

 

МАНУ, Скопје, 2016 

24.  

Valentina Gulevska, 

Jove Talevski, 

Dobri Petrovski 

 

“Key teacher competencies for mentoring 

student teachers in primary schools” 

Conference Proceedings: 

International Conference: Didactic and 

 

Faculty of Teacher 

Training, 

Belgrade, 2016 
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 Methodological Approaches and 

Strategies – Support to Children’s 

Learning and Development 

25. 

 

 

Valentina Gulevska 

 

 

“Education and Curriculum Development 

in the Postmodern World” 

Conference Proceedings: 

1
st
 Anglo-American Conferenceon 

Multidisciplinary Studies in Girne (Kipar)       

(114-121) 

 

 

Anglo-American 

Publications LLC, 

Wilmington, 2017 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1.  

CEPS (Ljubljana) 

 

Introduction to Education Policy within 

the EU Policies and Macedonian 

Education 

 

 

2011/2012 

2.  

OSCE 

 

 

Mentoring Students of Pedagogy: 

Guideliness for Conducting Practicum 

Assignments for Students – Future 

Teachers, Educators and Pedagogues 

 

 

2013 

 

3. 

 

OSCE 

 

Strengthening the Pre-Service Teacher 

Training System in a Multi-Ethnic Society 

 

 

2013 

4.  

USAID / МЦГО 

 

Interethnic Integration in Education 

 

 

2013/2014 

5.    
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LOJA 

Anchoring Multiethnic Youth Work in 

University Curricula of Future Teachers, 

Center for Balkan Cooperation "Loja", 

2014/2015 

 

 

2014/2015 

 

6. 

 

 

Министерство за 

образование и наука 

 

МК 13 IPA SO 01 R (Developing 

Cooperation Between Higher Education 

Institutions, the Private Sector and 

Relevant Public Bodies) 

 

 

2017 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

130 5 1 
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Прилог бр.4 

 

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

втор и трет циклус на студии                                                                                                    

 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Виолета Јанушева 

2. Дата на раѓање 16.11.1968 г.  

3. Степен на образование Трет 

4. Наслов на научниот степен Доктор на филолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование 
Годин

а 
Институција 

Доктор на 

филолошки 

науки 

2009 Филолошки факултет „Б. Конески“ – 

Скопје  

Магистер по 

филолошки 

науки 

2004 Филолошки факултет „Б. Конески“ – 

Скопје  

Наставник по 

македонски 

јазик 

1991 Филолошки факултет „Б. Конески“ – 

Скопје  

Наставник по 

јужнословенски 

книжевности 

1998 Филолошки факултет „Б. Конески“ – 

Скопје  

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука 

за 

јазик 

Македонистика 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука 

за 

јазик 

Македонистика 

8.  
Доколку е во работен однос 

Институција Звање во кое е избран и област 
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да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Педагошки факултет – 

Битола  

Вонреден професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

студии 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Фонетика и фонологија на СМЈ Македонски јазик и книжевност /  Педагошки 

факултет – Битола  

2. 
СМЈ – Морфологија  Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола  

 
3. 

СМЈ – Лексикологија и 

фразеологија 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола  

 
4. 

СМЈ – Зборообразување  Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола  

 
5. 

СМЈ – Лингвостилистика Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола  

 
6. 

СМЈ – Синтакса  Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола  

 

7. 

Социолингвистика Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност, Преведување од 

македонски на англиски и од англиски на 

македонски јазик / Педагошки факултет – 

Битола  

 

8. 

Општа лингвистика Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност, Преведување од 

македонски на англиски и од англиски на 

македонски јазик / Педагошки факултет – 

Битола  

 

9. 

Семиологија Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност / Педагошки факултет – 

Битола  

 

10.  

Македонски јазик / Современ 

македонски јазик 

Наставник по одделенска настава, Воспитувач, 

Англиски јазик и книжевност, Социјална и 

рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет – Битола  
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11.  

Современ македонски јазик 1, 2, 3  Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик / Педагошки 

факултет – Битола  

 

12.  

Основи на врзан текст Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик / Педагошки 

факултет – Битола  

 

13.  

Психолингвистика Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик / Педагошки 

факултет – Битола  

 

14.  

Академско пишување 1, 2 Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност, Преведување од 

македонски на англиски и од англиски на 

македонски јазик / Педагошки факултет – 

Битола  

 

15.  

Терминологија 1, 2  Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик / Педагошки 

факултет – Битола  

 

16. 

Практична настава Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик / Педагошки 

факултет – Битола  

 
17.  

Правопис и правоговор Наставник по одделенска настава, Воспитувач /  

Педагошки факултет – Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Лингвистички основи на наставата 

по македонски јазик 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола  

2. 
Лингвистика Одделенска настава, Воспитувачи / Педагошки 

факултет – Битола  

 
3. 

Правопис и правоговор Одделенска настава, Воспитувачи / Педагошки 

факултет – Битола  

 

4.  

Академско пишување Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност / Педагошки факултет – 

Битола  

 

5.  

Семантички категории Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност / Педагошки факултет – 

Битола  
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6.  

Докимологија Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност, Менаџмент на човечки 

ресурси / Педагошки факултет – Битола  

 
7.  

Лингвистички основи на наставата 

по македонски јазик 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола  

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Современи лингвистички теории  Наука за јазик – македонски, англиски / 

Педагошки факултет – Битола  

2. 
Библиотекарството и 

образованието 

Наука за јазик – македонски, англиски / 

Педагошки факултет – Битола  

 

 3. 

Евалуација на наставата, 

наставниот процес и образовните 

установи 

Наука за јазик – македонски, англиски, 

Менаџмент во образование / Педагошки 

факултет – Битола  

 

 4.  

Методологија на 

научноистражувачката работа во 

наставата по јазик и литература 

Наука за јазик – македонски, англиски / 

Педагошки факултет – Битола  

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Januševa, V. The correct use of 

the quotation 

marks – a 

requirement for the 

stability of the 

language norm 

University „G. Delčev“, Filološki 

fakultet – Štip. International journal for 

linguistic, literary and cultural research, 

v. II, i. 3, pp. 15–28  /2017 

2. Janusheva, V. 

Choice and 

formulation of the 

topic in the five-

paragraph essay 

and the students’ 

written expression 

in RM 

University „G. Delčev“, Filološki 

fakultet – Štip. International journal for 

linguistic, literary and cultural research, 

v. II, i. 4, pp. 199–209  /2017 
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3. Janusheva, V.  

Asyndeton 

sentences through 

the Macedonian 

language’s 

functional styles 

International journal Mundo Eslavo, no 

16, pp. 395–407  

4. Јанушева, В.  

Анализа на 

објаснувањата на 

поимот жаргон во 

стандардниот 

македонски јазик 

Скопје, Институт за македонски јазик 

„К. Мисирков“. Македонски јазик 

LXVII, 215 – 225, 2016 

5. 

Januševa, V., 

Jurukovska, J. 

Phraseological 

expression in the 

Macedonian and 

the English 

language 

(comparative 

insights) 

International Journal of Language 

Academy, No. 14, v. 5 (1), pp. 410–425  

Doi Number: 

http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3495, 

2017 

 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Виолета Јанушева Стандарден македонски јазик Битола: Универзитет „Св. 

Климент Охридски“, 

Педагошки факултет – 

Битола, 2017 

2. 

Виолета Јанушева, 

Бисера Костадиновска-

Стојчевска 

Академско пишување 1 Битола: Универзитет „Св. 

Климент Охридски“, 

Педагошки факултет – 

Битола, 2017 

Doi%20Number:%20http:/dx.doi.org/10.18033/ijla.3495
Doi%20Number:%20http:/dx.doi.org/10.18033/ijla.3495
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3. 

Јове Димитрија 

Талевски, Виолета 

Јанушева 

Аспекти на оценувањето Битола: Универзитет „Св. 

Климент Охридски“, 

Педагошки факултет – 

Битола, 2015 

4.    

5.    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Janusheva, V. The pronunciation  in the formal 

spoken practice of the modern 

Macedonian language 

European journal of 

literature, language and 

linguistic studies, v. 2, i.1, 

pp. 36–46, 2018 

Doi: 

10.5281/zenodo1161539 

 

2. 

Janusheva, V. The use of the colon in students’ 

written expression in the 

Republic of Macedonia 

University “Sv. Kliment 

Ohridski”, Faculty if 

Education: International 

journal “Teacher”, v. 14, 

pp. 5 –13, 2017  

Doi: 

10.20544/teacher.14.01 

3. Јанушева, В.  

Прирокот во Наставната 

програма и во учебниците по 

македонски јазик во 

основното и средното 

образование во РМ 

Институт за македонски 

јазик „К. Мисирков“ – 

Скопје. Меѓународно 

научно списание 

„Филолошки студии“, т. 

2, Лингводидактика,  стр. 

180–195,  2017  

4. 
Janusheva, V., 

Jurukovska, J.  

The orthography of the dash in 

the Macedonian standard 

language and the journalistic 

sub-style 

International Journal of 

Language Academy, No. 

15, v. 5 (6), pp. 331–342 

Doi Number: 

10.18033/ijla.3669, 2017   

5. Janusheva, V.  
The use of after [po] and 

afterwards [posle] in the 

newspaper sub-style of the 

University “Sv. Kliment 

Ohridski”, International 

journal “Horizons”, v. 20, 
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Macedonian standard language pp. 275–286, 2016  

DOI 

10.20544/HORIZONS.A.1

9.1.16.P24 

 

    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Над 60 

11.2 Магистерски работи 4 

11.3 Докторски работи / 

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. 
Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен Година 
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број           собир/ 

          конференција 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр.4 

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

втор и трет циклус на студии          
 

Име и презиме  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 



 

 

150 

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 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Образовно водство Менаџмент во образование и Образовни 

науки / Педагошки факултет – Битола 

2. Управување со проекти Менаџмент во образование 

3. Менаџмент на човечки ресурси (како втор член) Менаџмент во образование 

4. Псигологија на менаџментот (како втор член) Менаџмент во образование 

5. Стратегиски менаџмент (како втор член) Менаџмент во образование 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Стојановски Методија Valid indicators of scientific 

nature of pedagogy 

Subotica / 2011 

2. Стојановски Методија Evaluation - determinant of 

effective school 

VI International Balkan 

Congress for Education and 

Science, Ohrid / 2011 

3. Стојановски Методија Modern approaches of school 

management 

International Scientific 

Symposium, Ohrid / 2011 

4. Стојановски Методија Partnerships between school and 

community 

International Scientific 

Conference, Ohrid / 2010 

5. Стојановски Методија Mentoring of gifted and talented International Balkan 

Education and Science 



 

 

151 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Congress, Edrene, Turkey / 

2009 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Стојановски Методија Модернизација на 

образование 

МОН/2010 

2. Стојановски Методија Strengthening School Boards 

Program 

USAID / 2010 

3. Стојановски Методија Improvement of Mentoring and 

Tutoring of students 

USAID / 2008 

4. Стојановски Методија Програма за раководење со 

училиште 

МОН / УСАИД / 2008 

5.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
77 15 1 
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Прилпг бр. 4 Ппдатпци за наставниците кпи изведуваат наставана студиските прпграми пд прв, втпр 

и трет циклус на студии и за ментпри на дпктпрски трудпви 

1. Име и презиме Марија Ристевска 

2. Дата на радаое 04.06.1980 

3. Степен на пбразпвание Дпктпр на науки 

4. Наслпв на научнипт степен Дпктпр 

5. 
Каде и кпга гп завршил 

пбразпваниетп пднпснп се 

стекнал сп научен степен 

 

 

Образпвание Гпдина Институција 

Диплпма 2003 Факултет за ушители и впспитуваши - 

Битпла 

Магистратура 2007 Филпзпфски факултет-Скппје 

Дпктпрат 2011 Филпзпфски факултет-Скппје 

6.  

Ппдрачје, ппле и пбласт на 

научнипт степен магистар 

Ппдрачје Ппле Област 

Опщтествени 

науки 

Образп

вание 

Педагпгија 

7 

Ппдрачје, ппле и пбласт на 

научнипт степен дпктпр 

Ппдрачје Ппле Област 

Опщтествени 

науки 

Образп

вание 

Педагпгија 

8.  Дпкплку е вп рабптен пднпс да се 

наведе институцијата каде 

рабпти и зваоетп вп кпе е избран 

и вп кпја пбласт 

Институција Зваое вп кпе е избран и пбласт 

Педагпщки факултет, 

Битпла 

Впнреден прпфеспр 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди пдделнп за првипт, втприпт и третипт цилус на студии 

9.1 Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди на првипт цилус на студии 

Ред. 

брпј 
Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. 
Педагпгија Впспитуваши , Инфпрматика и технишкп 

пбразпвание / Педагпщки факултет – Битпла 

2. 

Инклузивна педагпгија Впспитуваши, Наставник за пдделенска 

настава, Англиски јазик и книжевнпст, 

Македпнски јазик и книжевнпст   / Педагпщки 

факултет – Битпла 
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3. 

Метпдика на впспитната рабпта Впспитуваши, Наставник за пдделенска 

настава, Англиски јазик и книжевнпст / 

Педагпщки факултет – Битпла 

 4. Мултикултурализам Преведуваое / Педагпщки факултет - Битпла 

 
5. 

Оснпви на специјална и 

рехабилитациска педагпгија 

Спцијална и рехабилитациска педагпгија / 

Педагпщки факултет - Битпла 

 
6. 

Педагпщкп спветуваое и 

приентација 

Спцијална и рехабилитациска педагпгија / 

Педагпщки факултет - Битпла 

 
7. 

Сампппмпщ вп спцијалната 

педагпгија 

Спцијална и рехабилитациска педагпгија / 

Педагпщки факултет - Битпла 

 
8. 

Mакедпнски какп странски / втпр 

јазик 

Англиски јазик и книжевнпст, Македпнски јазик 

и книжевнпст  / Педагпщки факултет – Битпла 

 

9. 

Педагпщка практика  Наставник за пдделенска настава, Англиски 

јазик и книжевнпст, Македпнски јазик и 

книжевнпст 

9.2 Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди на втприпт цилус на студии 

Ред. 

брпј 
Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. 
Прпфесипнална приентација на 

ушениците 

Впспитуваш, Наставник пп пдделенска 

настава,  / Педагпщки факултет – Битпла 

2. 
Стратегии на ушеое и ппушуваое 

на деца сп ппсебни пптреби 

Впспитуваш, Наставник пп пдделенска 

настава,  / Педагпщки факултет – Битпла 

 
3. 

Интеркултурна педагпгија Впспитуваш, Наставник пп пдделенска 

настава,  / Педагпщки факултет – Битпла 

 
4. 

Микрппедагпгија Впспитуваш, Наставник пп пдделенска 

настава,  / Педагпщки факултет – Битпла 

 

5. 

Прпценуваое и анализа на 

детски ликпвни твпрби вп 

ликпвнптп впспитание и 

пбразпвание (спрабптник)  

Метпдика на пдделенска настава / Педагпщки 

факултет – Битпла 

9.3 Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди третипт цилус на студии 

Ред. 

брпј 
Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 
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1. 

Рефпрми вп впспитаниетп и 

пбразпваниетп  

Образпвни науки/ Меначмент вп пбразпвание 

Педагпщки факултет – Битпла 

2. 

Евалуација на наставата, 

наставнипт прпцес и 

пбразпвните устанпви 

Образпвни науки/ Меначмент вп пбразпвание 

Педагпщки факултет – Битпла 

 

 3. 

Прпфесипнална приентација Образпвни науки/  

Педагпщки факултет – Битпла 

 

 4. 

Опщтествен третман на 

надарените и талентираните  

Надаренпст и талентиранпст/  

Педагпщки факултет – Битпла 

 

 5. Образпвна пплитика 
Настава пп јазик/  

Педагпщки факултет – Битпла 

 

 6. Инклузивнп пбразпвание 
Настава пп јазик/  

Педагпщки факултет – Битпла 

 

 7. 
Прпфесипнални кпмпетенции на 

наставниците 

Настава пп јазик/  

Педагпщки факултет – Битпла 

10.  

Селектирани резултати вп ппследните пет гпдини 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудпви (дп пет) 

Ред. 

брпј 
Автпр Наслпв Издавач / гпдина 

1. 

Dance Sivakova 

Jasminka Kocoska  

Marija Ristevska  Biljana 

Gramatkovski       

„ICT – The 

Educational 

Programs in 

Teaching 

Mathematics“ 

TEM Journal(Technology Education 

Management Informatics) Journal of 

Association for Information 

Communication Technology Education 

and Science (ISSN : 2217 - 8309) Pages 

469- 478 Indexed By: WEB OF SCIENCE - 

Thomson Reuters (Emerging Sources 

Citation Index), EBSCO Host, Index 

Copernicus ICV 91.05, Doi, MIAR Matriu 

d’Informacio per a I’Avaluacio de 

Revistes,  E Central and Eastern 

European Online library,  ResearchBib, 

DOAJ - Directory of open access 
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journals, Open access и Google scholar. 

Online at: www.temjournal.com    

Издаден вп Volume 6, No.3, August 

2017 

2. 

Biljana Gramatkovski  

Jasminka Kocoska   

Marija Ristevska   Dance 

Sivakova 

„The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of 

the Preschool 

Children’s Speech“ 

International Journal of Innovation and 

Research in Educational Sciences - 

IJIRES (ISSN : 2349 - 5219) Pages 99-104  

Index Copernicus Value (ICV): 76.24 

Indexed By: Index Copernicus, Google 

scholar, UK Index и др.  издаден вп 

Volume 4, Issue 1, January, 2017 

3. 

Jasminka Kocoska   

Biljana Gramatkovski  

Marija Ristevska   Dance 

Sivakova 

„Democratization 

Of the Process Of 

Studying The 

Contents Of The 

Subject Natural 

Science At 4th 

Grade“ 

Researchjournalis - Journal of Education  

RJ Factor (2014): 2,93  Indexed with: 

ResearchBib, Journals Library (EZB), 

getCited и др. издаден вп Volume 3, 

Issue 3, March 2015 

4. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The role of 

workbooks in the 

learning process in 

primary schools in 

the Republic of 

Macedonia“ (Pages 

691–698) 

 

International Journal of Innovation and 

Applied Studies  (ISSN: 2028-9324) 

Pages 691–698 SJIF 2013: 3.5 UIF 

2013:2.9801  ICV 2012:6.87  GIF  2012: 

0.449 Volume 11, Issue 3, 2015 

5. 

Jasminka Kocoska    

Dance Sivakova  Marija 

Ristevska   Biljana 

Gramatkovski   

 

„The influence of 

games on the 

development of 

students social 

competence“ 

International Journal of  Education and 

Research (ISSN: 2201-6333) Pages 433–

446  Indexed By: Index Copernicus, 

Google scholar, ProQuest, DOAJ 

Directory of open access journals, 

Cornel University Library, National 

Library of Australia, EBSCO Host 

Research databases и др. издаден вп 

Volume 3, Issue 3, March 2015 

 10.2 Учествп вп научнп-истражувачки наципнални и медунарпдни прпекти (дп пет) 

Ред. 

брпј 
Автпр Наслпв Издавач / гпдина 

1. Yad Vashem museum  Training seminar: „The 2016 

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

 

Chalenge of Holcaust 

Education“ 

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги вп песледните пет гпдини (дп пет) 

Ред. 

брпј 
Автпр Наслпв Издавач / гпдина 

1. 

Стпјанпвски, Т., 

Ристевска,М., 

Гулевска,В. 

,Станпјевиќ,И. 

 Спзнавам, размислувам, 

раскажувам... 1 /Спдржини и 

активнпсти за ппщтествп 

вп првп пдделение, 

Скппје:Тппер 

2015 

2. 

Стпјанпвски, Т., 

Ристевска,М., Гулевска, 

В.,Станпјевиќ,И. 

Спзнавам, размислувам, 

раскажувам... 2 /Спдржини и 

активнпсти за ппщтествп 

вп втпрп пдделение, 

Скппје:Тппер 

2015 

3. 

Стпјанпвски, Т., 

Ристевска,М., Гулевска, 

В.,Станпјевиќ,И. 

Спзнавам, размислувам, 

раскажувам... 3 /Спдржини и 

активнпсти за ппщтествп 

вп третп пдделение, 

Скппје:Тппер 

2015 

4. 
Ристевска, М., Кпшпска, 

Ј., Стпјанпвски, Т. 

Прирашник за пдделенски 

наставници /Планираое на 

наставата за Опщтествп вп 

првп пдделение, Педагпщки 

факултет – Битпла/ Центар за 

развпј на курикулумпт 

2017 

5. 

Ристевска, М., 

Граматкпвски, Б., 

Стпјанпвски, Т. 

Приашник за пдделенски 

наставници /Планираое на 

наставата за Опщтествп вп 

втпрп пдделение, Педагпщки 

факултет – Битпла/ Центар за 

2017 
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развпј на курикулумпт 

 

6. 
Ристевска, М., Гулевска, 

В., Стпјанпвски, Т. 

Прирашник за пдделенски 

наставници /Планираое на 

наставата за Опщтествп вп 

третп пдделение, Педагпщки 

факултет – Битпла/ Центар за 

развпј на курикулумпт 

2017 

 7.    

 8.    

 9.    

10.4 Печатени стручни трудпви вп ппследните пет гпдини (дп пет) 

Ред. 

брпј 
Автпр Наслпв Издавач / гпдина 

1. 

Jasminka Kocoska 

Marija Ristevska 

„The Mentor as an Implementer 

of the Metodology Practice in 

Democracy Education“ 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) (ISSN (Online):2319 – 

7064 / Indeks Copernicus 

Value (2013): 6.14 / 

Impact Factor (2013): 

4.438 / www.ijsr.net ) 

Volume 4, Issue 3, 2015 

2. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

„Building of the character“ 

Mедунарпднп списание 

,,Ушител“ (Pages 123 – 

127)  бр.10, 2015   

3. 

Marija Ristevska 

 Dance Sivakova    

Neskovska 

„Advantages of the integrated 

curriculum planning“ 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space -  

Педагпщки факултет – 

Битпла, 2016 

4. 
 Sivakova, D.,  Ristevska, 

М. 

„Improving the teaching and 

learning of Mathematics by the 

use of ICT“ 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space -  

Педагпщки факултет – 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
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Битпла, 2016 

5.    

11. Ментпрства на дпдиплпмски, магистерски и дпктпрски студии 

 11.1 Дпдиплпмски рабпти  

11.2 Магистерски рабпти  

11.3 Дпктпрски рабпти  

12. За ментпри на дпктпрски трудпви селектирани резултати вп ппследните четири / пет гпдини 

12.1 Дпказ за печатени научнпистражувачки трудпви вп медунарпдни научни списанија или 

медунарпдни научни публикации вп даденптп ппле (дп шест) вп ппследните пет гпдини 

Ред. 

брпј 
Автпр              Н     Наслпв Издавач / гпдина 

1. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 
 „Building of the character“ 

Mедунарпднп списание 

,,Ушител“ (Pages 123 – 

127)  бр.10, 2015   

2. 

Biljana Gramatkovski  

Jasminka Kocoska   

Marija Ristevska   Dance 

Sivakova 

 

„The Expressive Reading as an 

Opportunity for Improvement 

of the Preschool Children’s 

Speech“ 

International Journal of 

Innovation and Research 

in Educational Sciences - 

IJIRES (ISSN : 2349 - 5219) 

Pages 99-104  Index 

Copernicus Value (ICV): 

76.24 Indexed By: Index 

Copernicus, Google 

scholar, UK Index и др.  

издаден вп Volume 4, 

Issue 1, January, 2017 

3. 

Jasminka Kocoska   

Biljana Gramatkovski  

Marija Ristevska   Dance 

Sivakova 

 

„Democratization Of the 

Process Of Studying The 

Contents Of The Subject 

Natural Science At 4th Grade“ 

Researchjournalis - 

Journal of Education  RJ 

Factor (2014): 2,93  

Indexed with: 

ResearchBib, Journals 

Library (EZB), getCited и 

др. издаден вп Volume 3, 

Issue 3, March 2015 

4. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 
 

„The role of workbooks in the 

learning process in primary 

schools in the Republic of 

International Journal of 

Innovation and Applied 

Studies  (ISSN: 2028-9324) 

Pages 691–698 SJIF 2013: 

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


 

 

159 

Biljana Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

Macedonia“ (Pages 691–698) 

 

3.5 UIF 2013:2.9801  ICV 

2012:6.87  GIF  2012: 

0.449 Volume 11, Issue 3, 

2015 

5. 

Jasminka Kocoska    

Dance Sivakova  Marija 

Ristevska   Biljana 

Gramatkovski   

 

 

„The influence of games on 

the development of students 

social competence“ 

International Journal of  

Education and Research 

(ISSN: 2201-6333) Pages 

433–446  Indexed By: 

Index Copernicus, Google 

scholar, ProQuest, DOAJ 

Directory of open access 

journals, Cornel University 

Library, National Library 

of Australia, EBSCO Host 

Research databases и др. 

издаден вп Volume 3, 

Issue 3, March 2015 

6.     

12.2 Дпказ за најмалку два печатени научнпистражувачки трудпви вп медунарпдни научни 

 списанија сп импакт фактпр вп даденптп ппле вп ппследните пет гпдини 
 

Ред. 

брпј 
Автпр              Н     Наслпв Издавач / гпдина 

1. 

Jasminka Kocoska 

Marija Ristevska 

 

„The Mentor as an 

Implementer of the 

Metodology Practice in 

Democracy Education“ 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) (ISSN (Online):2319 

– 7064 / Indeks 

Copernicus Value (2013): 

6.14 / Impact Factor 

(2013): 4.438 / 

www.ijsr.net ) Volume 4, 

Issue 3, 2015 

2. 

Dance Sivakova Jasminka 

Kocoska  Marija Ristevska  

Biljana Gramatkovski       

 

„ICT – The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematics“ 

TEM Journal(Technology 

Education Management 

Informatics) Journal of 

Association for 

Information 

Communication 

Technology Education and 

Science (ISSN : 2217 - 

8309) Pages 469- 478 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
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Indexed By: WEB OF 

SCIENCE - Thomson 

Reuters (Emerging 

Sources Citation Index), 

EBSCO Host, Index 

Copernicus ICV 91.05, Doi, 

MIAR Matriu d’Informacio 

per a I’Avaluacio de 

Revistes,  E Central and 

Eastern European Online 

library,  ResearchBib, 

DOAJ - Directory of open 

access journals, Open 

access и Google scholar. 

Online at: 

www.temjournal.com    

Издаден вп Volume 6, 

No.3, August 2017 

 12.3 

 

Дпказ за најмалку три учества на медунарпдни спбири вп ппследните четири гпдини 

Ред. 

брпј 

Автпр     Наслпв на трудпт Н       Медунарпден 

          спбир/ 

          кпнференција 

Гпдина 

1. 

Marija Ristevska 

 Dance Sivakova    

Neskovska 

„Advantages of the 

integrated curriculum 

planning“ 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space -  

Педагпщки факултет – 

Битпла, 2016 

2016 

2. 
 Sivakova, D.,  

Ristevska, М. 

„Improving the teaching 

and learning of 

Mathematics by the use of 

ICT“ 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space -  

Педагпщки факултет – 

Битпла, 2016 

2016 

3.     

 

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

втор и трет циклус на студии                                                                                                     

Име и презиме  Петровски Добри 

Дата на раѓање 08.09.1955 

Степен на образование  трет 

Наслов на научниот степен  Доктор на науки од областа на менаџментот 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Прв степен 1979 Правен факултет-

Битола 

Втор степен 1996 ИСППИ-Скопје 

Трет степен 1998 ИСППИ-Скопје 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки факултет-Битола Редовен професор 

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

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организација на образованието Сите насоки 

2. Основи на демократија со методика Учители и воспитувачи 

3. Библиотекарство Сите насоки 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Училишна култура и однесување Менаџмент во образование 

2. Професионален и кариерен развој Менаџмент во образование и Работа со 

талентирани и надарени 

3.   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на човечки ресурси Менаџмент во образование 

2. Стратегиски менаџмент Менаџмент во образование 

3. Образовно водство (како втор член) Менаџмент во образование и Образовни 

науки  

4. Управување со проекти (како втор член) Менаџмент во образование 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dobri Petrovski & Kristina 

Petrovska 

Multicultural and multiethnic 

toleration determined by 

school’s culture and behavior   
 

 International Scientific 

Conference “Problems 

and dilemmas of 

teaching and learning 
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theory and practice in 

formal education”, 

Arandjelovac, Srbija Maj 

26-27, 2017 

2. Dobri Petrovski & Kristina 

Petrovska 

The principal’s role in the 

creation of adequate school 

climate 

 

Faculty of Education, 

University of St. Kliment 

Ohridski - Bitola 6-7 

October 2016 (Education 

and research across time 

and space) 
3. Jasminka Kocoska & Dobri 

Petrovski   

The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education in  

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 4 

Issue 4 March 2015, 

online 

at:http://www.ijsr.net/arc

hive/v4i4/v4i4_03.php; 

Scientific Journal Impact 

Factor Value for 

2012: 3.358; Scientific 

Journal Impact Factor 

Value for 2013: 4.438; 

Index Copernicus Value 

for 2013: 6.14 

 
4. Kristina Petrovska  & Dobri 

Petrovski 

Teacher’s role in identifying 

the gifted and talented 

students 

 

Faculty of Education, 

University of St. Kliment 

Ohridski - Bitola 6-7 

October 2016 (Education 

and research across time 

and space) 
5. Валентина Гулевска, Јове 

Талевски, Добри Петровски 

Клучни компетенции на 

наставниците – ментори во 

основните училишта  

 

Мегународни научни 

скуп: “ Дидактичко- 

методички приступи и 

стратегије-подршка 

учењу и развоју деце” – 

Београд 20 Новембар 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dobri Petrovski Координатор на проектот  

Entrepreeural learning 

SEECEL 2015 (South 

East European Center for 

Entrepreneurial learning) 
Zagreb Croatia  

2. Dobri Petrovski International Project in 

Education,  Project “Living 

Democracy SEE” 

(Makedonija) (како експерт 

Zurich University of 

Teacher Education (IPE) 

2014/15 

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

Relations Policy for Regional 

Integration Promotion 

St Kliment Ohridski-Bitola 

2014/15 

4. Dobri Petrovski Developing an Entrepreneurial 

and Innovative School 

environment in the cross border 

region 

 

supported by the 
Erasmus + program 
2016 

5. Dobri Petrovski ISdRIM – Интегрирање и 

структурирање на 

меѓународната соработка во 

Република Македонија 

St Kliment Ohridski-Bitola 

2014/15 

6. Петровски Добри координатор 

на 3 годишен ТЕМПУС проект 

Partnership in Curriculum 

development for Teacher 

Training in Democracy 

CD_JEP -15057 2000 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
100 35 11 
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П Р И Л О Г    Б Р. 5 
 

 

Прилог бр.5 

 

Податоци за наставниците - ментори на докторски трудoви             

    

 

Име и презиме  Добри Петровски 

Дата на раѓање 08.09.1955 

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 
Дипломиран правник 1979 Правен факултет 

Битола 

магистер по кадровски 

менаџмент 

1996 Институт за 

социолошко и 

политичко правни 

истражувања - Скопје 

Доктор по кадровски 

менаџмент 

1998 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 во првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организација на образование Учители, Воспитувачи, јазици, ИТО / 

Педагошки факултет 

2. Основи на демократија со методика Учители, Двопредметни студии, ИТО /  

Педагошки факултет - Битола 

3. Библиотекарство Учители, Воспитувачи, јазици, ИТО / 

Педагошки факултет - Битола 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Училишна култура и однесување Менаџмент во образование,  Педагошки 

факултет - Битола 

2. Професионален и кариерен развој Менаџмент во образование / Педагошки 

факултет - Битола 

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. Менаџмент на човечки ресурси Докторски студии по образовни науки / 

Педагошки факултет - Битола 

2. Стратегиски менаџмент Докторски студии по образовни науки / 

Педагошки факултет - Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Доказ за печатени научни трудови во меѓународни списанија во даденото поле (до пет)  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

Multicultural and multiethnic 

toleration determined by school’s 

culture and behavior   
 

 International Scientific 

Conference “Problems 

and dilemmas of teaching 

and learning theory and 

practice in formal 

education”, Arandjelovac, 

Srbija Maj 26-27, 2017 

2. Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

The principal’s role in the creation of 

adequate school climate 

 

Faculty of Education, 

University of St. Kliment 

Ohridski - Bitola 6-7 

October 2016 (Education 

and research across time 

and space) 
3. Jasminka Kocoska & 

Dobri Petrovski   

The role of the cultural institutions in 

the Civic education in  

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 4 

Issue 4 March 2015, 

online 

at:http://www.ijsr.net/arc

hive/v4i4/v4i4_03.php; 

Scientific Journal Impact 

Factor Value for 

2012: 3.358; Scientific 

Journal Impact Factor 

Value for 2013: 4.438; 

Index Copernicus Value 

for 2013: 6.14 

 
4. Kristina Petrovska  & 

Dobri Petrovski 

Teacher’s role in identifying the gifted 

and talented students 

 

Faculty of Education, 

University of St. Kliment 

Ohridski - Bitola 6-7 

October 2016 (Education 

and research across time 

and space) 
5. Валентина Гулевска, 

Јове Талевски, Добри 

Петровски 

Клучни компетенции на 

наставниците – ментори во 

основните училишта  

 

Мегународни научни 

скуп: “ Дидактичко- 

методички приступи и 

стратегије-подршка 

учењу и развоју деце” – 

http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i4_03.php
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.ijsr.net/images/sjif_certificate2012.pdf
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1416
http://journals.indexcopernicus.com/International+Journal+of+Science+and+Research,p4986,3.html
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Београд 20 Новембар 

2015 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на проектот Издавач / година 

1. Dobri Petrovski Координатор на проектот  

Entrepreeural learning 

SEECEL 2015 (South 

East European Center for 

Entrepreneurial learning) 
Zagreb Croatia  

2. Dobri Petrovski International Project in Education,  

Project “Living Democracy SEE” 

(Makedonija) (како експерт во 

проектот) 

Zurich University of 

Teacher Education (IPE) 

2014/15 

3. Dobri Petrovski INTERPOL (International Relations 

Policy for Regional Integration Promotion 

St Kliment Ohridski-Bitola 

2014/15 

4. Dobri Petrovski Developing an Entrepreneurial and 

Innovative School environment in the 

cross border region 

 

supported by the 
Erasmus + program 
2016 

5. Dobri Petrovski ISdRIM – Интегрирање и 

структурирање на меѓународната 

соработка во Република Македонија 

St Kliment Ohridski-Bitola 

2014/15 

6. Петровски Добри 

координатор на 3 годишен 

ТЕМПУС проект 

Partnership in Curriculum development 

for Teacher Training in Democracy 

CD_JEP -15057 2000 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Добри Петровски Клучни компетенции на 

наставниците – ментори во 

основните училишта  

 

Мегународни научни 

скуп: “ Дидактичко- 

методички приступи 

и стратегије-подршка 

учењу и развоју деце” 

– 

Београд 

20 

Новемба

р 2015 

2. Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

Multicultural and 

multiethnic toleration 

determined by school’s 

culture and behavior   
 

 International Scientific 

Conference “Problems 

and dilemmas of 

teaching and learning 

theory and practice in 

formal education”, 

Arandjelovac, Srbija  

Maj 26-

27, 2017 

3. Dobri Petrovski School culture and behavior as 

a basis for successful 

qualification of the young 

generations for cohabitation 

and tolerance  

First International 

Conference-Practicum of 

Future Pedagogues, 

Teacher and Kindergarten 

Teachers in Multicultural 

Environments – 

Experiences and 

Challenges 

(PFPTKTME),  

November, Skopje 

Skopje 

2014 
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4. Dobri Petrovski & 

Kristina Petrovska 

The principal’s role in the 

creation of adequate school 

climate 

 

Faculty of Education, 

University of St. 

Kliment Ohridski - 

Bitola (Education and 

research across time 

and space) 

6-7 

October 

2016  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
 Над 70 35 7 
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Прилог бр.5 

Податоци за наставниците - ментори на докторски трудoви             

 

Име и презиме  Марија Ристевска 

Дата на радаое 04.06.1980 

Степен на пбразпвание  Дпктпр на науки 

Наслпв на наушнипт степен  Дпктпр  

Каде и кпга гп заврщил 

пбразпваниетп пднпснп се стекнал сп 

наушен степен 

Образпвание Гпдина Институција 

Диплпма 2003 Факултет за ушители и 

впспитуваши - Битпла 

Магистратура 2007 Филпзпфски факултет-

Скппје 

Дпктпрат 2011 Филпзпфски факултет-

Скппје 

Ппдрашје, ппле и пбласт на наушнипт 

степен 

Ппдрашје Ппле  Област  

Опщтествени науки Образпвание Педагпгија 

Дпкплку е вп рабптен пднпс да се 

наведе институцијата каде рабпти и 

зваоетп вп кпе е избран 

Институција Зваое вп кпе е избран 

Педагпщки факултет, Битпла Впнреден прпфеспр 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди пдделнп за првипт, втприпт  и третипт циклус на студии 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди вп првипт циклус на студии 

Ред. 

брпј 

Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. Педагпгија Впспитуваши , Инфпрматика и технишкп пбразпвание / 

Педагпщки факултет – Битпла 

2. Инклузивна педагпгија Впспитуваши, Наставник за пдделенска настава, Англиски 

јазик и книжевнпст, Македпнски јазик и книжевнпст   / 

Педагпщки факултет – Битпла 

3. Метпдика на впспитната 

рабпта 

Впспитуваши, Наставник за пдделенска настава, Англиски 

јазик и книжевнпст / Педагпщки факултет – Битпла 

4. Мултикултурализам Преведуваое / Педагпщки факултет - Битпла 
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5. Оснпви на специјална и 

рехабилитациска педагпгија 

Спцијална и рехабилитациска педагпгија / Педагпщки факултет 

- Битпла 

6. Педагпщкп спветуваое и 

приентација 

Спцијална и рехабилитациска педагпгија / Педагпщки факултет 

- Битпла 

7. Сампппмпщ вп спцијалната 

педагпгија 

Спцијална и рехабилитациска педагпгија / Педагпщки факултет 

- Битпла 

8. Mакедпнски какп странски / 

втпр јазик 

Англиски јазик и книжевнпст, Македпнски јазик и книжевнпст  

/ Педагпщки факултет – Битпла 

9. Педагпщка практика  Наставник за пдделенска настава, Англиски јазик и 

книжевнпст, Македпнски јазик и книжевнпст 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди вп втприпт циклус на студии 

Ред. 

брпј 

Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. Прпфесипнална приентација 

на ушениците 

Впспитуваш, Наставник пп пдделенска настава,  / Педагпщки 

факултет – Битпла 

2. Стратегии на ушеое и 

ппушуваое на деца сп 

ппсебни пптреби 

Впспитуваш, Наставник пп пдделенска настава,  / Педагпщки 

факултет – Битпла 

3. Интеркултурна педагпгија Впспитуваш, Наставник пп пдделенска настава,  / Педагпщки 

факултет – Битпла 

4. Микрппедагпгија Впспитуваш, Наставник пп пдделенска настава,  / Педагпщки 

факултет – Битпла 

Списпк на предмети кпи наставникпт ги впди вп третипт циклус на студии 

Ред. 

брпј 

Наслпв на предметпт Студиска прпграма / институција 

1. Евалуација на наставата, 

наставнипт прпцес и 

пбразпвните устанпви 

Образпвни науки/  

Педагпщки факултет – Битпла 

2. Прпфесипнална приентација Образпвни науки/  

Педагпщки факултет – Битпла 

9.Селектирани наушни резултати вп ппследните пет гпдини 

Дпказ за пешатени наушни трудпви вп медунарпдни списанија вп даденптп ппле (дп пет)  
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Ред. 

брпј 

Автпри Наслпв Издаваш / гпдина 

1.  Marija Ristevska 

  Dance Sivakova 

„The Quality of Students’ Knowledge - 

Aim of the Subjects in the Effective 

School “ (Pages  69 - 78) 

International Journal of 

Humanities and Social 

Science  Indexed By: Indeks 

Copernicus, Gale - Cengage 

Learning, EBSCO Host 

Research databases, DOAJ 

Directory of open access 

journals, Ulrichsweb™ - 

periodicals directory, 

Cabell Publishing 

directories и др.Vol.2 

No.3, 2012 

2. Jasminka Kocoska 

Marija Ristevska 

„The Mentor as an Implementer of the 

Metodology Practice in Democracy 

Education“  

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) (ISSN (Online):2319 – 

7064 / Indeks Copernicus 

Value (2013): 6.14 / Impact 

Factor (2013): 4.438 / 

www.ijsr.net ) Volume 4, 

Issue 3, 2015 

3. Jasminka Kocoska    Dance 

Sivakova  Marija Ristevska   

Biljana Gramatkovski   

 

  

 „The influence of games on the 

development of students social 

competence“  

International Journal of  

Education and Research 

(ISSN: 2201-6333) Pages 

433–446  Indexed By: 

Index Copernicus, Google 

scholar, ProQuest, DOAJ 

Directory of open access 

journals, Cornel University 

Library, National Library of 

Australia, EBSCO Host 

Research databases и др. 

издаден вп Volume 3, 

Issue 3, March 2015  

4. Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

Dance Sivakova-Neskovska 

„The role of workbooks in the learning 

process in primary schools in the 

Republic of Macedonia“ (Pages 691–698) 

 

 International Journal of 

Innovation and Applied 

Studies  (ISSN: 2028-9324) 

Pages 691–698 SJIF 2013: 

3.5 UIF 2013:2.9801  ICV 

2012:6.87  GIF  2012: 0.449 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/287198501_The_role_of_workbooks_in_the_learning_process_in_primary_schools_in_the_Republic_of_Macedonia?ev=prf_pub
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Volume 11, Issue 3, 2015 

5.  Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

„Building of the character“  Mедунарпднп списание 

,,Ушител“ (Pages 123 – 

127)  бр.10, 2015   

6. Jasminka Kocoska   Biljana 

Gramatkovski  Marija 

Ristevska   Dance Sivakova 

 „Democratization Of the Process Of 

Studying The Contents Of The Subject 

Natural Science At 4th Grade“ 

Researchjournalis - Journal 

of Education  RJ Factor 

(2014): 2,93  Indexed with: 

ResearchBib, Journals 

Library (EZB), getCited и 

др. издаден вп Volume 3, 

Issue 3, March 2015  

7. Biljana Gramatkovski  

Jasminka Kocoska   Marija 

Ristevska   Dance Sivakova 

„The Expressive Reading as an 

Opportunity for Improvement of the 

Preschool Children’s Speech“  

International Journal of 

Innovation and Research in 

Educational Sciences - 

IJIRES (ISSN : 2349 - 5219) 

Pages 99-104  Index 

Copernicus Value (ICV): 

76.24 Indexed By: Index 

Copernicus, Google 

scholar, UK Index и др.  

издаден вп Volume 4, 

Issue 1, January, 2017  

8. Dance Sivakova  

Jasminka Kocoska  Marija 

Ristevska  Biljana 

Gramatkovski        

„ICT – The Educational Programs in 

Teaching Mathematics“ 

TEM Journal(Technology 

Education Management 

Informatics) Journal of 

Association for Information 

Communication 

Technology Education and 

Science (ISSN : 2217 - 

8309) Pages 469- 478 

Indexed By: WEB OF 

SCIENCE - Thomson 

Reuters (Emerging Sources 

Citation Index), EBSCO 

Host, Index Copernicus ICV 

91.05, Doi, MIAR Matriu 

d’Informacio per a 

I’Avaluacio de Revistes,  E 

Central and Eastern 

European Online library,  

ResearchBib, DOAJ - 

Directory of open access 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
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journals, Open access и 

Google scholar. Online at: 

www.temjournal.com    

Издаден вп Volume 6, 

No.3, August 2017 

Ушествп вп наушнп-истражувашки наципнални и медунарпдни прпекти (дп пет) 

Ред. 

брпј 

Автпри Наслпв на прпектпт Издаваш / гпдина 

1.  

МОН 

 

Модернизација на образованието: 

„Примена на современите стратегии 

и техники на поучување во 

основните училишта“ 

 

2010 

2.  

МОН 

Модернизација на образованието: 

„Техники за следење, вреднување и 

оценување на развојот и знаењата и 

способностите на учениците“ 

 

2010 

3.  

МОН  

 

Модернизација на образованието: 

„Апликација на Блумовата 

таксономија во процесот на 

оценување на знаењата и 

способностите на учениците“ 

  

2010 

4. UNICEF 

 

Обука за изгптвуваое на наципнална 

прпграма за прпфесипнален развпј за 

ран детски развпј 

 

 

2011 

5. Yad Vashem museum from 

Izrael 

 

 Training seminar: „The Chalenge of 

Holcaust Education“ 

2016 

Дпказ за најмалку три ушества на медунарпдни спбири вп ппследните шетири гпдини 

Ред. Автпри Наслпв на трудпт Медунарпден спбир/ Гпдина 
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брпј кпнференција 

1.  Marija Ristevska 

 Dance Sivakova    

Neskovska 

„Advantages of the integrated 

curriculum planning“  

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space -  

Педагпщки факултет – 

Битпла  

2016 

2. Marija Ristevska 

Dance Sivakova  

Jasminka Kocoska  Biljana 

Gramatkovski       

  

„Worksheets in the 

mathematics curriculum in 

primary education in the 

Republic of Macedonia“   

Међунарпдни наушни 

скуп  2017, „Прпблеми и 

дилеме савремене 

наставе у теприји и 

пракси“, Универзитет у 

Бепграду, Ушитељски 

факултет 

2017 

     

Ментпрства на дпдиплпмски, магистерски и дпктпрски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 
/ / / 


