
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 
  Прва акредитација 

 Х Реакредитација 
   

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

Назив на високообразовна установа 

Република Северна Македонија, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола Педагошки 

факултет – Битола 

Адреса, седиште 

Ул. „Генерал Васко Карангелески“  бр.  ББ, Битола 

ЕМС  Матичен број 

4002008181958  6462839 

Телефон  Факс 

047/253-652  047/203-385 

Електронска пошта     Веб страница на установата 

pedagoskifakultet@pfbt.uklo.edu.mk  www.pfbt.uklo.edu.mk 

2.1 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА- ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
 

Назив на основачот Собрание на Универзитетската регионална 

заедница на Југоисточна Македонија/ 

Собрание на Република Северна Македонија 
 

Назив на актот за основање Самоуправна спогодба за здружување во 

Универзитет во Битола / Закон за високото 

образование (член 179 став 2) 
 

Број и датум на актот за основање Бр. 01-1/49 од 26.04.1979 / „Службен весник на 

РМ“ бр. 35 од 14.03.2008 
 

Промени во оснивачки права 
(назив на првиот основач и правните следбеници 

на оснивачот) 

- Прв оснoвач: Универзитет во Битола: 

1. Економски факултет-Прилеп, 

2. Правен факултет-Битола,  

3. Технички факултет-Битола,  

4. Факултет за туризам и угостителство-

Битола, 

5. Вишата земјоделска школа-Битола,  

6. Педагошката академија-Битола,  

7. Институтот за тутун-Прилеп и  

8. Хидробиолошки завод-Охрид. 

 

- Правни следбеници:  

1. Виша земјоделска школа – Битола -> 

Факултет за биотехнички науки - Битола,  

2. Педагошка академија – Битола -> 

Педагошки факултет - Битола. 

 

- Единици на Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ - Битола (тековна состојба): 

1. Економски факултет – Прилеп, 

2. Факултет за биотехнички науки – 

Битола, 

3. Технички факултет – Битола,  

4. Педагошки факултет – Битола,  

5. Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид, 

6. Факултет за безбедност– Скопје, 

7. Факултет за информатички и 
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комуникациски технологии – Битола (правен 

следбеник на Факултетот за администрација и 

менаџмент на информациски системи-Битола),  

8. Правен факултет – Кичево,  

9. Ветеринарен факултет – Битола, 

10. Технолошко-технички факултет – 

Велес, 

11. Висока медицинска школа – Битола,  

12. Научен институт за тутун – Прилеп. 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 

условите за почеток со работа и дејноста 

издадено од Министерството за образование и 

наука на РСМ 

 

Број и датум Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од 

Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на РСМ. 

 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

Бр. 2314/2 од 12.09.1979 година, Републички 

секретаријат за наука и образование, Скопје 

 

Бр. 0805-50/150420200005551 од 02.07.2020 

година, Централен регистар на Република 

Северна Македонија (тековна состојба) 

2.2 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА ЕДИНИЦАТА 

БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА 
 

Назив на основачот 1.  Извршен совет на НРМ;  

2. Министерство за образование и физичка 

култура на РМ 
 

Назив на актот за основање 1. Решение за основање Педагошка академија 

во Битола;  

2. Решение за давање согласност за 

општествена и економска оправданост за 

прераснување на Педагошката академија во  

Факултет за учители и воспитувачи; 

3. Решение за верификација на Факултетот за 

учители и воспитувачи  во Битола; 
 

Број и датум на актот за основање 1. Бр. 09-4134/1-63 од 19.02.1964 година (Сл. 

Весник на СРМ бр.9 од 13 март 1964) 

2. Бр. 12-1699/2 од 06.06.1995 год. 

3. Бр.12- 584/2 од 27.08.1995 год. 
 

Промени во оснивачки права 
(назив на првиот основач и правните следбеници 

на оснивачот) 

 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

- Извршен совет на НРМ;  

- Министерство за образование и физичка 

култура на РМ; 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 

условите за почеток со работа и дејноста 

издадено од Министерството за образование и 

наука на РСМ 

-  Бр. 12-1699/2 од 06.06.1995 год. 

- Бр.12-584/2 од 27.08.1995 год. 

(Министерство за образование и физичка 

култура)  

Број и датум Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од 

Одборот за акредитација и евалуација на 

 - Сл.12 од 05.07.2005 год. за акредитација на 

студиските програми на Педагошкиот 

факултет на Универзитетот „Св. Климент 
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високото образование на РСМ. Охридски“ – Битола. 

 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

30420190000784  од  02.10.2019 година 

2.3 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА САМОСТОЈНА 

СТРУЧНА ШКОЛА 
 

Назив на основачот  
 

Назив на актот за основање  
 

Број и датум на актот за основање  
 

Промени во оснивачки права 
(назив на првиот основач и правните следбеници 

на оснивачот) 

 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 

условите за почеток со работа и дејноста 

издадено од Министерството за образование и 

наука на РСМ 

 

Број и датум Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од 

Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на РСМ. 

 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

 

 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

x Државна  Приватна  Мешовита 
 

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

а) Научно подрачје – прво ниво Општествени науки 
 

б) Научна поле - второ ниво Организациони науки 
 

в) Научна област Менаџмент во образование 
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Правна рамка: 

   

  Правна основа за подготвување на Елаборатот 

1 Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр.82/2018);   

2 

Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на 

високообразовна дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10); 

Класификација на научните подрачја, полиња и области според Мегународната 

фраскатиева класификација;  

3 

Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за 

акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања 

во врска со работата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 

(Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12); 

4 

Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми 

од првиот, вториот и третиот циклус на студии (Службен весник на Република Македонија, 

бр.25/11);  

5 

Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на 

високообразовите установи и на академскиот кадар во Република Македонија (Службен 

весник на Република Македонија, бр. 67/13); 

6 
Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации („Службен весник на 

РМ “ бр.154/2010), 

7 
Правилник за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на додаток на 

дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на РМ “ бр.84/09) 

8 Закон за воената академија („Службен весник на РМ” бр.83/2009) 

9 
Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба 

со јавноста („Службен весник на РМ “ бр.148/13) 

10 
Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите      

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.71/09 и 120/10) 

11 
Правилник за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од 

соодветната област за изведување на клиничка настава („Сл. РМ “ бр.71/09 и 120/10) 

12 
Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на 

медицина („Службен весник на РМ “ бр.16/13) 

13 Закон за признавање на професионалните квалификации („Сл. РМ“ бр.171/10) 

14 
Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната 

дејност („Службен весник на РМ “ бр.65/13) 

15 Закон за научно-истражувачката дејност („Сл. РМ “ бр.46/08, 103/08, 24/11 и 80/12) 

16 
Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното 

воспитание, основното и средното образование („Службен весник на РМ“ бр.10/15) 

17 Статут на вискообразовната установа  

18 
 Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование на РМ. 
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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 

WEB страница www.pfbt.uklo.edu.mk 

Вид на 

високообразовната 

установа (јавна, 

приватна, приватно-

јавна) 

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

Климет Охридски“ Битола 

Податоци за 

последната 

акредитација 

За прв циклус четирогодишни студии:  

- Социјална и рехабилитациска педагогија - Со одлука бр. 08-377/4 од   

05.04.2021  

- Англиски јазик и книжевност - Со одлука бр. 17-514/5 од 18.07.2017 

- Информатика и техничко образование - Со одлука бр. 17 - 514/6 од 

23.03.2017 

- Преведување (од македонски јазик на англиски јазик и од англиски 

јазик на македонски јазик) - Со одлука бр. 12 - 83/2 од 23.02.2016 

- Преведување (од македонски јазик на германски јазик и од германски 

јазик на македонски јазик) - Со одлука бр. 12 - 83/3 од 23.02.2016 

- Наставник за одделенска настава - Со одлука бр. 17-514/2 од 

15.03.2017 

- Македонски јазик и книжевност - Со одлука бр. 17-514/4 од 15.03.2017 

- Воспитувач - Со одлука бр. 17- 514/3 од 20.06.2017   

 

За втор циклус едногодишни студии: 

- Воспитувач - Со одлука бр. 17- 454/3 од 22.08.2017 

- Наставник по одделенска настава - Со одлука бр. 17-454/2 од 

22.08.2017 

-  Информатика и техничко образование - Со одлука бр. 1409-58/2 од 

09.06.2017 

- English language and literature - Со одлука бр. 17-514/7 од 12.10.2017 

- Менаџмент во образованието   - Со одлука бр. 17 - 454/4 од 15.03.2017 

- Образование на надарени и талентирани - Со одлука бр. 17 - 454/5 од 

15.03.2017 

- Македонски јазик и книжевност - Со одлука бр. 17- 454/6 од 

15.03.2017 

- Англиски јазик и книжевност - Со одлука бр. 17- 454/7 од 15.03.2017 

 

За трет циклус тригодишни студии: 

- Менаџмент во образованието   - Со одлука бр. 09-282/4 од 04.03.2021 

Образовни науки   - Со одлука бр. 08-285/4 од 04.03.2021 

- Настава по јазик   - Со одлука бр. 1409-5/ 5 од 14.06.2018 

- Надареност и талентираност   - Со одлука бр. 08 – 293/4 од 04.03.2021 

Студиски и научно-

истражувачки 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) 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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Македонски јазик и книжевност 

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

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

образование (505) 

Англиски јазик и книжевност 

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

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

образование (505) 

- Информатика и техничко образование 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Преведување од англиски на македонски и од македонски на англиски 

јазик 

➢ Подрачје: хуманистички науки (6) 

➢ Поле: наука за јазикот (604) 

За студиските програми на втор циклус студии: 

Воспитувач 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Наставник по одделенска настава 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Информатика и техничко образование 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

English language and literature  

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

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

образование (505) 

Менаџмент во образование 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: организациони науки и управување (506) 

Образование на надарени и талентирани 

➢ Подрачје: општествени науки (5) 

➢ Поле: образование (505) 

Македонски јазик и книжевност 

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

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

образование (505) 

Англиски јазик и книжевност 

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

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

образование (505) 

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 академска 2017/2018 година на Педагошкиот факултет – Битола 

гостуваше г-ѓица Џулија Куан од Универзитетот во Алабама како 

Фулбрајт стипендист.  

На 20 септември 2017 година, на Педагошкиот факултет гостуваше проф. 

д-р Јасмина Старц, професор на Факултетот за Бизнис и менаџмент во 

Ново Место (Словенија). Таа одржа предавање за студентите од втор и 

трет циклус студии на тема: „Училиштето како организација што учи“.  

Во академската 2017/2018 година студентот Дарко Бошковски, од 
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насоката за Англиски јазик и книжевност, реализираше Erasmus + 

мобилност од еден семестар на катедрата за англистика при 

Универзитетот во Кемнитц (Германија).  

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

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

Веселина Иванова од Педагошкиот факултет при Тракискиот универзитет 

во Стара Загора (Бугарија). Професорките одржаа предавања од областа 

на дидактиката и методиката на физичкото воспитание и образование за 

студентите од насоката Наставник по одделенска настава.  

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

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

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

хуманистички науки во Катовице (Полска). Тие одржаа предавање на тема 

„Образовниот систем во Полска“. 

На 1 декември 2017 година, за студентите од студиските програми 

Англиски јазик и книжевност и Преведување од македонски на англиски 

јазик и од англиски на македонски јазик, професорот Мет Мури од 

Соединетите Американски Држави одржа онлајн предавање на тема  

„Предизвиците со кои се соочуваат преведувачите при постигнување 

преводна еквиваленција на граматичко (морфо-синтаксичко) ниво“.  

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

предавање на тема "Curiosity-based Learning". 

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

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

и г-ѓа Бојана Велева, административни службеници од Ректоратот при 

Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија).  

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

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

Наставник по одделенска настава и Воспитувач.  

На 1 април 2018 година, професорот Мeт Мури од Соединетите 

Американски Држави одржа трето онлајн предавање на тема "What if 

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

of Relevant Learning".  

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

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

Алексинац (Србија). Професорот Кука одржа пригодно предавање за 

студентите од насоката Англиски јазик и книжевност. 

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

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

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

факултет при Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија). 

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

тема „Алтернативни стратегии за учење и комуникација кај деца со 

посебни образовни потреби“ за студентите од насоката Социјална и 

рехабилитациска педагогија.  

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

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

факултет во Пловдив (Бугарија).  

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

„Алтернативни концепции во предучилишното образование“ за 

студентите од насоката Воспитувачи.  

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

д-р на науки во областа на компаративна филологија на Централно 

источните европски земји и реномиран преведувач од Италија. Таа одржа 

предавање за студентите од јазичните насоки на тема: „Преведување од 

недоминантни јазици на доминантни“.  

Од 20 до 30 јули 2018 година, во Сплит (Хрватска), се одржа студентската 
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летна школа Credibility, Honesty, Ethics, and Politeness in Academic and 

Journalistic Writing (CHEP 2018). Од Педагошкиот факултет учество зедоа 

студентите: Елена Шалевска, Дарко Бошковски, Дијана Јованоска и 

Лилјана Белакапоска, под водство на доцент д-р Бисера Костадиновска-

Стојчевска. 

 Во академската 2017/2018 година беа потпишани два билатерални 

договори за меѓународна соработка: Билатерален договор за соработка со 

платформата Belouga: Connecting the World Through Education 

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

образование при Педагошкиот универзитет од Краков (Полска).  

Во академска 2018/2019 година на Педагошкиот факултет - Битола 

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

31 октомври 2018 година, на Педагошкиот факултет - Битола гостуваа м-р 

Аленка Фидлер и г. Бранко Равнак од Словенија, експерти во областа 

инклузивна педагогија и инклузивно општество за деца со посебни 

потреби преку активности во вода и нуркање.  

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

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

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

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

Дејан Ацовиќ, член на Преведувачкото друштво на Република Србија, 

класичен филолог и преведувач од старогрчки, латински, француски, 

англиски и од модерен грчки јазик.  

Во академската 2018/2019 година студентката Мерјема Елезоска од 

насоката Наставник по одделенска настава, реализираше Erasmus + 

мобилност од еден семестар на Педагошкиот факултет во Стара Загора 

(Бугарија).  

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

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

Алексинац (Србија). Професорот Кука одржа пригодно предавање за 

студентите од насоката Наставник за одделенска настава.  

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

реализирани Еразмус + мобилности од страна на следниве странски 

професори: проф. д-р Вања Ангелова од Филолошкиот факултет при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново (Бугарија), 

проф. д-р Татјана Борисова, проф. д-р Стефанка Георгиева и проф. д-р 

Милен Димитров од Педагошкиот факултет во Стара Загора при 

Тракискиот универзитет (Бугарија), проф. д-р Марија Јесус Перез Цуриел 

од Факултетот за образование и социјална работа при Универзитетот во 

Ваљадолид (Шпанија). Во оваа академска година беше потпишан нов 

Еразмус + договор со Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ од Велико Трново (Бугарија).  

Проф. Силвана Колевска Нешковска:. Мобилност во Будимпешта, 

Унгарија од 19.03.2018 до 23.03.2018 година на Eotvos  Lorand University – 

Hungary, Faculty of Humanities, School of English and American Studies, 

Department of English Applied Linguistics. 

 Мобилност во Загреб, Хрватска од 07.05.2018 до 11.05.2018 година 

на Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb 

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

реализираше 8 часови предавања, на Педагошкиот факултет при 

Тракискиот Универзитет Стара Загора (Бугарија) во рамките на  Еразмус+ 

КА1 Teaching Program 

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

од Соединетите Американски Држави, во рамките на предметот Историја 

на англискиот јазик, одржа свое предавање преку Skype со наслов 

„Англискиот јазик за време на Ренесансата“ (“The Renaissance English”). 

Во рамките на соработката на Педагошки факултет - Битола со Високата 

https://belouga.org/
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школа за образование на воспитувачи Михаило Палов од Вршац и 

Учителскиот факултет - Београд, Универзитет - Белград, на ден 18.12.2019 

година, пред студентите проф. д-р Александар Стојановиќ од 

Учителскиот факултет - Белград одржа предавање на тема „Надареноста и 

моралноста“. 

 Во периодот од 24.02.2020 до 27.02.2020 на нашиот факултет престојуваа 

3 професорки од Тракискиот универзитет во Стара Загора во рамките на 

програмата за мобилност Еразмус+. 

Еден студент од Шпанија престојувал на студиска размена на нашиот 

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

факултет престојувале во европски универзитети како студенти на 

мобилност. 

Податоци за просторот 

наменет за изведување 

на наставната и 

истражувачката дејност 

5.400 м2  корисна површина (Прилог имотни листови) 

Податоци за опремата 

за изведување на 

наставната и 

истражувачката дејност 

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

текстот подолу и Прилог  Пописни листи) 

Вкупен број на 

студенти за кои е 

добиена акредитација 

Прв циклус 180 

Втор и трет циклус: според бројот на слободни акредитирани ментори  
 

Број на студенти (прв 

пат запишани) 

За втор циклус:  

2017/2018 год. 8 студенти 

2018/2019 год. 17 студенти 

2019/2020 год. 7 студенти 

2020/2021 год. 8 студенти 

 

Вкупно: 40 студенти 

Планиран број на 

студенти кои ќе се 

запишат на студиската 

програма 

10 студенти 

Број на лица во 

наставно-научни, 

научни и наставни 

звања 

Редовен професор 10 

Вонреден професор 9 

Доцент 2 

Број на лица во 

соработнички звања 

Виш лектор 1 

 

Однос наставник: 

студенти (број на 

студенти на еден 

наставник)  

- 3,6 или приближно 4 студенти на наставник на студиска програма 

социјална и рехабилитациска педагогија 

- 3,6 или приближно 4 студенти на наставник на студиска програма 

наставник за одделднска настава 

- 3,6 или приближно 4 студенти на наставник на студиска програма 

воспитувач 

- 0,3 или приближно многу помалку од 1 студент на наставник на 

студиската програма информатика и техничко образование 

- 4,3 или приближно 4 студенти на наставник на студиска програма 

англиски јазик и книжевност 

- 2,4 или приближно 4 студенти на наставник на студиска програма 

македонски јазик и книжевност 

- 0,5 или приближно многу помалку од 1 студент на наставник на 

студиска програма преведување 

Вкупно односот на целиот факултет е: 397:22= 18 (приближно 18 студенти 

на еден наставник) 
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Внатрешни механизми 

за обезбедување и 

контрола на квалитетот 

на студиите 

Постапката за самоевалуација на факултетот ја спроведува Комисијата за 

самоевалуација на факултетот со користење на податоците од I Know 

ситемот кој се користи на целиот Универзитет. Комисијата се бира на 

Наставно-научен совет со тајно гласање, како што е предвидено со 

Статутот на институцијата, Статусот и правилниците на Универзитетот. 

Целокупната постапка е во координација со Универзитетската комисија за 

самоевалуација. 

Комисијата за самоевалуација се состои од 5 членови, еден претседател, 

3ца членови од наставниот кадар и еден претставник на студентите. 

Претставникот на студентите го избираат самите студенти и истиот го 

делегираат во Комисијата. 

Извештајот за спроведената самоевалуација на Педагошкиот 

факултет Битола за периодот 2017/2018 до 2019/2020 година е доставен во 

прилог (Види прилог), а истиот може да се најде на веб страната на 

факултетот: http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-

06/2020-04-15-20-18-52  

Извадок од извештајот за самоевалвација на ПЕДАГОШКИОТ 

ФАКУЛТЕТ-Б И Т О Л А ЗА ПЕРИОДОТ 2017/18-2019/20 ГОДИНА, 

усвоен октомври 2020 год.  

 

4.СВОТ АНАЛИЗА 

4.1 ЈАКИ СТРАНИ 

 

- јасна визија и мисија 

- добро организирана веб-страница на македонски јазик 

- добри просторни и материјално-технички услови 

- добро опремена библиотека 

- Факултетот има визија за доживотното учење преточено во повеќе 

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 

- развиени процедури и механизми за планирање, реализација и контрола 

на квалитетот 

- редовна самоевалвација 

- постојан ангажман и активности во насока на подобрување на 

студиските програми 

- спроведување на студентска анкета за квалитетот на наставниот процес, 

наставниците и студиските програми 

- одлични резултати за оценување на академскиот кадар според последно 

спроведената студентска анкета 

- развиени облици на меѓународна соработка преку различни проекти, 

билатерални договори и заеднички програми 

- ЕРАЗМУС+ мобилност за наставен кадар и за студенти 

- задоволителен број на објавени научни и стручни трудови 

- јасно дефинирани цели за научно-истражувачка дејност 

- евиденција на научно-истражувачките и апликативните резултати 

- вклученост на студентите во истражувачки активности на сите три 

циклуси 

- задоволителен број на учества во апликативни проекти 

- вклученост на студентите во донесување на клучни одлуки преку нивно 

учество на ННС 

- почитување на соодветните процедури за избор на наставници и 

соработници во звања 

- покриеност на наставата со наставници чие образование и избор во 

звања според Фраскатиевата класификација соодветствува со полето, 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
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подрачјето и областа на предметот. 

- добар сооднос наставник-студенти 

- развиени процедури за фер, конзистентно и транспарентно оценување на 

студентите 

- оптимална проодност на студентите и оптимална просечна оценка 

- одлично планирана и реализирана педагошка практика 

- голем број на акредитирани ментори на втор и трет циклус 

- акредитирани програми на прв, втор и трет циклус (прва институција со 

акредитирани студии на втор и трет циклус меѓу наставничките факултети 

во државата) 

- одлично структурирани и ажурирани елаборати за секоја студиска 

програма 

- редовно планирање на наставата за следниот семестар и академска 

година 

- постојано осовременување на постојните студиски програми 

- организирање на активности со обележје на доживотно учење на идните 

наставници 

- организирање на настава за педагошка доквалификација на кадрите за 

образование 

- издавање на научно списание достапно за академскиот кадар 

- списанието „Учител“ е индексирано во неколку бази на податоци 

- соработка со стејк-холдери 

- задоволителен број на договори за соработка со факултети од земји во 

Европа и надвор од Европа 

- задоволителен број на учества на визитинг професори во реализација на 

наставата 

- задоволителна соработка со невладиниот сектор 

 
4.2 СЛАБИ СТРАНИ 

- немање долгорочна стратегија за развој 

- недоволна искористеност на можностите на центрите 

- недоволен пристап до научни бази на податоци  

- немањето можност за пристап до научни бази на податоци 

- нема развиено програма за учење на далечина 

- недоволна функционалност на I-know системот 

- незадоволително ниво на вклученост во научни проекти. 

 

4.3 МОЖНОСТИ 

- поблиска соработка со образовните институции, како партнерски 

институции во реализација на научни проекти 

- изработување на долгорочна стратегија за развој 

- подобрување на функционалноста на I-Know системот 

- зголемување на функционалноста на веб-страницата на англиски јазик 

- зголемување на мобилноста на студентите 

- интензивирање на соработката со сродни високообразовни институции 

од земјата и странство 

- зголемување и континуитет на непосредна соработка со странски 

високообразовни институции во повеќе области 

- зголемување на достапноста на научно-истражувачките трудови 

објавени во списанија со импакт фактор во Web of science 

- ангажирање на признати странски научници на трет циклус студии 

- градење ефикасен систем за поддршка на научно-истражувачката и 

уметничката дејност  

- наоѓање начини за искористување на Европските фондови  во насока на 

поефикасно остварување на стратегиските цели 

- поголема искористеност на можностите на Еразмус +. 
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4.4 ЗАКАНИ 

- недоволна вклученост на академскиот кадар во процесите на креирање 

на образовните политики во Р.Македонија (соработка со владини 

институции и тела) 

- недоволен број на соработнички кадар 

- недоволната стопанска развиеност на земјата, како причина за 

неможност од континуирано вработување и подмладување со наставно – 

научен кадар 

- опаѓање на бројот на студенти (особено на прв циклус) поради ниската 

стапка на наталитет, одливот на млади луѓе надвор од државата, но и 

константниот пад за интерес за студирање на втор циклус на студии. 

- ставање во мирување на студиски програми за коишто има интерес од 

страна на потенцијалните студенти (Македонски-англиски јазик, 

Македонски-германски јазик, Македонски јазик и книжевност) 

- недоволна свесност на пошироката општествена средина и 

интересентите во неа за можностите за доживотно учење кои ги нуди 

нашата високообразовна институција 

- недоволни финансиски средства за поддршка на научно-истражувачката 

дејност 

Фреквенција на 

самоевалуциониот 

процес (секоја година, 

на две години, на три 

години) 

Студентска анкета се спроведува секоја година, а самоевалуација на 

работењето на единицата – на три години. 

 

Податоци за 

последната спроведена 

надворешна евалуација 

на установата 

Последната спроведена надворешна евалуација на Универзитетот е 

направена од страна на The Institutional Evaluation Programme (IEP), an 

independent membership service of the European University Association 

(EUA) во декември, 2017 година. Извештајот од таа евалуација е на 

страната: 

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

 

Други податоци кои 

Установата сака да ги 

наведе како аргумент 

за нејзината успешност 

Во академската 2017/2018 година Педагошкиот факултет - Битола беше 

коорганизатор на две меѓународни конференции: меѓународната 

конференција на тема Образованието на крстопат – состојби, 

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

2017 година во Битола, под покровителство на Македонското научно 

друштво од Битола и меѓународната конференција Современи пристапи 

во професионалниот развој и работата на воспитувачите и 

наставниците, која се одржа на 25 мај 2018 година, на Учителскиот 

факултет во Белград. 

Во академската 2018/2019 година Педагошкиот факултет - Битола беше 

коорганизатор на Четвртата меѓународна конференција Education across 

Borders: Education in the 21st Century – Challenges and Perspectives, која се 

одржа на 19 и 20 октомври 2018 година, на Педагошкиот факултет во 

Лерин. Оваа биенална конференција се одржува по четврт пат во 

коорганизација на Педагошкиот факултет од Битола, 

Педагошкиот факултет од Лерин и Педагошко-филолошкиот факултет од 

Корча. На конференцијата зедоа учество над 100 учесници и повеќе 

реномирани експерти во полето на образовните науки од различни земји 

во регионот.  

На 14 ноември 2017 година, студентите Даниела Ристевска, Елеонора 

Андреевска  и Виолета Стеваноска Буштреска (од насоката Наставник по 

одделенска настава), како и студентите Ивана Стојановска, Лилјана 

Белакапоска, Анабела Петреска и Христина Стојмирова (од насоката 

англиски јазик и книжевност) зедоа учество во меѓународната студентска 

https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2018/IEPStKlimentReport_final2017.pdf
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конференција „Современи предизвици во воспитувањето и образованието: 

дидактички аспекти“ која се одржа во Вршац (Србија). Студентите ги 

предводеше проф. д-р Љупчо Кеверески. 

Во периодот од 28.11.2019 до 30.11.2019 год. во рамките на 

проектот Anchoring Multiethnic Youth Work in the University Curriculum of 

Future Teachers во организација на партнерските институции Center for 

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

беше реализирана студиска посета во Солун. Во посетата учество зедоа 

професори, претставници на сите наставнички факултети од Р С 

Македонија. Од Педагошкиот факултет-Битола, во посетата учествуваа 

проф. д-р. Татјана Атанасоска, проф. д-р. Валентина Гулевска и проф. д-р 

Јасмина Кочоска 

Во академската година 2020/21 во организација на Педагошкиот факултет 

се одржа и Втората меѓународна конференција на тема Надарените 

талентираните креатори на прогресот како ко-организатори беа 

поканети  Високата школа  за стручни студии  „Михаило Палов” од 

Вршац, Србија,  Учителски факултет од Белград, Универзитет од  

Белград, Р. Србија,  Педагошки факултет од  Загреб, Универзитет во 

Загреб, Р. Хрватска,. На конференцијата со свои трудови учествуваа 

над 100 учесници Р. Словенија, Р. Хрватска, Р. Србија,  Р. Босна и 

Херцеговина, Р. Косово, Р. Албанија. 

На Педагошки факултет – Битола на 20.08.2021 година, во 

Небрегово, му беше доделено Признание за зачувување и 

продолжување на ликот и делото на Блаже Конески од страна на 

Фондацијата за македонски јазик „Небрегово“ во рамките на 

манифестацијата „2021 – Година во чест на Блаже Конески“. 
 

 

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара (ре)акредитација 

 
1  

Назив на студиската програма  
Реакредитација на студиската програма  

МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО, втор циклус 

едногодишни академски студии 

2 Единица на универзитетот  Педагошки факултет – Битола 

3 
Научно подрачје (Фраскатиева 

класификација) 

Општествени науки 5 

4 

Научно поле и научна, стручна 

или уметничка област 

(Фраскатиева класификација) 

Научно поле: Организациони науки и управување 

(506) 

Научна, стручна или уметничка област: наука за 

организација (50600), менаџмент во образование 

(50618) и управување со човечки ресурси (50622) 

5 Вид на студии  
Втор циклус едногодишни студии - Магистерски 

академски студии 

6 

Оптовареност на 

студискатапрограма изразена 

во ЕКТС кредити  

60 ЕКТС кредити 

7 

Степен или ниво на 

квалификација што се стекнува 

со завршување на студиите 

според НРК 

VIIА 

8 
Академски или стручен назив 

со кој што студентот се 

Магистер по менаџмент во образованието 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 

стекнува по завршувањето на 

студиската програма 

9 

Академски или стручен назив 

на англиски јазик што 

студентот го добива по 

завршувањето на студиската 

програма 

Master of management in education 

 

10 
Времетраење на студиите (во 

години)  

Академски едногодишни студии (1 година)  
 

11 

Учебна година во којашто ќе 

започне реализацијата на 

студиската програма  

2022/2023 

12 

Број на студенти што се 

планира да се запишат на 

студиската програма 

10 

13 
Јазик на којшто ќе се изведува 

наставата  

Македонски јазик 

14 

Дали студиската програма се 

поднесува за акредитација или 

за повторна акредитација  

Повтoрна акредитација 

Рекредитација на постојана студиска програма 

Решението од акредитација на студиската програма 

Менаџмент во образованието - со одлука бр. 17-454/4 

од   15.03.2017 

15 

Начин на финансирање на 

предложената студиска 

програма 

600 Евра (во денарска противредност) за еден 

семестар; 2х600 евра =1200 евра и 

600 евра пред одбрана на магистерски труд,  

вкупно 1800 евра (во денарска противредност). 

16 

Услови за запишување на 

студиската програма посебно за 

редовни, вонредни и странски 

студенти 

Завршени четиригодишни од прв циклус студии со 

освоени 240 кредити или завршени четиригодишни 

додипломски студии, како и утврдените посебни 

услови на  единиците на Универзитетот. 

17 
Информација за продолжување 

на образованието 

По завршувањето на студиите, студентот може да го 

продолжи образованието на трет циклус студии во 

научното подрачје 5 Општествени науки. 

   

 

 

1. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

 
1.1. 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 студиски 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. 

1.2 Студиската програма за Менаџмент во образованието обезбедува стекнување на 

компетенции коишто се оправдани и корисни. Педагошкиот факултет ги има дефинирано основните 

задачи и цели на образование на високо компететни кадри од областа на образованието и со оваа 

студиска програма ќе се овозможи унапредување на едукативните процеси во училиштата и 

предучилишните установи преку ефективно и ефикасно креирање и одржување на средини во 

рамките на образовните институции што ќе промовираат, поддржуваат и одржуваат ефективно 

учење и поучување.  

1.2.1 Влезното ниво на компетенции на потенцијалните студенти е определено и дефинирано 

од условите и критериумите за запишување на студентите, прецизно објаснети во Конкурсот за 
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запишување студенти во прва година на втор циклус студии, како и во Упатството за реализација на 

Конкурсот. 

Менаџментот во образование се развива во дисциплина што ефективно ќе ги задоволува 

потребите на образовните системи коишто произлегуваат од предизвиците на технолошките, 

социјалните, културните и економските промени и влијаат врз ефективноста и ефикасноста на 

идните менаџерски практики.  

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

компетентност во европски и светски рамки. 

Звањето Магистер по менаџмент во образованието е дел од звањата во Регистерот на високо 

образовни квалификации во Националната рамка за квалификации, види линк: 

http://mrk.mk/?page_id=1374&lang=mk  

 

2.   Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за дадениот 

профил на кадри 

За потребата, атрактивноста, современоста и студиската програма менаџмент во 

образование потврда наоѓаме во современите услови на живеење, напредокот на науката, но 

и во искуството на европските држави во организација на студии со иста или слична 

поставеност и фокусираност на компетенциите на студентите. 

Сметаме дека називот на предметите, компетенциите кои се развиваат преку 

предметите, структурата на студиската програма, методите кои наставниците ги користат 

при реализација на наставата и при евалуацијата на наставниците се соодветени на 

студиските програми и предметните програми во современите образовни системи.   

Во прилог ќе наведиме само некои од факултетите на кои се реализираат програми 

ориентирани на полињата и областите кои се „покриваат“ со студиската програма 

менаџмент во образованието. 

-Универзитет во Љубљана, Словенија, Педагошки факултет,  

https://www.pef.uni-lj.si/149.html 

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

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

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

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

3а. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 

ЕКТС, студиска програма Менаџмент во образованието,  Педагошки факултет – 

Битола, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, согласно со уредбата за 

националната рамка на високообразовните квалификации 

 

Ниво во Националната 

рамка на 

високообразовните 

квалификации 

 

Високо образование 

Ниво во Европската 

рамка на 

високообразовни 

квалификации 

VII 
  

7  
  

 

Квалификации кои означуваат успешно завршување на вториот циклус на студии (60 ЕКТС) 

се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите: 

4а. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишнигодишни студии со 

60 ЕКТС, студиска програма Менаџмент во образованието, Педагошки факултет, согласно со 

Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 
 

http://mrk.mk/?page_id=1374&lang=mk
https://www.pef.uni-lj.si/149.html
http://www.helsinki.fi/teachereducation/education/subjectteacher/studies.html
http://studiegids.ugent.be/2016/EN/STUDY/studiegebieden.html
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Тип на дескриптор Опис 

Знаење и  разбирање •  Покажува знаење и разбирање за научното поле на проучување 

(или студирање), кое се надградува врз првиот циклус, 

применувајќи методологии соодветни за решавање сложени 

проблеми, како на систематски, така и на креативен начин, што 

обезбедува основа или можност за оригиналност во развивањето 

и/или примената на автономни идеи во контекст на 

истражувањето;  

• Способност за употреба на проширено и продлабочено знаење;  

• Покажува високо ниво на професионална компетентност во едно 

или повеќе специфични научни полиња;  

• Поседува знаење од една или повеќе предметни области кои, во 

дадените научни полиња, се базираат на најреномирани 

меѓународни истражувања во тоа научно поле. 

Примена на знаењето 

и разбирањето 
• Способност за критичко, независно и креативно решавање 

проблеми со одредена оригиналност во нови или непознати 

средини и во мултидисциплинарен контекст, поврзани со полето 

на студирање. 

Способност за 

проценка 
• Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето; 

• Способност за справување со сложени прашања, систематски и 

креативно, за солидно проценување дури и при некомплетни и 

ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, 

општествените и етичките одговорности при примената на 

стекнатото знаење и проценка;  

• Способност за оценување и селекција на научни теории, 

методологии, алатки и општи вештини од предметните области, и 

поставување на нови анализи и решенија на научна основа. 

Комуникациски 

вештини 
• Способност за размена на заклучоци и предлози со 

аргументирање и со рационално поткрепување на истите, како со 

стручни, така и со нестручни лица, јасно и недвосмислено;  

• Преземање значителна одговорност за заедничките резултати, 

водење и иницирање активности.. 

Вештини на  учење • Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно 

знаење и способност за независно и самостојно делување при 

стекнувањето на нови знаења и вештини во општествени рамки; 

• Способност за преземање одговорност за понатамошен 

професионален развој и усовршување. 

 

3б. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни 

студии со 60 ЕКТС, студиска програма Менаџмент во образованието, на Педагошки 

факултет - Битола, согласно со Уредбата за националната рамка на 

високообразовните квалификации 

 

Тип на дескриптор 

 

Опис 

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

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

планирањето, раководењето, екипирањето и контролирањето на 

процесите во училницата и училиштето, знае како менаџментот го 

зголемува ефективното водство во организацијата. 
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Примена на знаењето 

и разбирањето 

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

реализира научно-истражувачка работа во областа на менаџирањето 

со процесите во училиштето и пошироко. 

Способност за 

проценка 
• Може да ги проценува клучните карактеристики на организацијата 

на работењето на воспитно-образовните организации, поединците и 

воспитно-образовните групи. 

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

на свое натамошно усовршување. 

Комуникациски 

вештини 
• Има способност за комуницирање, соработка, тимска работа 

• Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со деца, млади, 

возрасни.  

• Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со колегите 

• Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со родителите. 

• Успешно и ефикасно воспоставува комуникација со пошироката 

заедница. 

Вештини на  учење 

 
• Покажува успешност во учење од нови ситуации. 

• Покажува успешност во учење од сопственото искуство. 

• Покажува успешност во учење од различни извори. 

• Покажува успешност во учење преку акциони истражувања 

 

 

 

 

4. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 

задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и 

дефиниран начин на избор на предметите.   

 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА 

Табела 4.1. Распоред на предмети по семестри и години на студии за стручни студии (СС), 

и академски студии (АС) 

Реден 

број 

Код на 

предметот 
Назив на наставен предмет Семестар 

Неделен фонд на 

часови 
ЕКТС 

П В 

ДЕВЕТТИ СЕМЕСТАР 

  Задолжителни наставни предмети     

1 М900 Училишен менаџмент Деветти 3 2 6 

2 М901 Училишна култура и однесување Деветти 3 2 6 

3 М902 Менаџмент на промени Деветти 3 2 6 

   Изборен наставен предмет (два од пет)     

4 М903 Психологија на менаџмент Деветти 3 2 6 

5 М904 
Управување и раководење со квалитетот на 

наставата  
Деветти 3 2 6 

6 М905 Докимологија Деветти  3 2 6 

7 М906 
Информатичка технологија и комуникација во 

образованието 
Деветти 3 2 6 

8 М907 Претприемништво Деветти 3 2 6 

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за семестар   30 
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Реден 

број 

Код на 

предметот 
Назив на наставен предмет Семестар 

Неделен фонд на 

часови 
ЕКТС 

П В 

ДЕСЕТТИ СЕМЕСТАР  

  Задолжителни наставни предмети     

9 М1001 Професионален и кариерен развој Десетти 3 2 6 

10 М1002 
Методологија на научно – истражувачката 

работа 
Десетти 3 2 6 

11 М1003 Магистерски труд Десетти 1 3 18 

       

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за семестар   30 

 

Реден 

број 

Код на 

предметот 
Назив на наставен предмет Семестар 

Неделен фонд на 

часови 
ЕКТС 

П В 

ТРЕТА ГОДИНА 

  Задолжителни наставен предмет     

  Изборен наставен предмет     

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година    

 

Реден 

број 

Код на 

предметот 
Назив на наставен предмет Семестар 

Неделен фонд на 

часови 
ЕКТС 

П В 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

  Задолжителни наставен предмет     

  Изборен наставен предмет     

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година    

 

 

 

Табела 4.2.  Изборни наставни предмети на студиската програма 
 

Вид на изборен наставен предмет Број  

Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 5 

Изборни наставни предмети  кои единицата ги ги обезбедува од Универзитетска листа на 

изборни предмети 
/ 

 

Реден 

број 
Код Назив на предметот Семестар 

Неделен фонд на 

часови ЕКТС 
Од која 

единица 
предавања вежби 

1 М903 Психологија на менаџментот 

Деветти 

3 

 

 

2 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

2 М904 
Управување и раководење со 

квалитетот на наставата 

Деветти 

3 

 

 

2 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

3 М905 Докимологија 

Деветти 

3 

 

 

2 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

4 М906 
Информатичка технологија и 

комуникација во образованието 

Деветти 

3 

 

 

2 

6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 
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УКЛО 

Битола 

5 М907 Претприемништво 

Деветти 

3 

 

 

2 6 

Педагошки 

факултет- 

Битола, 

УКЛО 

Битола 

Вкупно:    

 

Табела 4.3. Преглед на застапеност на задолжителните предмети  и 

 изборните предмети на студиската програма. 
 

Семестар Број на 

задолжителни 

предмети 

Број на изборни 

предмети  

Вкупно 

предмети 

I 3 2 5 

II 3 / 3 

Вкупно 6 2 8 

% застапеност 75% 25% 100% 
 

Табела 4.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети и 

 изборните  предмети. 

 
Ред 

бр 

Траење на 

студиите 

(години)/ 

вкупен број на 

ЕКТС на 

студиската 

програма 

Вкупна оптовареност 

изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за задолжителни 

предмети изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за изборни 

предмети изразена преку 

ЕКТС 

А 
Вкупен 

број на 

ЕКТС од 

наставните 

предмети  

А1 
Процентуална 

застапеност 

на ЕКТС од 

наставните 

предмети на 

студиската 

програма  

Б 
/ Вкупен број 

на ЕКТС од 

задолжителните 

наставни 

предмети  

Б1 
Процентуална 

застапеност на 

ЕКТС од 

задолжителните 

наставни 

предмети во 

однос на 

вкупниот број на 

ЕКТС на 

студиската 

програма 

В 
Вкупен 

број на 

ЕКТС од 

изборни 

наставни 

предмети 

В1 
Процентуална 

застапеност на 

ЕКТС од 

изборните 

наставни 

предмети во 

однос на 

вкупниот број на 

ЕКТС на 

студиската 

програма 

1. 1 

година/60ЕКТС 

60 

 
100% 

48 
(Б/А)*100=80% 

12 

(В/А)*100=20% 

 

5. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 (Прилог бр.4) од 

Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските 

програми од ПРВИОТ,вториот  и третиот циклус на студии (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011)  и член 61 став 3 од Закон за високо 

образование ( (“Службен весник на Република Македонија”, бр.82/2018) 

 
 

Табела 5.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен 

работен однос со полно работно време на  единицата каде што  се реализира студиската програма 

 Име и презиме 

на наставникот 

да се наведе Предмети што 

ги предава 

наставникот 

Вкупен број 

на предмети  звањето во 

кое е избран 

и во која 

научна 

област 

Областа во 

која што е 

докториран 

институцијат

а каде работи 

во редовен 

работен однос зимск

и 

летен 
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1 Добри 

Петровски 

Редовен 

професор, 

Менаџмен

т 

Доктор на 

науки од 

областа 

на 

менаџмен

тот 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Училишна 

култура и 

однесување; 

Училишен 

менаџмент. 

2 / 

2 Весна 

Стојановска 

Доцент, 

50513 

Образован

ие на 

наставниц

и 50525 

Друго 

(Образова

ние) 

Доктор на 

образовн

и науки 

 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Училишен 

менаџмент; 

Менаџмент на 

промени; 

Претприемни

штво  

3 / 

3 Татјана 

Атанасоска  

Редовен 

професор, 

50500 

Педагогија 

Доктор на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Управување и 

раководење со 

квалитетот на 

наставата 

1 / 

4 Деан Илиев Редовен 

професор, 

50500 

Педагогија

, 50518 

Социјална 

педагогија, 

50511 

Образован

ие на 

возрасни, 

перманент

но 

образовани

е 

Доктор на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Методологија 

на научно-

истражувачкат

а работа; 

Управување и 

раководење со 

квалитетот на 

наставата 

 

1 1 

5 Љупчо 

Кеверески 

Редовен 

професор, 

51000 

Општа 

психологиј

а, 51004 

Развојна 

психологиј

а, 51005 

Психологи

ја на 

образовани

е и 

воспитува

ње 

Доктор 

по 

психолош

ки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Психологија 

на 

менаџментот;

Методологија 

на научно-

истражувачкат

а работа 

1 1 

6 Јове Димитрија Редовен Доктор во Педагошки Докимологија, 1 1 
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Талевски професор, 

Редовен 

професор 

во областа 

Географија 

областа 

на 

Географи

ја 

Образова

ние 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Професионале

н и кариерен 

развој  

 Виолета 

Јанушева 

Редовен 

професор, 

64010 

Општа 

лингвисти

ка, 64000 

Македонис

тика и 

64029 

Друго 

Доктор на 

филолош

ки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Докимологија / 1 

 Данче Сивакова 

- Нешковски 

Вонреден 

професор, 

50504 

Методика, 

50513 

Образован

ие на 

наставниц

и, 50525 

Друго 

(природни 

и 

општестве

ни науки) 

Доктор 

по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Училишна 

култура и 

однесување; 

Претприемни

штво 

2 / 

 Јасминка 

Кочоска 

Вонреден 

професор, 

50504 

Методика, 

50513 

Образован

ие на 

наставниц

и, 50525 

Друго 

(природни 

и 

општестве

ни науки) 

Доктор 

по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Менаџмент на 

промени 

1 / 

 Билјана 

Граматковски 

Вонреден 

професор, 

50504 

Методика, 

50513 

Образован

ие на 

наставниц

и, 50525 

Друго 

(природни 

Доктор 

по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Информатичк

а технологија 

и 

комуникација 

во 

образованието 

1 / 
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и 

општестве

ни науки) 

 Марија 

Ристевска 

Вонреден 

професор, 

50500 

Педагогија 

Доктор на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Професионале

н и кариерен 

развој 

/ 1 

 Јосиф Петровски 

 

Доцент,  

Развој на 

софтвер. 

Доктор на 

науки од 

областа 

на 

инженерс

твото и 

менаџмен

т на 

софтверс

ки 

апликаци

и 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Информатичк

а технологија 

и 

комуникација 

во 

образованието 

1 / 

 

Табела 5.2. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен 

работен однос со полно работно време од други единици на високообразовната установа 

ангажирани на единицата каде што се реализира студиската програма 

 

 Име и презиме на 

наставникот 

да се наведе Предмети што 

ги предава 

наставникот 

Вкупен број 

на предмети  звањето во 

кое е избран 

и во која 

научна 

област 

Областа во 

која што е 

докториран 

институцијат

а каде работи 

во редовен 

работен однос зимск

и 

летен 

        

        

        

        

        

        

 

Табела 5.3. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во работен однос 

во друга високообразовната установа или интитуција ангажирани на единицата каде што се 

реализира студиската програма 

 Име и презиме 

на наставникот 

да се наведе Предмети што 

ги предава 

наставникот 

Вкупен број 

на предмети  

Работ

ен 

однос 

звањето во 

кое е избран 

и во која 

научна 

област 

Областа во 

која што е 

докториран 

институцијат

а каде работи 

во редовен 

работен однос зимск

и 

летен  
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Табела 5.4. Список на наставници кои можат да бидат ментори на магистерски трудови на 

студиската програма 

 Име и презиме на наставникот Звањето во кое е избран и 

во која научна област 

Областа во која 

што е докториран 

1. Проф.д-р Добри Петровски Редовен професор во 

областа менаџмент и во 

областа библиотекарство 

Менаџмент 

2.  Доц.д-р Весна Стојановска Доцент, Образование на 

наставници (50513), Друго 

(50525) (Менаџмент во 

образование) 

Образование на 

наставници  

3.  Проф.д-р Татјана Атанасоска Редовен професор, 50500 

Педагогија 

Доктор на 

педагошки науки 

4. Проф.д-р Марија Ристевска Вонреден професор, 50500 

Педагогија 

Доктор на 

педагошки науки 

5. Проф.д-р Јове Димитрија Талевски Редовен професор во 

областа Географија 

Доктор во областа 

на Географија, 

Образование 

6. Доц. д-р Јосиф Петровски  Доцент, 

Развој на софтвер 

Доктор на науки од 

областа на 

инженерството и 

менаџмент на 

софтверски 

апликации 

 

6. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма 

Менаџмент во образованието, организирана на Педагошки факултет - Битола 

 
 

Табела 6.1 Список на простории со површина во високообразовната установа  што ќе 

се користат за реализација на студиската програма 

 

Р.Б. Вид и намена на простор Број 
Број на 

места 

Површина 

m2 

1. Амфитеатар 1 130 180 

2. Читална 1 80 180 

3. Библиотека                                                                                               1 4 75 

4. Студентско бифе 1 40 35 

5. Заштитен бункер 1 0 25 

6. Кабинет за странски јазици                            2 66 120 

7 Кабинет за информатича  обука 3 80 160 

8 Кабинет со лабораторија- Биологија                                     1+ 1 30 100 

9 Кабинет со лабораторија- Хемија 1+ 3 40 250 

10 
Кабинет со училница-  Ликовна 

уметност 

1+ 1 
30 100 

11 
Кабинет со училница-  Перманентно 

образование 

1+1 
30 100 

12 
Кабинет со училница- Музичко 

образование 

1+1 
40 100 

13 Трафостаница во склоп на 1 0 40 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 

факултетот  

14 Објект за пушење- пушална 1 10 10 

15 Деканат  1 0 350 

16 Студентски прашања 1 10 70 

17 
Котларница со котли за парно 

греење 

1 
0 180 

18 
Дворна површина со урбана опрема 

и фонтана 

2 + 1 
0 11000 

19 Училници 9 350 550 

20 Медијатека 1 20 64 

21 Тоалети 16 по 2 100 320 

22 Противпожарни сандачиња  10 8 0 

23 Противпожарни апарати 23 22 0 

24 Клупи за студенти- салон 15 90 0 

25 
Резервоар за нафта за горење  30 

тони 

1 
0 0 

Вкупно   14009 

 

 

7. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Менаџмент во 

образованието,  Педагошки факултет - Битола 

 

 

Табела 7.1 Список на опрема и наставни средства (по вид, број и намена) за вршење на 

дејноста што одговараат на нормативите и стандардите за вршење високобразовна дејност 

 

Ред.Бр. 
Опрема и наставни 

средства 
Вид Намена Број 

1. 

Заштитни видео камери 

 

За обезбедување на 

просторот во и надвор од 

факултетот 

        16 

2. 

Систем за надворешно 

осветлување (рефлектори - 

канделабрии ) 

 

За обезбедување на 

просторот во и надвор од 

факултетот 

      8+6 

3. 

Персонални компјутери 

 

За реализација на 

наставата и 

администрирање 

       125 

4. 

Персонален компјутер и 

сервер  

За реализација на 

наставата и 

администрирање 

          4 

5. 
Лап топ Компјутери 

 
За реализација на 

наставата 

         30 

6. Ласерски печатар  За печатење          32 

7. 
Музички систем 

 
За реализација на 

наставата 

          3 

8. 
Портабл радио/ЦД и касета 

систем  
 

За реализација на 

наставата 

          2 

9. 

Видео бим 

 

За реализација на 

наставата и видео 

конференциски врски, 

одбрани на магистерски, 

докторски дисретации 

          20 

10. Дигитален апарат  За евидентирање настани,           3 
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изработка на наставни 

средства и реализација на 

настава 

11. 

Видео камера 

 

За евидентирање настани, 

изработка на наставни 

средства и реализација на 

настава 

          1 

12. 
Статив за видео камера 

 
Поддршка за видео 

снимањето 

          1 

13. 

Безжичен рутер - свичови 

за интернет мрежа 

 

За Интернет конекција и 

создавање услови за 

непречена комуникација 

со студентите и 

реализација на наставата 

10+15 

14. 

Телевизиски апарати    

ЦРТ /  ЛЦД  

За информирање на 

студентите и реализација 

на наставата 

10+ 8 

15. 

ДВД 

 

За проектција на 

материјали за учење и 

поучување 

         2 

16. 
Видео рекордер 

 
За умножување 

материјали 

         5 

17. Скенер  За скенирање документи          5 

18. 
Телефонска централа со 

(24 локали) 
 

За интерна и екстерна 

комуникација 

         1 

19. 

Дигитално пиано- 

Клавинова 
 

За реализација на 

наставата од областа на 

музиката и за културни 

настани и свечености 

         1 

20. 

Клавир 

 

За реализација на 

наставата од областа на 

музиката и за културни 

настани и свечености 

         2 

21. 

Миксета за видео 

материјал  

За реализација на 

наставата и за културни 

настани и свечености 

         1 

22. 

Климатизери 

 

За обезбедување 

оптимални услови за 

учење и поучување. 

        23 

23. 

Интернет бесплатени 

пултови за студенти со 10 

компјутери 
 

За информирање на 

студентите, за 

пријавување на испити и 

сл. 

         1 

24. 

Фотокопир машини 

 

За умножување на 

материјали за 

адмистрација и наставни 

материјали 

         4 
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8.  Информација за бројот студенти (прв пат запишани) на студиската програма во 

периодот од последната акредитација 

 

Табела 8. Преглед на бројот на студенти кои се запишани (по прв пат) на 

студиската програма во периодот на последната акредитација и бројот на 

студенти за кои се бара акредитација 

Академска година 
Број на студенти 

запишани во прва година 

1. 2017/2018 1 

2. 2018/2019 1 

3. 2019/2020 2 

4. 2020/2021 1 

Вкупно запишани студенти 5 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација Според бројот на 

слободни акредитирани 

ментори 

Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација Бројот на студенти за 

запишување во првата 

година на студиската 

програма се 

определува во 

согласност со бројот 

на расположиви 

акредитирани ментори 

на втор циклус студии 

 

9. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

 

9.1 Во предметните програми од студиската програма (Прилог 3) дадени се детални 

информации за литературата која се користи при реализација на истите. Покрај тоа, 

Факултетот има сопствена библиотека која располага со богат книжен фонд од околу 5.000 

домашни и странски монографски публикации и голем број домашни и странски стручни 

списанија што во целост ја покриваат задолжителната и дополнителната литература за 

предметите од студиската програма. Од посебно значење се насловите кои се дел од 

владиниот проект за превод на 500 професионални и научни книги за високото образование, 

од најдобрите и најпознатите универзитети од САД, Англија, Франција и Германија. Добар 

дел од нив се од областа и истите беа селектирани во соработка со сите државни и приватни 

факултети во земјава, а се користат на најреномираните светски образовни институции. 

 

9.2 Линк до книги/ учебници кои се објавени од страна на наставниците на 

студиската програма за слободно симнување од страна на студентите: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-10-04-08-57-57  

 

10. Информација за веб страница 

 

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 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-10-04-08-57-57
http://www.uklo.edu.mk/
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Исто така, детални податоци за студиските програми можат да се добијат и на веб-

страницата на Педагошкиот факултет Битола: 

www.pfbt.uklo.edu.mk 
 

 

 Вид на информацијата Веб страна/линк 

10.1 Студиските програми и предметните 

програми; наставниот кадар на 

високообразовната установа 

За студиските програми: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

21-07-16/2020-03-22-21-05-55  

За наставниот кадар: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

21-02-06/2020-03-30-16-38-46  

10.2 Решението за акредитација на секоја студиска 

програма одделно и решение за почеток со 

работа за секоја студиска програма одделно 

Решенија за акредитација на секоја студиска 

програма: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

21-07-16/2020-03-22-21-05-55  

 

10.3 Актот за систематизација https://www.pfbt.uklo.edu.mk/  

10.4 Деловникот за работа на наставно-научниот, 

односно научниот совет 

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

10.5 Правилникот за плати и надоместоци на 

единицата 

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

10.6 Извештај и одлука за последен избор во звање 

за секој наставник и соработник објавен во 

Билтенот 

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

10.7 Распоредот на работни задачи за тековната 

учебна година 

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

10.8 Прифатени теми за изработка на магистерски 

трудови 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

20-45-58/home-3  

10.9 Прифатени теми за изработка на докторски 

трудови 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

20-45-58/home-3  

10.10 Акти кои ги носи единицата согласно други 

закони 

Информации од јавен карактер: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-

21-02-06/2020-04-15-20-18-52  

10.11 Етичкиот кодекс https://www.pfbt.uklo.edu.mk/  

 

11. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 

наставата 

 

Системот за оценка на квалитетот на наставно-образовниот процес ќе се реализира 

преку процесот на евалуација. За евалуација на наставата ќе се користат методите за оценка 

на квалитетот на академскиот кадар, самоевалуација и надворешна евалуација предвидени 

со Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот, Решенијата од Агенцијата за 

квалитет во високото образование, Одборот за акредитација во високото образование и 

Решенијата од Одборот за евалуација на високото образование во Република Македонија. 

Развивањето и одржувањето квалитет на наставата на ова студиска програма ќе се 

прави преку:   

• контрола на квалитетот на наставата во согласност со законските прописи и со 

• обезбедување на активна улога на студентите во оцена на квалитетот на 

• програмите; 

• анкетирање студентите заради укажување на можни подобрувања на наставата и 

организацијата на студиите; 

• следење на професионалниот ангажман на студентот по неговото завршување, 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-03-22-21-05-55
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-03-22-21-05-55
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-03-30-16-38-46
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-03-30-16-38-46
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-03-22-21-05-55
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-07-16/2020-03-22-21-05-55
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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• комуникација со студенти кои ги завршиле студиите заради увид во применливоста 

на знаењата и вештините стекнати на студиите. 

• самоевалуација 

• надворешна евалуација 

• превземање на соодветни мерки за унапредување на квалитетот на студиската програма, 

наставата, литературата и наставниците. 

Конкретно фрекфенцијата на реализација на студентската анкета за оценка на 

квалитетот на студиската програма, како и квалитетот на наставно-образовната дејност на 

наставниците и соработниците е двапати годишно и тоа по завршувањето на секој од 

семестрите, преку iKnow студентскиот сервис. Анкетирањето е анонимно, но задолжително. 

Исто така, сеопфатен самоевалуационен процес се реализира на три години, според 

законските прописи, којшто покрај студентската анкета, опфаќа прибирање на податоци и 

анализа на индикатори на квалитет, определени со акт на Универзитетот, документарна 

проверка, инвентар, концепција на тригодишен Акциски план и подготовка на Извештај за 

самоевалуацијата на факултетот, во којшто се вклучени сите студиски програми, од сите 

циклуси на студирање. 
 

12. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за единствените 

основи на евалуацијата и евалуационите постапки на универзитетите донесено од 

агенција за евалуација на високото образование во Република Македонија и од 

Интеруниверзитетска конференција на Република Македонија (Скопје -Битола, 

септември 2002). 

 

12.1 Да се образложи постапката за спроведување на процесот на самоевалуација и 

на анкетата со студентите  

Анкетирањето се врши со цел евалуација на работата на наставниот кадар по секој 

предмет на студиската програма, но исто така се вреднува и успешноста на студиската 

програма. Наставниците се вреднуваат во однос на тоа дали реализираат настава, како ја 

реализираат наставата, дали применуваат интерактивни методи, дали дополнуваат на 

дополнителна активност на студентите, дали даваат соодветна литература за подготовка на 

испитотот, дали оценувањето е транспарентно, ја оценуваат и објективноста на 

оценувањето, личната култура на наставникот и др. 

Во однос на студиската програма се прибираат податоци за тоа дали развива 

компетенции на пазарот на трудот, дали наставата се реализира квалитетно и сл. На секоја 

трета година се прави самоевалуација на целокупното работење на едницата, а врз основа на 

тоа се прави и евалуација и извештај за работата на цел Универзитет. Во поглед на 

финансиското работење, општествената поставеност на факултетот, дали соработува со 

локалната самоуправа, покриеност со академски кадар, оптеретноста на академскиот кадар 

по семестри и во текот на цела академска година, анализа на успехот на студентите на сите 

академски години, прооднос на студентите по секој наставен предмет и вкупно, академската 

мобилност на студентите и професорите, меѓуинституционална соработка на 

институционално и меѓународно ниво, учество на академскиот кадар на научни 

конференции, семинари и сл. 
 

 

12.2 Извештајот за спроведената самоевалуација на Педагошкиот факултет Битола за 

периодот 2017/2018 до 2019/2020 година може да се најде на веб страната на факултетот: 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52  
 

 

http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
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13. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците 

кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно профилот и 

квалификацијата на наставно-научниот кадар. 

 

Табела 13.1 Збирен преглед на бројот на наставници по области 

ангажирани за изведување на студиската програма  
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 3     3 
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  1    1 

6 
Географи
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8 
Информа
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1      1 
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      12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.   Соодветноста на структурата и содржината на циклусот на студии со општите и 

специфичните дескриптори 

 
Општи дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува постигнување на 

општите дескриптори 
Специфичен 

дескриптор 

Опис  

Знаење и 

разбирање 
• Покажува знаење и разбирање во 

научното поле на студирање кое се 

надградува врз претходното образование 

и обука, вклучувајќи и познавање во 

доменот на теоретски, практични, 

Училишен менаџмент 

Училишна култура и 

однесување 

Психологија на менаџмент 

Управување и раководење со 
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концептуални, компаративни и критички 

перспективи во научното поле според 

соодветна методологија. 

• Разбирање на одредена област и 

познавање на тековните прашања во 

врска со научните истражувања и новите 

извори на знаење. 

• Покажува знаење и разбирање за разни 

теории, методологии. 

квалитетот на наставата  

Методологија на научно- 

истражувачката работа 

Примена на 

знаење и 

разбирање 

• Може да го примени знаењето и 

разбирањето на начин што покажува 

професионален пристап во работата или 

професијата. 

• Покажува компетенции за 

идентификација, анализа и решавање 

проблеми. 

• Способност за пронаоѓање и 

поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање. 

Методологија на научно – 

истражувачката работа 

Изработка на магистерски труд 

Претприемништво 

 

Способност за 

проценка 
• Способност за прибирање, анализирање, 

оценување и презентирање 

информации, идеи, концепти од 

релевантни податоци. 

• Донесување соодветна проценка земајќи 

ги предвид личните, општествените, 

научните и етичките аспекти. 

• Способност да оценува теоретски и 

практични прашања, да дава 

објаснување за причините и да избере 

соодветно решение. 

Методологија на научно-

истражувачката работа 

Докимологија 

Комуникациски 

вештини 
• Способност да комуницира и дискутира, 

и со стручната и со нестручната јавност, 

за информации, идеи, проблеми и 

решенија кога критериумите за 

одлучување и опсегот на задачата се 

јасно дефинирани. 

• Презема поделена одговорност за 

колективни резултати. 

• Способност за независно учество, со 

професионален пристап, во специфични, 

научни и интердисциплинарни дискусии. 

Изработка на магистерски труд 

Вештини на  

учење 

Презема иницијатива да ги 

идентификува потребите за стекнување 

понатамошно знаење и учење со висок 

степен на независност. 

Психологија на менаџмент 

Професионален и кариерен 

развој 

Менаџмент на промени 

Претприемништво 

 

Специфични дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува постигнување на 

специфичните дескриптори 
Специфичен 

дескриптор 

Опис  

Знаење и 

разбирање 

Ги знае и ги разбира: стратегиите за 

менаџирање со наставата и процесите на 

учење и поучување, ги знае основите на 

организирањето, планирањето, 

раководењето, екипирањето и 

контролирањето на процесите во 

Училишен менаџмент 

Училишна култура и 

однесување 

Психологија на менаџмент 

Професионален и кариерен 

развој 
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училницата и училиштето, знае како 

менаџментот го зголемува ефективното 

водство  во организацијата. 

Управување и раководење со 

квалитетот во наставата 

 

Примена на 

знаење и 

разбирање 

Може да го примени стекнатото знаење 

во практика, да планира и реализира 

научно-истражувачка работа во областа 

на менаџирањето со процесите во 

училиштето и пошироко. 

Информатичка технологија и 

комуникација во образованието 

Методологија на научно-

истражувачката работа 

Изработка на магистерски труд 

Способност за 

проценка 
• Може да ги проценува клучните 

карактеристики на организацијата на 

работењето на воспитно-образовните 

организации, поединците и воспитно-

образовните групи. 

• Може да го вреднува  сопствениот 

напредок во работата и да работи на 

свое натамошно усовршување. 

Училишен менаџмент 

Училишна култура и 

однесување 

Психологија на менаџмент 

Професионален и кариерен 

развој 

 

Комуникациски 

вештини 
• Има способност за комуницирање, 

соработка, тимска работа 

• Успешно и ефикасно воспоставува 

комуникација со деца, млади, возрасни.  

• Успешно и ефикасно воспоставува 

комуникација со колегите 

• Успешно и ефикасно воспоставува 

комуникација со родителите. 

• Успешно и ефикасно воспоставува 

комуникација со пошироката заедница. 

Информатичка технологија и 

комуникација во образованието 

Психологија на менаџмент 

Изработка на магистерски труд 

Вештини на  

учење 

- Покажува успешност во учење од 

нови ситуации. 

- Покажува успешност во учење од 

сопственото искуство. 

- Покажува успешност во учење од 

различни извори. 

- Покажува успешност во учење преку 

акциони истражувања 

Професионален и кариерен 

развој 

Методологија на научно-

истражувачката работа 

Изработка на магистерски труд 

 

 

 

 

15.   Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската 

програма 

15.1 Во студиската програма Менаџмент во образованието, Практичната настава е 

инкорпирана во секој од предметите.  

15.2 Треба да се додаде и тоа дека во рамките на секој предмет освен предавања се 

предвидуваат вежби во чии рамки е предвидено да се применуваат интерактивни методи, 

како што се работа на студии на случај, симулација на практични ситуации и сл. 

15.3 Бидејќи се работи за современа дисциплина во светски рамки, наставниот кадар 

е посветен на создавање на дела од оваа област, истражување на оваа област и промоција на 

своите истражувања во домашни и меѓународни конференции, собири и сл. При 

реализација на наставата се користат и дел од учебниците кои беа преведени од владата на 

нашата држава, а се однесуваат примарно или секундарно на менаџментот во образование. 
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16.  Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 

образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции 

 
 

16.1 Студиската програма нуди современи пристапи во поучувањето, истовремено креира 

компетенции за домашниот и светскиот пазар. Менаџментот во образование постојано е соочен со 

предизвици и нови можности кои произлегуваат од константните промени што се случуваат ширум 

светот. Потребата да се направи образовниот систем да биде повеќе проактивен отколку реактивен, 

преку примена на принципи и техники од менаџерските науки е причината што актуелното, 

меѓународно внимание е насочено кон проблемите на образовниот менаџмент.  

 

16.2 Студиските програми на Педагошкиот факултет - Битола во потполност се 

комплементарни и усогласени, Во нивната основа е педагогија, во потесна смисла на зборот, 

образованието на едукатори. Секоја од дисциплините ја одразува струката кон која води, што се 

потврдува и структурата на наставниот кадар на факултетот во кој доминираат лица експерти во 

областите педагогија, образование на наставници, менаџмент, но и другите општествени науки.  

 

16.3 За потребата, атрактивноста, современоста и студиската програма Менаџмент во 

образованието потврда наоѓаме во современите услови на живеење, напредокот на науката, 

но и во искуството на европските држави во организација на студии со иста или слична 

поставеност и фокусираност на компетенциите на студентите. 

Во прилог ќе наведиме само некои од факултетите на кои се реализираат програми 

ориентирани на полињата и областите кои се „покриваат“ со студиската програма 

Менаџмент во образованието. 

1. -Универзитет во Љубљана, Словенија, Педагошки факултет,  

https://www.pef.uni-lj.si/149.html 

2. Универзитет во Хелсинки, Финска, Оддел за образование на наставници 

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

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

http://studiegids.ugent.be/2016/EN/STUDY/studiegebieden.html  
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ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 
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ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 

1. Одлука за усвојување на студиската програма од  Наставно-научниот совет 

на факултетот, наставничкиот совет на високата стручна школа или научниот 

совет на научниот институт член 110 и член 145 од Законот за високо 

образование (Службен весник на РМ, бр.82/2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 

 

2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат, 

односно  Советот на научната установа; член 94 и член 145 од Законот за 

високото образование (Службен весник на РМ, бр.82/2018) 
 

 

 
 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 
 

 

3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на 

настава по одредени предмети од студиската програма  

 



























ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 
 

 

5. Согласност на наставникот за учество на наставникот во реализација на 

студиската програма во друга високообразовна установа (член 179 од Законот 

за високо образование (Службен весник на Република  Македонија, бр.82/2018)) 

 

Во реализацијата на студиската програма Менаџмент во образованието учествуваат 

само наставници кои се вработени на Педагошки факултет – Битола. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 

 

6. Согласност за учество во реализација на студиската програма 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР. 3 



 
Ред.број: 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Методологија на научно – истражувачката работа 

2. Код М1002 

3. Студиска програма Менаџмент во образованието 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / 

X семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Проф.д-р Деан Илиев 

Проф.д-р Љупчо Кеверески 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Развој на истражувачки компетенции на студентите; 

 Оспособеност на студентите за идентификација на истражувачки проблем; 

 Оспособеноста на студентите за изработка на проект за научно истражување во 

образованието; 

 Оспособеност на студентите за дефинирање и операционализација на хипотези во 

научните истражувања; 

 Оспособеност на студентите за проста и сложена обработка на податоците 

(квантитативна и квалитативна); 

 Оспособеноста на студентите за анализа и интерпретација на резултатите од 

истражувањето; 

 Оспособеноста на студентите за дисеминација на резултатите од  педагошкото 

истражување; 

11. Содржина на предметната програма: 

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

истражувачки парадигми и дизајни 

2. Научно истражувачки проект: карактеристики, видови, дизајн 

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

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

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

истражувања: видови, метриски карактеристики, специфични начини на примена 

5. Примена на дескриптивната статистика во образовните истражувања 

6. Анализа и интерпретација на резултатите од педагошките истражувања 

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

резултатите, избор на корисници на резултатит,... 

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

образованието 

9. Начини на дисеминација на резултатите од педагошките истражувања 

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



параграф, структура,...) 

12. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, студии на случаи, 

семинарски работи; наставата согласно со условите може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часа  

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 

писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Изработка и јавна усна одбрана на идеен проект за 

истражување во образованието 

Испитот се полага како завршен испит, изработка и 

одбрана на семинарска работа (истражувачки проект, 

презентација, сценарија, преводи, анализи ...) 

регулирано во Правилникот на Универзитетот 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 

рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Смилевски 

Ц.  

Методологија на 

истражување 

Педагошки 

факултет Битола 

2006 

2. Илиев Д. Акциони 

истражувања во 

образованието 

Педагошки 

факултет Битола 

2006 



3. Цохен Л., 

Манион Л.& 

Моррисон 

К. 

Методе 

истраžиванја у 

образованју 

Наклада Слап 2007 

4. Царр Њ. & 

Кеммис С. 

Бецомонг 

Цритиицал: 

Едуцатион, 

Кноњледге анд 

Ацтион Ресеарцх 

Лондон анд Нењ 

Ѕорк: 

РоутледгеФалмер 

2002 

 5. Фајгелј С. Методе 

истраžиванја 

понаšанја 

Центар за 

применјену 

психологију 

Београд 

2004 

22.2. 

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. Линдлоф Р. 

Т. & Таѕлор 

Ц.Б. 

Љуалитативе 

Цоммуницатион 

Ресеарцх 

Метходс, (Сецонд 

едитион), 

Тхоусанд Оакс, 

Лондон Нењ 

Делхи: САГЕ 

Публицатионс 

2002 

  3. Ангелоска- 

Галевска Н. 

Квалитативни 

истражувања во 

образованието 

Филозофски 

факултет Скопје 

2001 

  4. Ланксхеар 

Ц. & Кнобел 

М. 

А хандбоок фор 

Теацхер Ресеарцх 

Опен Университѕ 

Пресс 

2006 

  5. Марсхалл Ц. 

& Россман 

Г. 

Десигнинг 

Љуалитативе 

Ресеарцх 

Саге 2006 

  6. Њиерсма Њ. Ресеарцх Метходс 

ин Едуцатион 

Аллѕн анд Бацон 2000 

  7. Бижков Г. и 

Краевски В. 

Методология и 

методи на 

педагогическите 

иследвания 

София: Аскони-

Издат 

1999 

 

 

 

 

 

 
 



 
Ред.број: 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Претприемништво 

2. Код М 907 

3. Студиска програма Менаџмент во образованието 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / 

IX семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник доц.д-р Весна Стојановска 

проф.д-р Данче Сивакова Нешковски 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 разбирање на претприемништвото како проактивност и соочување со ризик 

 развивање на свест и претпазливост кон неличните потреби како основа за развој на 

деловен потфат 

 продукција на креативни бизнис идеи 

 разбирање на оперативните  суштински претпоставки за секој потфат 

 управување и развивање на потфатот 

 развивање на иновативниот потенцијал и претприемничко однесување кај учениците; 

 да се разбере важноста на иновативниот начин на размислување и опцијата за 

самовработување како одлична кариерна опција за младите лица. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Фази на претприемништвото; 

2. Карактеристики на претприемачите: препознавање на претприемачите како преземачи 

на ризик, оспособени со сензитивност за потребите на пазарот; 

3. Извори на нови идеи (потрошувачи, постојни производи и услуги, дистрибутери, 

владини прописи); 

4. Планирањето како дел од бизнис операцијата: компоненти на бизнис план; 

5. Финансирање на претприемничкиот потфат; 

6. Форми на сопственост; 

7. Претприемничка стратегијa; 

8. Претприемничка компетенција и учење за претприемништвото; 

12. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, студии на случаи, 

семинарски работи; наставата согласно со условите може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часа  

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 

15.2. Вежби (лабораториски, 30 



аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 

писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Според Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на втор 

циклус студии на универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 

рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хисрич,Р., 

Питерс,М., 

Шеферд, Д.  

Претприемаштво Арс Ламина 2012 

2. Стојановска 

Весна 

Адаптирани 

материјали за 

интерна употреба 

Педагошки 

факултет 

2020 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Moorman, 

J.W., Halloran, 

J.W.,  

Entreprenuership SOUTH-

WESTERN 

PUBLISHING 

2000 

2.     

 

 

 

 



 

 
 



 
Ред.број: 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Психологија на менаџмент 

2. Код М903 

3. Студиска програма Менаџмент во образованието 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / 

IX семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф.д-р Љупчо Кеверески 

Проф.д-р Добри Петровски 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање и развој на психологијата на менаџментот, Дефинирање на поимот психологија 

на менаџмент, Дефинирање на основните поими во психологијата на менаџментот ( 

менаџемент, лидерство, раководење, менаџирање, управување и други), Препознавање на 

типови на раководење, Препознавање на особини на лидерите, Лидерите и организациското 

функционирање, Криза на лидерството, Едукација за развој на Талент менаџментот во 

организацијата, Усовршување на комуникација на менаџерот со вработените, конфликти во 

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

Препознавање на карактеристиките на психолошкиот профил на лидерите, развој на 

емоционалните компетенции на лидерите 

11. Содржина на предметната програма: 

Развој на психологијата на менаџментот, Дефинирање на поимот психологија на менаџмент, 

Дефинирање на основните поими во психологијата ма менаџментот ( менаџемет, лидерство, 

раководење, менаџирање, управување и други), Типови на раководење, Особини на лидерите, 

Лидерите и организациското функционирање, криза на лидерството, Талент менаџментот, 

Комуникација на менаџерот со вработените, конфликти во менаџирањето, начини на 

решавање на конфликите, Современи пристапи во манаџирањето, Психолошкиот профил на 

лидерите. Емоционалната интелигенција и лидеритеУчилишни партнерства и врски со 

окружувањето; 

12. Методи на учење: Во процесот на едукација на студентите се применуваат: Вербално-

текстуални, илустративно-демонстративни и експериментални методи.  Доминантни во овој 

овој наставен предмет се: Метод на усмено излагање (торетска настава), метод на разговор 

(дијалошки метод). метод на демонстрација, метод на илустрација, метод на педагошки 

експерименти од областа на надареноста  и талентираноста; наставата согласно со условите 

може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часа  

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 



15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 

писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Редовност, Изработени и предадени проектни, 

активности, семинарски работи, презентирани 

активности,  педагошки активности  изработени на 

вежби (наставен час), домашни задолженија 

Предходните задолженија треба да бидат 

презентирани на наставните часови или вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 

рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. д-р 

Љупчо 

Кеверески и 

проф. д-р 

Јасмина 

Старц 

Психологија на 

менаџмент 

Педагошки 

факултет-

Битола 

2012 



2. проф. д-р 

Јасмина 

Старц, Проф. 

д-р Љупчо 

Кеверески, 

проф. Д-р 

Грозданка 

Гојков и 

проф. д-р 

Љупчо 

Кеверески 

Менторирање на 

надарените и 

талентираните 

МАНТ 

2016 

3. Проф. д-р 

Марија 

Котеска 

Димоска 

Емоционалната 

интелигенција 

нова визија во 

лидерството 

Графопром-

Битола 

2017 

4. Проф. д-р 

Љупчо 

Кеверески и 

проф. д-р 

Јасмина 

Старц 

Психологија на 

менаџмент 

Педагошки 

факултет-

Битола 

2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 
 



 
Ред.број: 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Управување и раководење со квалитетот на наставата 

2. Код M 904 

3. Студиска програма Менаџмент во образованието 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / 

IX семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф.д-р Татјана Атанасоска 

проф.д-р Деан Илиев 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 усвојување на основите на базичното знаење кое ја третира проблематиката на 

управување со квалитетот на наставата; 

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

учењето во училница; 

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

поучувањето  во училница 

 познавање на управувањето и раководењето со квалитетот на курикулумот 

 познавање на управувањето и раководењето со квалитетот на вонкурикуларните 

активности 

 познавање на принципите на квалитетот на управување и раководење со наставата 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Поим за управување со квалитетот на наставата  

2. Поим за раководње со квалитетот на наставата  

3. Управувањето и раководењето со квалитетот на курикулумот  

4. Квалитет на наставата како квалитет на учењето 

5. Квалитет на наставата како квалитет на поучувањето 

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

12. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, студии на случаи, 

семинарски работи; наставата согласно со условите може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часа  

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 

16. Други форми на 16.1. Проектни задачи  / 



активности 16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 

писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Според Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на втор 

циклус студии на универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 

рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muijs D. & 

Reynolds D. 

Effective 

Teaching: 

Evidence and 

Practice 

London, 

Thousand 

Oaks& New 

Delhi. 

2006 

2. Pollard A. Reflective 

Teaching in the 

Primary School: A 

Handbook for the 

Classroom. 

London: 

Cassell 

1997 

3. Terhard E. Metode 

poucavanja i 

ucenja 

Zagreb: Educa 2001 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



1. Schön , D Educating the 

Reflective 

Practitioner: 

Toward a New 

Design for 

Teaching and 

Learning in the 

Professions 

San Francisco, 

Oxford: Jossey-

Bass Inc. 

1987 

2. Вилотијеви 

М. 

 Дидактика: 

Дидактичке 

теорије и теорије 

учења 

Београд: 

Научна књига 

и Учитељски 

факултет 

1999 

  3. Adams D.& 

Hamm M. 

New Desing for 

Teaching and 

Learning-

Promoting Active 

Learning in 

Tomorrow`s 

Schools, 

San Francisko: 

Jossey-Bass 

Publishers 

1994 

  4. Jarvis, P. Professional 

Education. 

London etc.: 

Croom Helm 

1983 

 

 

 

 

 

 
 



 
Ред.број: 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Училишен менаџмент 

2. Код М900 

3. Студиска програма Менаџмент во образованието 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / IX 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник доц.д-р Весна Стојановска 

проф.д-р Добри Петровски 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 оспособување на студентите за анализирање и критичко размислување на теоретските 

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

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

во променливи општествено-економски услови; 

 оспособување за научно-истражувачката работа во областа на училишниот менаџмент 

и интеракциско-комуникациските аспекти на воспитно-образовната работа и 

интерперсоналните односи;. 

11. Содржина на предметната програма: 

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

2. Придобивки од МНУ; 

3. Функции на менаџментот;  

4. Менаџирање на луѓето ( менаџерот како лидер; мотивирање на луѓето; одлучување; 

менаџирање на состаноци; екипирање и регрутирање, менаџирање на конфликти, 

личен менаџмент); 

5. Менаџирање на организациите (организација; тимови; менаџирање на ресурси, 

менаџирање на окружувањето); 

6. Училишни партнерства и врски со окружувањето; 

12. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, студии на случаи, 

семинарски работи; наставата согласно со условите може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часа  

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на 16.1. Проектни задачи  / 



активности 16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 

писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Според Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на втор 

циклус студии на универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 

рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановски 

Методија 

Менаџмент на 

образовна 

организација 

(материјали за 

интерна употреба) 

Педагошки 

факултет 

2018 

2. K. B. Everard, 

Geoffrey 

Morris and Ian 

Wilson 

Effective school 

management Fourth 

edition 

SAGE 

Publications 

2004 

3. Нортхоусе, 

Г.Петер 

Лидерство, теорија 

и пракса 

Дата Статус 

Београд 

2008 

4. Гоцевски 

Трајан 

Образовен 

менаџмент 

Македонска 

ризница 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Е. Мајер, М. 

Ашлинг и Г.Р. 

Џонс 

Современ 

менаџмент 

Влада на 

република 

Македонија 

2015 

2. Рудолф 

Џулијани 

Лидерство Влада на 

република 

Македонија 

2015 



 

 

 

 

 

 
 



Реден број Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот предмет 

Докимологија 

2. Код М905 

3. Студиска програма Менаџмент во образованието 

4. Организатор на 

студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Втор 

6. Академска 

година/семестар 

Прва година/ IX 

(деветти) сeместар 

7. Број на ЕКТС-кредити  6 

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

проф. д-р Виолета Јанушева 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел на предметот е студентите да се 

запознаат со научните сознанија од областа на оценувањето на воспитно-образовниот процес 

и да се оспособат за научна и практична имплементација на стекнатите знаења. 

11. Содржина на предметната програма: Предмет на оценувањето. Знаењето како предмет на 

оценувањето (постигнувања на учениците). Видови знаења (декларативни и процедурални). 

Функцијата на оценувањето во наставата. Оценувањето како составен дел на наставниот 

процес. Принципи на оценување. Стандарди за оценување на учениците. Структура на 

стандардите за оценување (планирање на оценувањето, избор на методи за оценување и 

изработка на инструменти, спроведување на процесот на оценување, формирање оценка, 

информирање за сознанијата од оценувањето). Образовните стандарди и наставните цели. 

Критериуми за квалитетно оценување. Видови критериуми (осврт). Показатели на 

постигањата на учениците. Наставните цели и оценувањето. Поделба на наставните цели и 

оценувањето. Блумовата таксономија – наставните цели – оценувањето. Планирање на 

наставен час со вклученост на компоненти на оценувањето. Критеруми за оценување. Видови 

оценување (дијагностичко, формативно, сумативно, описно, самооценување и други видови) 

со посебен акцент на активностите и клучните елементи на формативното оценување. Форми 

и методи. Современи постапки, техники и алатки во оценувањето – карактеристики, 

специфичности, предности и недостатоци: ПИ, ефективна дискусија (структурирани и 

неструктурирани разговори), оценување на есејско прашање (видови есејски прашања, листа 

за аналитичко и холистичко оценување, сложеност на прашањата во наставата), оценување на 

портфолио, оценување на проектна задача, оценување на усна презентација, самооценување и 

оценување од соученици, оценување со помош на тестови на знаење (видови тестови со 

посебен осврт на објективен тест), подготовка на тест на знаење, фази во подготовката на 

тестот на знаење, видови објективни прашања. Основни информации за метриски 

карактеристики на оценувањето – валидност, објективност, дискриминативност, доследност). 

Наставникот и оценувањето. 

12. Методи на учење: Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Поради неизвесноста на  

ситуацијата со коронавирусот, се предвидува и можноста за онлајн настава. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 3 + 2  



расположивото 

време 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска настава.       45 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

    30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи       / 

16.2. Самостојни задачи      25 

16.3. Домашно учење – задачи      50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови  60 бодови 

17.1.1. Устен дел од испитот                           30 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61  до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, анкети и разговори со 

Студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Талевски, Д. 

Јове, Јанушева, 

В. 

Аспек-

ти на 

оцену-

вањето 

Битола, 

Универзитет 

„Св. 

Климент 

Охридски“, 

Педагошки 

факултет 

2015 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Поповски, 

К. 

Училишна 

докимологија 

Скопје, Китано 2005 

2. Поповски, 

К., 

Стојановски, 

З.  

Тестови на знаење Скопје, 

Просветно      

дело 

1995 



 



Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Информатичка технологија и комуникација во образованието 

2. Код М906 

3. Студиска програма Менаџмент во образованието 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор цилкус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва / IX 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Доцент д-р Јосиф Петровски 

Вонреден проф. Д-р Билјана Граматковски 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со апликациите и 

соодветната технологијата за интегрирање на информациски, компјутерски и комуникациски 

технологии во образованието. 

11. Содржина на предметната програма: (1) Напредна примена на компјутери во образовниот 

процес. Интерактивни мултимедијални апликации, воведување на дигитално видео и звук, 

графика, диск/ веб 2 базирани апликации во наставата. (2) Примена на информациски и 

компјутерски технологии за подобрување на образовниот процес. Припрема на наставни 

и образовни материјали. (3) Примена на Електронско или Е-учење, како и примена на Системи 

за управување на учењето 

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

учество на студенти во изработка на проекти, одржување консултации со студенти 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  / часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 50 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60% 

17.2. Индивидуална работа/ проект  

(презентација: писмена и усна) 

20% 

17.3. Активност и учество 20% 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

нема 

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

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација   

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jinbao Zhang ICT in Education 

in Global Context 

Springer 2018 

2. Pitler, H, et.al Примена на 

технологија во 

ефективна 

настава 

(превод на 

македонски: 

Using 

Technology With 

Classroom 

Instruction 

That Works) 

Association 

for 

Supervision 

& 

Curriculum 

Development 

2012 

3. Richardson, W. Blogs, Wikis, 

Podcasts 

Corwin Press 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Norton, P, 

et.al. 

Teaching with 

Technology 

Thompson / 

Wadsworth 

Pub 

2003 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Менаџмент на промени 

2. Код М 902 
3. Студиска програма Менаџмент во образованието 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 
семестар 

Прва година / 
IX семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник доц.д-р Весна Стојановска 
проф.д-р Јасмина Кочоска 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 да се осознае потребата од организациска промена 
 да се научат теориите за фактори на промена 
 да се стекне способност за воведување на промени во организациите 
 да се стекне способност за правилно применување на фазите при воведувањето на 

промените 
 да се стекне способност за правилно управување со промените 

11. Содржина на предметната програма: 
1. Природа на промените; 
2. Модел за промена; 
3. Извори на промените; 
4. Нивоа на промени кај луѓето; 
5. Стратегии за промени; 
6. Фази на промените; 
7. Имплементација на промените; 
8. Управување со промените; 
9. Подготвување на промените; 
10. Визионирање; 
11. Типови на луѓе според стилот на адаптирање кон промената; 
12. Организациски промени; 
13. Визионирање;  
14. Трансфер на промените; 

12. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, студии на случаи, 
семинарски работи; наставата согласно со условите може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

150 часа  

14. Распределба на 
расположивото време 

3+2 

15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава.  45 



активности 15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа.  

30 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 25 
16.3. Домашно учење - задачи 50 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 
писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 
Според Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на втор 
циклус студии на универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 
рефлексивни консултации и прашања од страна на 
студентите, завршна- сумативна проверка на 
студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојановски 
Методија  

Трансфер на 
промените 

Педагошки 
факултет – 
Битола, 
Универзитет 
св.Климент 
Охридски 

2006 

2. Смилевски 
Цветко 

Предизвикот и 
мајсторството на 
организациските 
промени 

Детра центар 2000 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kotter Vodjenje promena Źelnid Beorad 2000 

2. Aдижес Исак Овладување со 
промените 

Детра центар 1998 
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Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Професионален и кариерен развој 

2. Код М1001 

3. Студиска програма Менаџмент во образованието 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / X 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф.д-р Јове Димитрија Талевски 

Вонр. проф.д-р Марија Ристевска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

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

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

во насока на успешно реализирање на организациските цели и сл. Успешното организирање и 

ефективното и ефикасното реализирање на утврдените цели на организација од било каков вид 

е неможно без соодветен професионален и кариерен развој на човечките ресурси. 

11. Содржина на предметната програма: 

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

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

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

проценка на изведбата. 

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

оргзанизирање 

12. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, студии на случаи, 

семинарски работи; наставата согласно со условите може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часа  

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 



17.2. Семинарска работа ( презентација: 

писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Според Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на втор 

циклус студии на универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 

рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровски 

Добри 

  Менаџмент на 

човечки 

ресурси 

 Универзитет 

Св.климент 

Охридски  

2007 

2. Derek 

Torrington I 

Laura Hall and 

Stepen Jajlor  

Huiman 

Resource 

Management 

Prentica Hall 

Europe  

2002 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мица 

Јовановиц – 

Бозинов Зивко 

Кулиц  

Татјана 

Цветковски 

Менадзмент 

лјудских 

ресурса 

Мегатренд 

универзитет 

примлјенјених 

наука, Београд 

2004 

2. 
Билјана 

Богичевиќ  

Меназмент 

лјудских 

ресурса 

Економски 

факултет, 

Београд 

2003 
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Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Училишна култура и однесување 

2. Код М901 

3. Студиска програма Менаџмент во образованието 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / 

IX семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф.д-р Добри Петровски 

проф.д-р Данче Сивакова Нешковски 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Општи: 

 Употреба на стекнатото знаење во пракса; 

 Способност за организиран и дисциплиниран пристап во градењето на соодветна 

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

структура, 

Специфични:  

 Познавање на содржината на методологијата на областа; 

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

предметната област; 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Организациска култура - краток преглед 

2. Фактори што ја детерминираат организациска култура  

3. Влијанието на организациската култура врз мотивите и потребите на вработените  

4. Релации на организациска култура со некои елементи во организацијата 

5. Организациска клима 

6. Организациско однесување 

7. Промените и организациското однесување 

8. Меѓучовечките односи во јавната администрација 

9. Комуникација и интеракција 

10. Контролата во функција на организациската култура 

12. Методи на учење: предавања, работа во групи, индивидуални задачи, студии на случаи, 

семинарски работи; наставата согласно со условите може да се изведува и по хибриден модел; 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часа  

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 

15.2. Вежби (лабораториски, 30 



аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа ( презентација: 

писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Според Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на втор 

циклус студии на универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите, 

рефлексивни консултации и прашања од страна на 

студентите, завршна- сумативна проверка на 

студентите и/или анкетирање 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Добри 

Петровски 

Административна 

култура и 

однесување 

Универзитет 

Св.Климент 

Охридски 

Битола 

2006 

2. Небојша 

Јаначиевиќ 

Организациска 

култура 

Економски 

факултет-

Београд 

1997 

3. Рики В. 

Грифин 

Основи на 

менаџментот 

Влада на 

република 

Македонија 

2015 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Е. Мајер, М. 

Ашлинг и 

Г.Р. Џонс 

Современ менаџмент Влада на 

република 

Македонија 

2015 



2. Антонјина 

Клосковска 

Социологија културе Цигоја 

Штампа, 

Београд 

2001 
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1. Прилог бр.4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

Ред. Бр. 1 
 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Билјана Граматковски 

2. Дата на раѓање 14.10.1978 година 

3. Степен на 
образование 

Трет 

4. Наслов на 
научниот степен 

Вонреден професор 

5. Каде и кога го 
завршил 
образованието 

односно се 
стекнал со научен 

степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

2001 Факултет за учители и воспитувачи-Битола 

Магистериум 2007 Педагошки факултет-Битола 

Докторат  2012 Педагошки факултет-Битола 

6. Подрачје, поле и 

област на 
научниот степен 
магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Образов
ание 

Методика 

7. Подрачје, поле и 
област на 

научниот степен 
доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образов

ание 

Методика 

8. Доколку е во 
работен однос да 

се наведе 
институцијата 
каде работи и 

звањето во кое е 
избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки 

факултет-Битола 

Вонреден професор, Методика, Образование на 

наставници, Друго(природни и општествени 
науки) 

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

студии 

9.1

. 

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

Ред. број Наслов на 
предметот 

Студиска програма / институција 

1. Методика на 
воспитно-

образовната 
работа по 
македонски 

јазик 

Воспитувач-Педагошки факултет-Битола 

2. Култура на 

изразување 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

3. Медиумска 

писменост 

Социјална и рехабилитациска педагогија/Педагошки 

факултет-Битола 



4. Култура на 

говор 

ИТО/Педагошки факултет-Битола, Наставник за 

одделенска настава /Педагошки факултет-Битола, 
преведување од македонски на англиски јазик и 
обратно/Педагошки факултет-Битола  

5. Педагошка 
документација 

во градинките 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

6. Јавен настап Одделенски наставник,  Воспитувач, Англиски јазик и 

книжевност, Македонски јазик и книжевност/Педагошки 
факултет-Битола 

 7. Македонски 
јазик како 

странски јазик 
1 (за странски 
студенти)  

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 
книжевност 

 8. Македонски 
јазик како 

странски јазик 
2 (за странски 

студенти) 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 
книжевност 

 9. Педагошка 

практика  

Воспитувач II, IV, VI, VIII семестар, Одделенски наставник 

 10. Дипломатска 

комуникација 

Преведување од македонски на англиски јазик и од 

англиски на македонски јазик 

9.2

.  

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

Ред. број Наслов на 
предметот 

Студиска програма / институција 

1. Култура на 
изразување 

Одделенски наставник, Воспитувач/Педагошки факултет-
Битола 

2. Методички 
практикум 

Одделенски наставник, Воспитувач/Педагошки факултет-
Битола 

 3. Современи 
тенденции во 
воспитно-

образовната 
работа по 

македонски 
јазик 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 4. Информатичка 
технологија и 
комуникација 

во 
образованието 

Менаџмент во образованието / Педагошки факултет - 
Битола 

9.3
. 

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

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 



1. Методичко 

моделирање на 
наставата 
физичко и 

здравствено 
образование  

Образовни науки/Педагошки факултет-Битола 

2. Интерактивна 
комуникација 

во воспитно-
образовниот 
процес 

Образовни науки/Педагошки факултет-Битола 

  3. Методичко 
моделирање на 

наставата по 
јазик и 

литература 

Образовни науки/Педагошки факултет-Битола 

  4. Јазично 

планирање и 
јазична 
политика 

Настава по јазик/Педагошки факултет-Битола 

  5. Пристапи во 
развојот на 

јазичното 
креативно 

изразување 

Образование на надарени и талентирани/Педагошки 
факултет-Битола 

  6. Методика на 

креативната 
настава по 
македонски 

јазик и 
литература 

Настава по јазик/Педагошки факултет-Битола 

  7. Методика на 
критичка 

писменост 

Настава по јазик/Педагошки факултет-Битола 

  8. Комуникациск

и аспекти на 
наставата 

Настава по јазик/Педагошки факултет-Битола 

  9. Билингвизам Настава по јазик/Педагошки факултет-Битола 

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.
1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач /  година 



1. Marija 

Ristevska; 
Jasminka 
Kochoska; 

Biljana 
Gramatkovsk

i & Dance 
Sivakova-
Neshkovski  

 

The students’ 

values acquired 

at school  

Junior Scientific Researcher, Volume V, No. 2, 

November 2019, pp. 24-40, ISSN–L 2458-0341, 
ISSN (online): 2458-0341; SC Research 
Publishing SRL company, Romania, Vrancea 

County, Focșani City; Available at: 
https://www.jsrpublishing.com/number/15/no-2-

november-2019/ 

2. Biljana 

Gramatkovsk

i; Marija 

Ristevska; 

Jasminka 

Kochoska & 

Dance 

Sivakova-

Neshkovskа 

 

The speech of 

pre-school 

children- 

opportunities for 

its improvement 

Junior Scientific Researcher, Volume V, No. 2, 

November 2019, pp. 41-52, ISSN–L 2458-0341; 
SC Research Publishing SRL company, 

Romania, Vrancea County, Focșani City; ISSN 
(online): 2458-0341. Available at: 
https://www.jsrpublishing.com/number/15/no-2-

november-2019/ 

3. 

Dance 
Sivakova, 
Jasminka 
Kocoska,       

Marija 
Ristevska& 
Biljana 
Gramatkovs
ki 

ICT-The 

Educational in 

Teaching 

TEM Journal (Technology Education 

Management Informatics) Journal of Association 
for Information Communication Technology 

Education and Science (ISSN : 2227 – 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 l’Avaluacio de Revistes, E Central ans Rastern 
European Online library, ResearchBid, DOAJ-
Directory of open access journals, Open access 

and Google scholar, Volume 6, No 3, Aug. 2017, 
online at. www.temjounal.com 

4. Biljana 
Gramatkovs
ki, Jasminka 
Kochoska, 

Marija 
Ristevska & 
Dance 
Sivakova  

The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of 

the Preschool 

Children’s 

Speech 

IJIRES Source of Knowledge (International 

Journal of Innovation and Research in 
Educational Sciences) Volume 4, Issue 1, Jan. 

2017, ISSN (Online): 2349–5219 IJIRES Index 
Copernicus Value (ICV): 76.24, online at: 

http://www.ijires.org/index.php/issues?view=pub
lication&task=show&id=243 



5. Biljana 

Gramatkovsk
i & Jasminka 
Kocoska Early 

development of 

bilingualism 

„4th International Conference Education 

Across Borders Education in the 21 Century: 

Challenges and Perspectives”,University of 

Western Macedonia-Faculty of Education, 

Florina, Greece, 19-20 October 2018, 

Florina, Greece  

 

10.

2. 

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

Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

МОН 

Модернизација 

на 

образованието: 

,, Примена на 
современите 

стратегии и 
техники на 

поучување во 
основните 
училишта” 

2010 

2. 

МОН 

Модернизација 

на 

образованието: 

,, Техники на 

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. 
Министерст
во за труд и 

социјална 
работа, 

Светска 
банка 

Social Services 

Improvement 
Project (SSIP), 
Implementacion 

MELQO 
Measurement in 

N.M. 

Декември 2019 – Јуни 2024 

5.    

10.
3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Ристевска 
М, 
Граматковс

ки Б. & 
Стојановск
и Т. 

Прирачник за 
одделенски 
наставници-
планирање на 

наставата за 
Општество во 
второ 
одделение 

Центар за развој на курикулумот, Педагошки 
факултет-Битола, 2017 

2. Jasminka 
Kochoska, 
Dance 

Sivakova-
Neskovska, 

Marija 
Ristevska, 
Biljana 

Gramatkovs
ki 

New Horizons in 
Education and 
Social Studies 

vol.1 

Book Publisher International, Innovative 

Science, Technology, Medicine, 
Humanities&Commerce book publisher, 2020 

3.    

4.    

5.    

10.

4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 
Marija 
Ristevska, 

Dance 
Sivakova, 

Jasminka 
Kocoska & 

Biljana 
Gramatkovs
ki 

Worksheets in 

the 

mathematics 

curriculum in 

primary 

education in the 

republic of 

Macedonia  

 

Зборник резимеа, Међународни научни 
скуп 2017, Проблеми и дилеме савремене 
наставе у теорији и пракси, Универзитет у 
Београду, Учитељски факултет, мај 2017 



2. 

Biljana 
Gramatkovs
ki & Marija 

Ristevska  

Early 

bilingualism: 

challenge for 

educators and 

educational 

institutions 

(kindergartens 

and schools) 

 

Teacher - International Journal of Education, 
Faculty of Education, University “St. 
Kliment Ohridski “- Bitola, Volume 17, May 

2019 

3. 
Aleksandra 
Lazarevska 

&Biljana 
Gramatkovs
ki 

Types of 

communication 

in the teaching 

of the subject 

Macedonian 

language 

Teacher - International Journal of 

Education, Faculty of Education, University 
“St. Kliment Ohridski “- Bitola, Volume 19, 
May 2020Available at: 
https://www.ijeteacher.com/index.php/ijetea
ch/article/view/112 

4. 
Jasminka 
Kochoska & 
Biljana 

Gramatkovs
ki 

The greatest 

enemies of 

successful 

learning in the 

classroom 

Book of Apstakts, „4th International 
Conference Education Across Borders 
Education in the 21 Century: Challenges and 

Perspectives”,University of Western 
Macedonia-Faculty of Education, Florina, 
Greece, 19-20 October 2018, Florina, Greece 

5. Jasminka 

Kochoska 

&Biljana 

Gramatkovsk

i  

 

Key obstacles 

affecting 

successful 

classroom 

learning 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 18, November 

2019, p. 47-53, Faculty of Education- Bitola, 
University “St. Kliment Ohridski“- Bitola, 
Macedonia. ISSN 1857-8888.   

6.    

1

1.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.
1. 

Дипломски работи Повеќе од 40 

11.
2. 

Магистерски работи / 

11.
3. 

Докторски 
дисертации 

/ 

1
2.  

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 Автори 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 Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.
3. 

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

Ред. број Авто

ри 

Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 



 Прилог бр.4. Податоци за наставниците коиизведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

 

Ред. бр. 1 

 

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

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

1. Име и презиме Весна Стојановска 

2. Дата на раѓање 04.06.1987 

3. Степен на 

образование 

Трет 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор по образовни науки 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

учител 

 

2009 

 

 

 

Педагошки факултет - Битола  

 

 

Магистер – 

наставник по 

Менаџмент 

во 

образование 

2011 Педагошки факултет - Битола  

 

Доктор по 

образовни 

науки 

2016 Педагошки факултет - Битола  

 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Менаџмент Менаџмент во образование 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образовани

е 

Образование на наставници, Друго 

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  

Доцент, Образование на наставници 

(50513), Друго (50525) (Менаџмент во 

образование) 

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

на студии 

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

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма – институција 

1. Менторство Одделенски наставник; Воспитувач; Англиски јазик и 

книжевност; Македонски јазик и книжевност; 

Информатичко-техничко образование/ Педагошки 

факултет - Битола 



2. Воспитно - 

образовната 

организација и 

средината 

Одделенски наставник; Воспитувач; Англиски јазик и 

книжевност; Македонски јазик и книжевност; 

Информатичко-техничко образование / Педагошки 

факултет - Битола 

3. Проектен 

менаџмент 

Социјална и рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет - Битола 

4. Иновации и 

претприемништво 

Одделенски наставник, Информатичко-техничко 

образование / Педагошки факултет - Битола 

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

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма/институција 

1. Училишен 

менаџмент 

Менаџмент во образование; Англиски јазик и 

книжевност / Македонски јазик и книжевност 

Педагошки факултет - Битола 

2. Менаџмент на 

промени 

Менаџмент во образование / Педагошки факултет - 

Битола 

3. Претприемништв

о 

Менаџмент во образование / Педагошки факултет - 

Битола 

4.  Проектен 

менаџмент 

Магистер воспитувач за професионален развој и 

професионална соработка, Магистер за професионален 

развој и соработка / Педагошки факултет - Битола 

 5. Училиштето 

(Предучилишната 

установа) и 

заедницата 

Магистер за соработка со семејството и локалната 

заедница / Педагошки факултет - Битола /Магистер 

воспитувач за соработка со семејството и локалната 

заедница /Педагошки факултет - Битола 

 6. Менаџмент и 

развој на таленти 

Образование на надарени и талентирани / Педагошки 

факултет - Битола 

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

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма/институција 

1.   

2.   

  3.   

  4.   

  5.   

  6.   

10

. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1

. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач/ година 



1. Митревски, 

В., 

Стојановска

, В. 

,,Поврзаноста на 

интелектуалните 

вредности со 

знаењето” 

Зборник на трудови, Втора 

интернационална научна 

конференција Надарените и 

Талентираните Креатори на 

Прогресот организиран од 

Универзитетот св. Климент Охридски 

Битола, Педагошки факултет, Битола 

28 Октомври, 2020 CIP – 

Каталогизација во публикација 

Матична и универзитетска 

библиотека ,,Св. Климент Охридски”, 

Битола. 376.54 (063). стр. 269-274 

2. Stojanovska, 

V., 

Petrovski, Ј.  

,,Digital 

entrepreneurship as a 

contemporary 

challenge” 

Conference Proceedings of VI 

International Science Conference 

Contemporary management challenges 

and the organizational sciences, BAS 

Institute of Management Bitola, 

Business Academy Smilevski - BAS, 

Skopje, University of Milton Friedman-

Budapest, Hungary, 2020  

ISBN 978-608-4729-10-5 

UDK 

334.722.012.63/.65:004]:303.62(497.7) 

334.722:004].01 

3. Stojanovska, 

V., Popovski 

– Petrova, N. 

,,Development of 

creativity from the 

perspectives of 

primary education 

students” 

,,Horizons” International Scientific 

Journal: University st. Kliment Ohridski 

– Bitola, Vol.24, ISSN: 1857-9884 DOI 

10.20544/HORIZONS.A.24.1.20.P21 

May, 2020 

4. Mitrevski, 

V., 

Stojanovska, 

V. 

,,The Role of the 

Lesson Plan in the 

Class of Physical 

Education in Student’s 

Development” 

International Journal of Science and 

Research (IJSR) Vol. 6, ISSN (Online): 

2319 – 7064 Impact Factor (2015): 

6.391, DOI 10.21275/ART20171616 

https://www.ijsr.net/archive/v6i3/v6i3.p

hp, Volume 6 Issue 3, March 2017, pg. 

1709 – 1713. 

5. Стојановска

, В. 

,,Улогата на 

училишните водачи 

во развојот на 

креативните и 

иновативни вештини 

кај учениците” 

Годишњак Српске Академија 

образовања Година XIII ISSN 1820 – 

5461, стр. 35 – 51 УДК: 37.036 

Maj, 2018 

 

    

10.2

. 

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

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач/година 



1. Стојановскa 

Весна 

Реализација на  

обуката БАСТИОН - 

развивање на меки 

вештини и социјални 

компетенции за 

тимско решавање на 

проблеми 

Светска банка / МОН/2019 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3

. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4. .   

5.    

10.4

. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Kevereski 

Ljupco, 

Stojanovska 

Vesna, 

,,Superior-Inferior 

Rivalry between 

“emotional” and the 

“Rational Mind” in 

Globalization” 

 

International Scientific Conference 

,,Globalization challenges and social – 

economic environment of the EU” 

University of Novo mesto, September 

2020; ISBN 978-961-6309-58-5 

COBISS.SI-ID 43580931 

2. Стојановска

, В., 

Митревски, 

В. 

„ Улога и значење на 

талент менаџмент 

во организациите” 

Зборник на трудови, Втора 

интернационална научна 

конференција Надарените и 

Талентираните Креатори на 

Прогресот организиран од 

Универзитетот св. Климент Охридски 

Битола, Педагошки факултет.2020 

CIP – Каталогизација во публикација 

Матична и универзитетска 

библиотека ,,Св. Климент Охридски”, 

Битола. 376.54 (063). стр.117-124 

3. Petrovski, J., 

Stojanovska, 

V 

„Use of gamification 

in the enterprise” 

Conference Proceedings of VI 

International Science Conference 

Contemporary management challenges 

and the organizational sciences, BAS 

Institute of Management Bitola, 

Business Academy Smilevski - BAS, 

Skopje, University of Milton Friedman-

Budapest, Hungary, 2020  

ISBN 978-608-4729-10-5  

UDK 334.72:004.7(100) 



4. Stojanovska, 

V. 

,,Philosophical 

perspectives of 

education: A brief of 

the four pillars of 

learning” 

,,Teacher” International Journal of 

Education Bitola: University St. Kliment 

Ohridski, Faculty of education-Bitola, 

Vol.13, eISSN:1857-8888, pg.25-35 

DOI:10.20544/teacher.13.14   

December, 2017 

 

5. Стојановска

, В. 

„ Менаџирање на 

иновациите во 

образовниот систем 

со фокус кон 

креирање и 

одржување на 

иновативна култура 

“ 

Зборник на трудови, Шести стручен 

симпозиум ,,Менаџментот и 

современите практики”, со предметен 

фокус: Предизвици и можности во 

современи услови на работење, 

Бизнис Академија Смилевски – БАС, 

Скопје и БАС Институт за менаџмент, 

Битола, Скопје одржан на 17.05.2020 

стр.83-89 УДК: 

005.73:37.014.5(497.774/.777). 

11

.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1

. 

Дипломски работи 9 

11.2

. 

Магистерски работи / 

11.3

. 

Докторски дисертации / 

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 Автори 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 Автори Наслов Издавач/година 

    

    

12.3

. 

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

Ред. број Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 



 

 

 



Реден број 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Виолета Јанушева 

2. Датум 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 Година Институција 

Високо 

образование 

 

Високо 

образование 

1991 

 

 

 

1998 

Филолошки 

факултет „Б. 

Конески“ – Скопје 

 

 

Филолошки 

факултет „Б. 

Конески“ – Скопје 

Магистериум 2004 Филолошки 

факултет „Б. 

Конески“ – Скопје  

Докторат  2009 Филолошки 

факултет „Б. 

Конески“ – Скопје  

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука за 

јазикот 

Македонистика 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки науки 

Наука за 

јазикот 

Македонистика 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Педагошки факултет – 

Битола  

Редовен професор, 

Македонистика, Општа 

лингвистика, Друго 

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

на студии 

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма – институција 

1. Фонетика и фонологија на 

СМЈ 

Македонски јазик и книжевност –  

Педагошки факултет – Битола  

2.  Морфологија на СМЈ  Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

3. Лексикологија и фразеологија 

на СМЈ 

Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

4. Зборообразување во СМЈ  Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

5. Лингвостилистика Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

6. Синтакса на СМЈ  Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  



7. Правопис и правоговор Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Македонски јазик и 

книжевност, Англиски јазик и 

книжевност,  – Педагошки факултет 

– Битола 

8. Македонски јазик /Современ 

македонски јазик 

Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и 

рехабилитациска педагогија –  

Педагошки факултет – Битола  

   

   

   

   

   

   

   

    

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Лингвистички основи на 

наставата по македонски 

јазик 

Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

2.  Академско пишување Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

3.  Семантички категории Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

4. Докимологија Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Менаџмент на образованието – 

Педагошки факултет – Битола  

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Современи лингвистички 

теории  

Наука за јазик – македонски, 

англиски – Педагошки факултет – 

Битола  

2. Библиотекарството и 

образованието 

Наука за јазик – македонски, 

англиски – Педагошки факултет – 

Битола  

  3. Евалуација на наставата, 

наставниот процес и 

образовните установи 

Наука за јазик – македонски, 

англиски, Менаџмент во 

образование, Образовни науки, 

Педагошки факултет – Битола  

  4. Методологија на 

научноистражувачката работа 

во наставата по јазик и 

литература 

Наука за јазик – македонски, 

англиски – Педагошки факултет – 

Битола  

     



     

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1. Нешковска, С., 

Јанушева, В. 

Изразување сочувство 

на македонски јазик на 

социјалната мрежа 

Фејсбук 

Во Кусевска, М., 

Ивановска, Б. 

(уредници), 

Прагматички 

истражувања (73–

89). Штип: УГД, 

2021 

2. Јанушева, В. Перифразите во 

македонскиот 

стандарден јазик 

Штип: Универзитет 

„Гоце Делчев“, 

Филолошки 

факултет, 

Меѓународно научно 

списание за 

лингвистички, 

книжевни и 

културолошки 

истражувања 

„Палимпсест“, 

5(9), 87–97, 2020 

3. 

Јанушева, В. 

Синтаксата на 

насловите во 

електронските 

медиуми во 

македонскиот 

стандарден јазик 

Современа 

фиолологија, 2(1), 

59–79, 2019 

4. 

Janusheva, V., 

Neshkovska, S. 

Semantic formulas for 

expressing condolences 

in the Macedonian 

Language: An 

intercultural study 

European Journal of 

Literature, Language 

and Linguistics 

Studies, 2(2), 85–102, 

2018 

5. 

Јанушева, В. 

Асиндетонските 

реченици низ 

функционалните 

стилови на 

македонскиот 

стандарден јазик 

Mundo Eslavo, 16, 

395–407, 2017 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 



2. Јанушева, В. Стандарден 

македонски јазик 

Педагошки 

факултет – Битола, 

2017 

3. Јанушева, В., 

Костадиновска-

Стојчевска, Б. 

Академско пишување 

1 

Педагошки 

факултет – Битола, 

2017 

4. Јанушева, В., 

Костадиновска-

Стојчевска, Б. 

Академско пишување 

2 

Педагошки 

факултет – Битола, 

2019 

5. Јанушева, В. Мултипликативната 

видска конфигурација 

во македонскиот јазик 

Педагошки 

факултет – Битола, 

2020 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1. Јанушева, В. Придавски пароними 

мотивирани од 

различна именска 

основа во 

македонскиот 

стандарден јазик 

Филилошки студии, 

17(2), 213–225, 2019 

2. Јанушева, В. Дилеми за употребата 

на голема буква во 

македонскиот 

стандарден јазик 

Меѓународно 

списание на 

лингвистички, 

книжевни и 

културолошки 

истражувања 

„Палимпсест“, 

4(8), 25–37, 2019 

3. Janusheva, V., 

Bosilkovska, S., 

Jurukovska, J. 

Comparative analysis of 

the phraseological 

expressions in the 

Macedonian and the 

English language 

(without verb in their 

structure) 

European Journal of 

Literature, Language 

and Linguistic 

Studies,  2(4), 134–

146, 2018 

4. Јанушева, В.  Прирокот во 

Наставната програма и 

во учебниците по 

Македонски јазик во 

основното и средното 

образование во РМ 

Скопје: Институт за 

македонска 

литература, 

Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“, 

,,Филолошки 

студии“, бр. 2, 

Говор, 

лингводидактика, 

180–195, 2017 

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

posle [afterwards] in the 

newspaper sub-style of 

the Macedonian 

standard language 

International 

Scientific Journal 

,,Horizons“, 19, 275–

286, 2016 



11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи Над 70 

11.2. Магистерски работи 5 

11.3. Докторски дисертации 2 

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 Автори Наслов Издавач/година 

1. Janusheva, V., 

Pejchinovska-

Stojkovikj, M., 

Talevski, D. J. 

Towards the criteria 

and indicators  for 

essay assessment 

Journal plus 

education, 28(1), 

170–181, 2021 

2. Јанушева, В.  Семантички формули 

за давање 

комплименти во 

македонскиот 

стандарден јазик 

Journal of 

Contemporary 

Philology 3(2), 77–

88, 2020 

3.  Janusheva, V. The Macedonian 

language in regard to 

COBID-19 

Thesis, 9(2), 243– 

261, 2020 

 
4. Janusheva, V. The features of the 

Macedonian standard 

language in the 

journalistic sub style 

(columns) 

Thesis, 8 (2), 277–

293, 2019 

5. Јанушева, В. Правописна норма 

македонског језика у 

образовном контексту 

Ужице: Педагошки  

факултет, Зборник 

радова са научног 

скупа „Језик, 

култура, 

образовање“, 115–

124, 2018 

 

6. Јанушева, В. Терминологизација, 

ретерминологизација 

и 

детерминологизација 

во македонскиот 

стандарден јазик 

Скопје: Институт за 

македонска 

литература, 

Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“, 

,,Филолошки 

студии“, бр. 1, 

Историја и 

филологија,1–16 

2018 

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 Автори Наслов Издавач/година 



1. Pejchinovska, M., 

Janusheva, V., 

Kostadinovska-

Stojchevska, B. 

Significance of 

students’activity for the 

learning process, 

qualitative analysis in 

primary education in 

Republic of Macedonia 

Journal for 

еducators, teachers 

and trainers, 10(1), 

129–139, 2019 

2. Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, D. J. 

Students’ survey for 

assessing the HE 

teachers’ work – 

advantages and 

disadvantage. 

Educação, UFSM, 

43(3), 369–391, 2018 

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

Ред. број Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1. Јанушева, В., 

Стојаноска М. 

Конески, 

македонскиот 

јазик и 

пишаната 

практика 

Тркалезна маса 

Делото на Конески 

– извор на 

истражувања во 

науката за 

јазикот, 

литературата и 

културата 

2021 

2. Стојаноска, M., 

Јанушева, В. 

Лексиката во 

„Стерна“ на 

Конески 

Филолошки 

читања: Јазикот и 

стилот на Конески 

2021 

3. Јанушева, В., 

Стојаноска 

Марија 

Однадвор – 

дома: Новите 

зборови 

(неологизмите) 

во 

македонскиот 

стандарден 

јазик 

Македонскиот 

јазик – извор на 

научни 

истражувања 

(дома и надвор) 

2020 

 



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 Данче Сивакова-Нешковски 
2. Дата на раѓање 08.01.1978 година 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Доктор 
5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

учител 

2000 Педагошки факултет-Битола 

Магистер по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

2007 Педагошки факултет-Битола 

Доктор по 

педагогија во 

областа на 

методиките 

2012 Педагошки факултет-Битола 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Методика 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Методика 

8.  

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет, 

Битола 

Вонреден професор, 50504 

Методика, 50513 Образование на 

наставници и 50525 Друго 

(природни и општествени науки) 
 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методика на наставата по 

математика 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 

2. 

Методика на воспитно- 

образовната работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

3. 

Методика на наставата по 

техничко образование 

Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  Технички 

факултет-Битола 
 

4. 
Методички практикум по 

техничко образование 

Информатика и техничко образование/ 

Педагошки факултет-Битола и  Технички 



факултет-Битола 
 

5. 
Техничко образование со 

методика 

Наставник за одделенска настава 

/Педагошки факултет-Битола 
 

 
6. 

Математичко- дидактички 

игри 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 
7. 

Визуелни дидактички 

средства 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

/Педагошки факултет-Битола 
 

8. 
Практична настава Наставник за одделенска настава 

/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. 

Методички концепти во 

почетната настава по 

математика 

Наставник за одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

2. 
Модернизација на почетната 

настава по математика 

Наставник за одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 
 

3. 
Методичко моделирање и 

обликување на наставата по 

математика 

Наставник за одделенската 

настава/Педагошки факултет-Битола 

    
 

4. 

Методички концепти во 

почетната воспитно- 

образовна работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

5. 

Модернизација на 

почетната воспитно- 

образовна работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

 

6. 

Методичко моделирање и 

обликување на воспитно- 

образовната работа по 

математика 

Воспитувач/Педагошки факултет-Битола 

    
    
 

7. 
Училишна култура и 

однесување 

Менаџмент во образованието/Педагошки 

факултет-Битола 
 

8. 
Претпримеништво 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. 
Современи тенденции во 

наставата по математика 

Образовни науки/ Педагошки факултет-

Битола 

2. 
Откривање и работа со 

математички таленти 

Надарени и талентирани/ Педагошки 

факултет-Битола 
 

 3 
Методичко моделирање на 

наставата по математика 

Образовни науки/ Педагошки факултет-

Битола 
10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Biljana Gramatkovski 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The speech of 

pre-school 

children- 

opportunities for 

its improvement“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 41 - 52  

 

2. 

Marija Ristevska 

Jasminka Kocoska 

Biljana Gramatkovski 

Dance Sivakova-

Neskovska 

„The students’ 

values acquired at 

school“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 24-40  

 

3. 

Gramatkovski, B. 

Kocoska, J., 

Ristevska, M.,  

Sivakova, D., 

The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of 

the Preschool 

Children’s 

Speech 

IJIRES Source of Knowledge 

(International Journal of 

Innovation and Research in 

Educational Sciences) Volume 4, 

Issue 1, Jan. 2017, ISSN (Online): 

2349–5219 IJIRES Index Copernicus 

Value (ICV): 76.24, online at: 

http://www.ijires.org/index.php/issue

s?view=publication&task=show& 

 

4. 

Sivakova, D., 

Kocoska, Ј., 

Ristevska, М., 

Gramatkovski, B.  

 

ICT – The 

Educational 

Programs in 

Teaching 

Mathematics 

Volume 6, No.3, August 2017 во 

TEM Journal(Technology Education 

Management Informatics) Journal of 

Association for Information 

Communication Technology 

Education and Science (ISSN : 2217 

- 8309) Pages 469- 478 Indexed By: 

WEB OF SCIENCE - Thomson 

Reuters (Emerging Sources Citation 

Index), EBSCO Host, Index 

Copernicus ICV 91.05, Doi, MIAR 



Matriu d’Informacio per a 

I’Avaluacio de Revistes, E Central 

and Eastern European Online library, 

ResearchBib, DOAJ - Directory of 

open access journals, Open access и 

Google scholar. Online at: 

www.temjournal.com 

5. 

 Kocoska, J., 

Sivakova-Neskovska, 

D.,  Ristevska, М., 

Gramatkovski, B. 

 

Тhe influence of 

games on the 

development of 

students’ social 

competence 

International Journal of Education 

and Research (IJER) Vol. 3 No. 3 

March 2015, ISSN: 2201-6333 

(Print) ISSN: 2201-6740 (Online), 

online at: http://www.ijern.com 

    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Kochoska, J., 

Sivakova-Neskovska, 

D., Ristevska, M., 

Gramatkovski, B. 

New Horizons in Education 

and Social Studies Vol. 1, 

Chapter 5, Scientific 

Investigation on the Influence 

of Games on the 

Development of Students’ 

Social Competence, SKU: 

NHESS-V01, Category: 

Education And Social 

Studies, DOI: 

https://doi.org/10.9734/bpi/nh

ess/v1, Book Publisher 

International, July 13, 2020 

2020 

2.    

3.    

4.    

5.    

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



Ред. 

Број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Sivakova, D., 

Ristevska, М.  

 

Improving the teaching and 

learning of Mathematics by 

the use of ICT 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space - 

Педагошки факултет – 

Битола, 6 - 7 октомври 

2016 година 

2. 
 Ristevska, М.,   

Sivakova, D. 

Advantages of the integrated 

curriculum planning 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - 

Education and Research 

across Time and Space - 

Педагошки факултет – 

Битола, 6 - 7 октомври 

2016 година 
 

3. 

Ristevska, M.,  

Sivakova, D., Kocoska, 

J., Gramatkovski, B.  

Worksheets in the 

mathematics curriculum in 

primary education in the 

republic of Macedonia   

Зборник резимеа, 

Међународни научни 

скуп  2017, „Проблеми 

и дилеме савремене 

наставе у теорији и 

пракси“, Универзитет 

у Београду, Учитељски 

факултет 
 

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи 1 

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             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.     

2.     

3.     

 

 



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

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

1. Име и презиме Деан Илиев 

2. Дата на раѓање 31.12.1971 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 1 

Дипломиран 

педагог 

1995 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за педагогија 

Факултет 2 

Дипломиран 

социјален работник 

1997 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за социјална 

работа и социјална 

политика 

Магистер 

Магистер на 

педагошки науки 

2001 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за педагогија 

Доктор 

Доктор на 

педагошки работи 

2005 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј 

Скопје, Филозофски 

факултет Скопје, 

Институт за педагогија 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Образование на 

наставници 

 

7. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 
Образование 

Педагогија, Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Перманентно 

образование, 

Социјална педагогија 

 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универитет „Св. 

Климент 

Охридски“- 

Битола, Педагошки 

факултет- Битола 

Редовен професор за областите 

Педагогија, Социјална педагогија и 

Перманентно образование 

 

9. 

 

 

 

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

на студии 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Методологија на педагошките 

истражувања 

Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО, Социјална и 

рехабилитациска педагогија/ / Педагошки 

факултет- Битола 

 

2. 

Дидактика Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, ИТО/ / 

Педагошки факултет- Битола 

 3.  
Специјална дидактика Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

 

4. 

Перманентно образование Наставник за одделенска настава, 

Воспитувач, ИТО,  Македонски јазик и 

книжевност, Англиски јазик и книжевност, 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

 5. 
Основи на социјална педагогија Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

 6. Социјална патологија 
Социјална и рехабилитациска педагогија/ / 

Педагошки факултет- Битола 

 7. Образовна технологија  
ИТО/  Педагошки факултет- Битола и 

Технички факултет Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методологија на научно-истражувачка 

работа 

Менаџмент во образование, 

Образование на надарени и 

талентирани,  Англиски јазик и 

книжевност,  Македонски јазик и 

книжевност,  Наставник за 

одделенска настава втор циклус/ / 

Педагошки факултет- Битола 

 
2. Развој на курикулум 

Наставник за одделенска настава 

втор циклус/Теорија на поучување/ 

Педагошки факултет- Битола 

 
3. Стратегии за учење и поучување 

Наставник за одделенска настава 

втор циклус/ Теорија на поучување/ 

Педагошки факултет- Битола 

 
4. Евалуација на педагошко постигнување 

Наставник за одделенска настава 

втор циклус/ Теорија на поучување/ 

Педагошки факултет- Битола 

 

5. 
Форми на професионален развој на 

наставниците 

Наставник за одделенска настава 

втор циклус/ Професионален развој 

и професионална соработка/  

Педагошки факултет- Битола 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методологија на истражување во 

образовните науки 

Доктор по образовни науки, 

Педагошки факултет Битола 

2. 
Методологија на истражување во 

менаџментот на образование 

Доктор по менаџмент во 

образованието,  Педагошки 



факултет Битола 

  3. 
Методологија на научно истражувачката 

работа во наставата по јазик и литература 

Доктор на наставата по јазик-  

Педагошки факултет Битола 

 

 4. 

Високошколска дидактика Доктор по образовни науки-  

Педагошки факултет Битола/  

Доктор на наставата по јазик-  

Педагошки факултет Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Julia Holzer, Selma 

Korlat, Christian Haider, 

Martin Mayerhofer, 

Elisabeth Pelikan, 

Barbara Schober, 

Christiane Spiel, 

Toumazis Toumazi, 

Katariina Salmela-Aro, 

Udo Ka¨ser, Anja 

Schultze-Krumbholz, 

Sebastian Wachs, Mukul 

Dabas, Suman Verma, 

Dean Iliev, Daniela 

Andonovska-

Trajkovska, Piotr 

Plichta, Jacek Pyżalski, 

Natalia Walter, Justyna 

Michałek-Kwiecień, 

Aleksandra 

Lewandowska-Walter, 

Michelle F. Wright, 

Marko Lu¨ftenegger 

Adolescent well-being and learning 
in times of COVID-19—A multi-
country study of basic psychological 
need satisfaction, learning behavior, 
and the mediating roles of positive 
emotion and intrinsic motivation 

Impact factor 

Journal, Indexed in 

ISI Web of science, 

PLoS ONE (2021) 

2. 

Iliev D.,Andonovska-

Trajkovska D. And 

Farizi F.. 

Action Research as Teaching 
Strategy for İndividualization of 
Learning 

Edirne conference, 

Conference 
proceedings 
published on 

http://bes2018.org, 

2018 

3. 
Andonovska-Trajkovska 

D., Iliev D. 

Critical Literacy and University 
Students’ Approaches to Learning 

Edirne conference, 

Conference 
proceedings 
published on 

http://bes2018.org, 

2018 

4. Iliev D., 

The Treatment of the Educational 
Objectives by the Teachers as 
Possible Reason for Brain Escape 

In: Herzog J. (Ed.) 

(2018) Challenges 
of Working With 
Gifted Pupils in 
European School 
Systems, Hamburg-

Germany : Verlag 



Dr.Kovac p. 137-

157 , 2018 

 

5. Iliev D. 

Action Research As Strategy For 
Learning Of Gifted And Talented 
Pupils 

International 

Scientific 

Conference, 

Giftedness And 

Creative 

Approaches To 

Learning, VRSAC, 

30 June, 2017 

(Plenary Speaker) 

2017 

6. 
Iliev D. and Atanasoska 

T. 

Action research based university 
teaching and studying 

Srpska Akademija 

Obrazovanja, 

…Published in: Г О 

Д И Ш Њ А К , 

Центар за 

образовну 

технологију, 

Београд ISSN 1820 

–5461 COBISS.SR-

ID 140963340 

Година: XIII, 

p.229-246 

2017 

7. 

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 

8. 

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 

9. 

Vitanova V., Atanasova-

Pachemska T., Iliev 

D., Pachemska S. 

 

Factors Affecting the Development of 
ICT Competencies of Teachers in 
Primary Schools 

Procedia - Social 

and Behavioral 

Sciences,  

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1087-

1094, indexed on the 

Science Direct, 
Scopus and 

Thomson Reuters 
Conference 
Proceedings 
Citation Index (Web 
of Science) 

 

 10. 

Cvetkova Dimov B., 

Atanasoska T., Iliev D., 

Andonovska Trajkovska 

D., Seweryn-

Kuzmanovska M. 

Importance Of Investment In 
Research’s Of Students And Teachers 
Epistemological And Pedagogical 
Beliefs 

Elsevier, Procedia - 

Social and 

Behavioral 

Sciences,  

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1299-

1303, indexed in the 

Science Direct, 
Scopus and 

Thomson Reuters 
Conference 
Proceedings 
Citation Index (Web 
of Science) 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

The Ministry of Science 

and Education of the 

Republic of Croatia, the 

Ministry of Education 

and Science of the 

Republic of Northern 

Macedonia and the 

Agency for Quality 

Control and Assurance 

of the Republic of 

Montenegro launched 

the Erasmus + 

Better Academic Qualifications through 
Quality Assurance (Подобри академски 
квалификации преку обезбедување 
квалитет) (Илиев Д. е во улога на 

експерт) 

2020- во тек 



2. 

Фондација Чекор по 

чекор Македонија 

Зајакнување на капацитетите на 
директорите на училиштата за 
градење инклузивна училишна култура/ 

ЕРАЗМУС+ програма за обука за 

директорите на основните и средните 

училишта во Хрватска и Северна 

Македонија 

2020- во тек 

3. 

Фондација Отворено 

Општество 

Македонија 

„Образованието на наставниците во 
основното образование во РМ – 
состојби и перспективи“(Илиев Д. е 

Истражувач- образовен експерт) 

2017 и 2018 

4. КОНТИНУУМ 

Проектот за поддршка на 
професионалното учење и 
професионалниот развој на 
наставниците и стручните 
соработници во воспитно-
образовните институции во Република 
Македонија (Илиев е образовен 

експерт и координатор на проектните 

активности) 

2018- во тек 

5. 

Фондација за 

образовни и културни 

иницијативи Чекор по 

Чекор и УСАИД 

Со читање до лидерство (Ментор и 

обучувач) 

Од септември 

2013 год. до 

декември 2017 

год. 

6. 

НАНСЕН Дијалог 

Центар Скопје, МОН 

и Министерството за 

надворешни работи на 

Норвешка 

Иницијатива за унапредување на 
наставничката професија и изработка 

на Концепција за унапредување на 

наставничката професија во 

Македонија (Илиев Д. е еден од 

двајцата раководители на тој проект) 

2015 и 2016 

7. 

Фондација за 

образовни и културни 

иницијативи Чекор по 

Чекор 

Компетентни наставници за 21 век- 
принципи за квалитетна педагошка 
пракса 

Од октомври 

2014 год. до јули 

2015 год. 

8. 

Агенцијата за 

меѓународен развој на 

САД (УСАИД), а го 

спроведува 

Македонскиот центар 

за граѓанско 

образование (МЦГО), 

во соработка 

со Фондацијата за 

образовни и културни 

иницијативи Чекор по 

чекор со поддршка на  

Бирото за развој на 

образованието. 

Проектот на УСАИД за 
професионален и кариерен развој на 
наставниците 

2012-2015 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Илиев Д. Дидактика за родители 
Европа 92 Кочани, 

2021 

2. 

Miovska-Spaseva S., 

Iliev D., Shehu F., 

Barbareev K., Mehmedi 

L. 

Initial Teacher training for 

Primary school teachers-
conditions and perspectives, 

(Образованието на 
наставниците во основното 

образование во Република 
Македонија состојби и 
перспективи) 

Skopje : Foundartion 

Open Society 

Macedonia (In 

Macedonian)https://fos

m.mk/wp-

content/uploads/publicat

ions/Istrazuvanje_Obraz

ovanie%20na%20nastav

nicite_web1.pdf / 2018 

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Kevereski Lj. and  Iliev 

D., 

"Face to Face Communication" 
in Families--The Historical and 
Contemporary Perspective 

ResearchinPedagogy, 

v7 n2 Vrsac, p.168-186, 

2017 

2. 
Angeloska Galevska 

N.and  Iliev D., 

Application of the 
Methodological Triangulation in 
the Pedagogical Research,  

Conference proceedings 

from the International 

Scientific Conference 

The education at the 

Crossroads, 

Bitola:Macedonian 

Science Society-Bitola, 

Bitola, ISBN 978-608-

4616-89-4, p. 45-49 

2018 

3. Farizi F. and Iliev D. 

The reflective Teacher as a planer 
of Teaching 

UKLO: HORIZONS, 

DOI 

10.20544/HORIZONS.

A.21.2.17.P03, UDC 

37.011.3-051/ 2017 

 

4. Iliev D., 

General and Specific Benefits of 
The Educational Process from the 
Realization of the Teacher`s 
Educational Researches 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” 

Education and Research 

across Time and Space 

(1100th Death 

Anniversary of St. 

Clement of Ohrid)-

Conference 

proceedings,University 

“St. Kliment Ohridski” 

Bitola, Faculty of 

Education, p. 776-781, 



 

 

ISBN 978-9989-100-50-

5/ 2016 

5. Iliev D. 

Benefits and limitations of 
practicing the open education 
concepts in the changing 
educational systems-the 
Macedonian case 

11thinternational 

conference Towards 

open education and 

information society, 

DisCo 2016, Prague 

(CEI Grant) Published 

2016 in Procedia 

indexed in Thomson 
Reuters Conference 
Proceedings Citation 
Index (Web of Science)/ 
2016 

11. Менторства на дипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Дипломски работи 65 

11.2 Магистерски работи 9 

11.3 Докторски работи 3 



1. Прилог бр. 4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

Ред. Бр. 1 

 

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

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

1. Име и презиме Јове Димитрија Талевски 

2. Дата на раѓање 23.5.1961 г. 

3. Степен на образование Трет 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на географски науки 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1983 Филозофски факултет 

 – Скопје 

Магистериум 1989 Природноматематички 

факултет, Институт за 

географија – Скопје 

Докторат  1997 Природноматематички 

факултет, Институт за 

географија – Скопје 
 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Географија 

 

Географија 

 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Географија 

Образован

ие 

Географија 

Образование 

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, Географија 

Образование 

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

студии 

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

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 

1.  Географија Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

2. Природни науки Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

3. Основи на 

природните науки 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 



4. Регионална 

географија 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола  

Македонски/англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 

5. Нашата татковина Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

Македонски/англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

6. Оценување на 

учениците 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Македонски/англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

Преведување / Педагошки факултет 

7. Дипломатска 

комуникација 

Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

8.  Квалитет на 

социјалната работа 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 

1. Докимологија  Магистер по образование од областа на 

методиките на наставата, Магистер по образование 

од областа на ВОР, Менаџмент на човечки 

ресурси/ Педагошки факултет – Битола 

2. Супстратни основи 

на методиката – 

географија 

Педагогија од областа на методиките/ Педагошки 

факултет – Битола 

3. Методика на 

природни науки и 

технологија  

Педагогија од областа на методиките/ Педагошки 

факултет – Битола 

4. Методика на 

наставата по 

природа 

Педагогија од областа на методиките/ Педагошки 

факултет – Битола 

5. Методика на 

наставата по 

запознавање на 

околината 

Педагогија од областа на методиките/ Педагошки 

факултет – Битола 



6. Образование за 

животни вештини 

Педагогија од областа на методиките/ Педагошки 

факултет – Битола 

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

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 

1. Евалвација на 

наставата 

Сите студиски програми од трет циклус/ 

Педагошки факултет – Битола 

2. Организациско 

окружување 

Менаџмент во образованието /Педагошки 

факултет – Битола  

3. Управување со 

надарените и 

талентираните 

Надареност и талентираност/ Педагошки факултет 

– Битола 

4. Самоевалуација на 

постигањата на 

надарените и 

талентираните 

Надареност и талентираност/ Педагошки факултет 

– Битола 

5. Методичко 

моделирање на 

наставата по 

природни науки 

Образовни науки/ Педагошки факултет – Битола 

6. Евалуација на 

наставата,наставнио

т процес и 

образовните 

установи 

Образовни науки/ Педагошки факултет – Битола 

Настава по јазик/ Педагошки факултет – Битола 

7. Стручно и 

средношколско 

образование 

Образовни науки/ Педагошки факултет – Битола 

8. Образовна 

политика 

Настава по јазик/ Педагошки факултет – Битола 

10

. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бр

ој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. 

Ђокић И., Кука 

М., Талевски Ј. 

Правци 

реконструкције 

система образовања 

Квалитет и изврсност 

образовању, Београд, Србија/ 

2015 

 

2. 

Ђокић И., Кука 

М., Талевски Ј., 

Ставови и мишљења 

студената струковних 

васпитачких студија 

о садржинској 

концепцији 

васпитачких студија 

Воспитно-образовни и спортски 

хоризонти, Висока школа 

струковних студија за образовање 

васпитача и тренера, Суботица, 

Србија, 2015 

3. 

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 



4. 

Talevski, J., 

Aceska, N. 

Importance of Stem 

Teachers` Networking 

for the Success of 

European Projects 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research Across 

Time and Space, Педагошки 

факултет – Битола  / 2016 

5. 

Ðokic I., Kuka M., 

Talevski J. 

Redifining Structure 

and Strategy for 

Development of Higher 

Education 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research Across 

Time and Space, Педагошки 

факултет – Битола / 2016 

 

6. 

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 

7. 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, J. 

The Еxternal 

Аssessment in the 

Republic of Macedonia 

– Does it Justify its 

Existence? 

„Учител“, ISSN 1857-8888 

(online), DOI. 

10.20544/teacher.13.01, Vol. 13: 74 

– 82 / 2017 

 

8. 

Kuka, M., 

Talevski, D. J., 

Pejchinovska, M. 

Strategic planning and 

aligning with the 

modern trend in 

education 

Educatia Plus, Faculty of Science 

Education, Psychology and Social 

Work, Aurel Vlaicu University of 

Arad, Romania: Journal Plus 

Education, ISSN: 1842-077X, E-

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

No. 2: 163 – 170 / 2018/EBSCO 

9. Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, D. J. 

Towards the Criteria 

and Indicators for 

Essay Assessment 

 

Educatia Plus, Faculty of Science 

Education, Psychology and Social 

Work, Aurel Vlaicu University of 
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Journal Plus Education, ISSN: 

1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 

1151 Vol XXVIII, 2021, No. 1, pp. 

170-181/ EBSCO 

    

    

    

    

    

    

    

    

10.

2. 

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

Ред.бр

ој 

Автори Наслов Издавач / година 



1. Твининг проект 

„Развивање на 

соработка 

помеѓу 

високообразовни

те институции, 

приватниот 

сектор и 

релевантните 

органи“ 

МК13IPASO0116

R,  Министерство 

за образование и 

наука на 

Република 

Македонија 

Спроведување на 

искуства за техники 

на евалуација на 

наставни програми и 

нивна примена во 

практиката 

Министерство за образование и 

наука на Република Македонија, 

финансирано од Европска унија, 

вклучен Педагошки факултет – 

Битола, 2017 г. 

2. Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ – 

Битола, 2017 г. 

Future proof your 

classroom: teaching 

skills 2030, Erasmus + 

Programme, KA2 – 

Cooperation for 

Innovation and the 

Exchange of Good 

Practices, 2017-1-

AT01-KA203-034984 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, 2017 г. 

    

    

    

10.

3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.бр

ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Талевски Ј., 

Јанушева В. 

Аспекти на 

оценувањето 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, Педагошки 

факултет, Битола, 2015 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.

4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр

ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11

.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.

1. 

Дипломски работи 156 



11.

2. 

Магистерски работи 19 

11.

3. 

Докторски дисертации 5 

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 Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Ђокић И., Кука 

М., Талевски Ј. 

Правци 

реконструкције 

система 

образовања 

Квалитет и изврсност 

образовању, Београд, Србија/ 

2015 

 

2. 

Ђокић И., Кука 

М., Талевски Ј., 

Ставови и 

мишљења 

студената 

струковних 

васпитачких 

студија о 

садржинској 

концепцији 

васпитачких 

студија 

Воспитно-образовни и спортски 

хоризонти, Висока школа 

струковних студија за образовање 

васпитача и тренера, Суботица, 

Србија, 2015 

3. 

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 

4. 

Talevski, J., 

Aceska, N. 

Importance of Stem 

Teachers` 

Networking for the 

Success of 

European Projects 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research Across 

Time and Space, Педагошки 

факултет – Битола  / 2016 

5. 

Ðokic I., Kuka 

M., Talevski J. 

Redifining Structure 

and Strategy for 

Development of 

Higher Education 

Third International Conference 

―Education across Borders, 

Education and Research Across 

Time and Space, Педагошки 

факултет – Битола / 2016 

 

6. 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, 

M., Talevski, J., 

Merkovska, M. 

Homework in 

function of 

formative 

assessment of 

students’achieveme

nts 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 
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Janusheva, V., 

Pejchinovska, 

M., Talevski, J. 

The Еxternal 

Аssessment in the 

Republic of 

Macedonia – Does 

it Justify its 

Existence? 

„Учител“, ISSN 1857-8888 

(online), DOI. 

10.20544/teacher.13.01, Vol. 13: 74 

– 82 / 2017 

 

8. 

Kuka, M., 

Talevski, D. J., 

Pejchinovska, 

M. 

Strategic planning 

and aligning with 

the modern trend in 

education 

Educatia Plus, Faculty of Science 

Education, Psychology and Social 

Work, Aurel Vlaicu University of 

Arad, Romania: Journal Plus 

Education, ISSN: 1842-077X, E-

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

No. 2: 163 – 170 / 2018/EBSCO 

9.  Janusheva, V., 

Pejchinovska, 

M., Talevski, D. 

J. 

Towards the 

Criteria and 

Indicators for Essay 

Assessment 

 

Educatia Plus, Faculty of Science 

Education, Psychology and Social 

Work, Aurel Vlaicu University of 

Arad, Romania:  

Journal Plus Education, ISSN: 

1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 

1151 Vol XXVIII, 2021, No. 1, pp. 

170-181/ EBSCO 

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 Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, 

M., Talevski, D. 

J. 

Students’ survey for 

assessing HE 

teachers’ work – 

advantages and 

disadvantages 

Educação, Santa Maria, ISSN: 

1984-6444, Vol. 43, No. 3: 369 – 

392, jul./set. 2018, 

http://dx.doi.org/10.5902/19846444

30084. Thomson 

Reuters (Clarivate Analitics) / 2018 

2.    

12.

3. 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. 

Talevski, J., 

Aceska, N. 

Importance of 

Stem Teachers` 

Networking for 

the Success of 

European 

Projects 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, Education 

and Research Across Time 

and Space, Педагошки 

факултет – Битола  / 

2016 

2016 

2. 

Ðokic I., 

Kuka M., 

Talevski J. 

Redifining 

Structure and 

Strategy for 

Development of 

Higher 

Education 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, Education 

and Research Across Time 

and Space, Педагошки 

факултет – Битола / 2016 

 

2016 



3. 

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 

2016 

  4. 

Talevski J. 

Janusheva, 

V., 

Kondinska, L.  

Differentiation in 

Teaching – 

Intervention for 

Gifted and 

Talented 

Students in the 

Republic of 

North 

Macedonia’s 

Schools 

Second International 

Scientific Conference – 

Gifted and Talented 

creators of the Progress, 

Faculty of Education, 

Bitola/2020 

2020 

  5.  Pejchinovska, 

M., Talevski 

D.J., Janushev

a, V 

Успешната 

комуникација во 

наставата и 

постигањата 

на учениците 

Second International 

Scientific Conference – 

Gifted and Talented 

creators of the Progress, 

Faculty of Education, 

Bitola/2020 

2020 

 

 

 



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 Љупчо Кеверески 

2. Дата на раѓање 25.04.1959 

3. Степен на образование VII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на психолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 
психолог 

1986 Универзитет Св Кирил и Методи, Скопје 

Магистер по 
кадровски 
менаџмент 
Магистер по 
психологија 

1997 
 
 
1999 

Универзитет Св Кирил и Методи, Скопје 
 
 
Универзитет Белград, Србија 

Доктор по 
психолошки 
науки 

 
2004 

 
Универзитет Нови Сад, Р. Србија 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

општествено образова
ние 

Психологија на менаџмент 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

општествено образова
ние 

Психологија 

8.  Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е избран 

и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет-Битола Ред. Професор во областа Психологија 

 

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 циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Психологија учители 

2. Равојна психологија воспитувачи 
 3. Социјална психологија социјална  и рехабилитацска педагогија 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Откривање и работа со 
надарените 

Образование на надарени и талентирани 

2. 
Поттикнување и развој на 
креативноста 

Образование на надарени и талентирани 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 



1. Психологија на надареност Надареност и талентираност 
2. Креативност Надареност и талентираност 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор 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 
SOCIOECONOMI
C 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.,  
Kotevska Dimovska, 
M., Dragan Ristevsk, 
D.,   

ТHE 
INFLUENCE 
OF THE 
EMOTIONAL 
INTELIGENCE 
IN 
PROTECTION 
OF THE 
MENTAL 
HEALTH IN 
CONDITIONS 
OF A 
PSYCHOSOCI
AL STRESS,  

 

International Journal of Cognitive 
Research in Science, Engineering and 
Education (IJCRSEE), Vol 4, No 1 
(2016) 

4. 

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) 

5. Старц Ј., Кеверески Л.  

Развитие    
психологического 
капитала при   
подлинном  
лидерстве, 

. 
 

Перспективы психологической науки 
и практики : сборник статей 
Международной научно - 
практической конференции 
. РГУ им. А. Н. Косыгина , 16 июня 
2017 г. / под ред.  В.С. Белгородского, 
О.В. Кащеева,  И.В. Антоненко, И.Н.  
Карицкого .  – М.:  ФГБОУ ВО «РГУ  
им. А.Н. Косыгина », 2017.  – 777 с 

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

Ред. 

број 
Автор/и Наслов Издавач / година 

1. 
Проф. д-р Љупчо 
Кеверески 

Откривање и работа со 
надарените и талентираните 

МАНТ 

2. 

Кеверески, 
Л.(предавачи проф. д-р 
Владимир Такшиќ и 
проф. д-р Дарио 
Вуќеновиќ- Р. Хрватска 

Јакнење на личните и 
професионалните 
емоционални капацитеи кај 
лидерите во  Република 
Македонија (интернационални 

Македонска  асоцијација 
за надарени и 
талентирани 2016 

3. 

Проф. д-р Љупчо 
Кеверески, Владо 
Пепелник, Словенија, 
проф. д-р Иван 
Фербежер, Р. Словенија 

Одливот на мозоци (не) 
решлив проблем во земјите на 
Западен Балкан 

ОУ. Јанко Глазер, Р. 
Словенија и МАНТ, 2017 

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Љупчо 
Кеверески и проф. д-р 
Јасмина Старц 

Психологија на менаџмент 
Педагошки факултет-
Битола 

2. 
Проф. д-р Љупчо 
Кеверески 

Психологија 
Педагошки факултет-
Битола 

3. 

проф. д-р Јасмина 
Старц, Проф. д-р Љупчо 
Кеверески, пероф. Д-р 
Грозданка Гојков и 
проф. д-р Љупчо 
Кеверески 

Менторирање на надарените и 
талентираните 

МАНТ 



 

4. 
Проф. д-р Марија 
Котеска Димоска 

Емоционалната 
интелигенцијанова визија во 
лидерството 

Графопром-Битола 

5. 

Проф. д-р Дамоска,. Л., 
проф. д-р. Арнаудова, 
В., проф. д-
р Кеверески, Л.,. 
(2019),.  

Поттикнување и развој на 
креативноста,  

Прирачник за 
предучилишно 
образование, Просветно 
дело, Скопје 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Kevereski., L., i Starc, J.,   

Psychology of the 
communication todey  

Theory amd 
practice, Modern 
social and 
educational 
shellenges and 
phenomena-Polish 
anf Macedonian 
pespectives,    Cracow 
 –  Bitola , 2015 

 

2. 
Krstić M.,  Kevereski Lj 

 

The impact of socioeconomic 

status on the occurrence of 

perfectionism in primary 

school gifted students, 

Istraživanja u pedagogiji, 
vol. 5, iss. 1, pp. 40-49, 
2015 
 

3. Kevereski, L., 

SELF) EVALUATION OF 
KNOWLEDGE IN 
STUDENTS’ POPULATION 
IN HIGHER EDUCATION IN 
MACEDONIA 

(2017), Research in 
Pedagogy, Vol. 7, Issue 1 
(2017), pp. 69‐75 
 

4. Kevereski, L., 

PREDSODKI O NADARJENIH 
IN TALENTIRANIH 
UČENCIH V REPUBLIKI 
MAKEDONIJI,( Prejudices 
against gifted and talented 
students in the Republic of 
Macedonia) 

SLOVENICA 

DIDACTICA pedagoska 

obzorja znanstvena revija 

za didaktika, letnik 32, 

stevilka. 1, 2017 

 

5. 

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) 



 

 

 6. Кеверески Л., Старц Ј. 

Различия в  компонентах 
эмоциональной  
компетентности учителей,  
 

Перспективы 
психологической науки и 
практики : сборник 
статей Международной 
научно - практической 
конференции 
. РГУ им. А. Н. Косыгина 
, 16 июня 2017 г. / под 
ред.  В.С. Белгородского, 
О.В. Кащеева,  И.В. 
Антоненко, И.Н.  
Карицкого .  – М.:  
ФГБОУ ВО «РГУ  им. 
А.Н. Косыгина », 2017.  – 
777 с. 
 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 
11.1 Додипломски работи 54 

11.2 Магистерски работи 25 

11.3 Докторски работи 3 

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. 

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) 

2. 

Krstić M.,  Kevereski Lj 

 
 

 The impact of socioeconomic 
status on the occurrence of 
perfectionism in primary 
school gifted students,  

Istraživanja u pedagogiji, 
vol. 5, iss. 1, pp. 40-49, 
2015 
 

3. Kevereski, L.,   

SELF) EVALUATION OF 
KNOWLEDGE IN 
STUDENTS’ POPULATION 
IN HIGHER EDUCATION IN 
MACEDONIA 

(2017), Research in 
Pedagogy, Vol. 7, Issue 1 
(2017), pp. 69‐75 
 

4. Kevereski, L.,   Pretpostavke, problem I Međunarodni naučni  



dileme u radu sa daroviti I 
talentivanim ucenicima u R. 
Makedoniji,    

skup Problemi I 
dilememe u teoriji I 
praksi, Aranđelovac, 
Srbija, 2017 

 

5. Kevereski, L   

PREDSODKI O 
NADARJENIH IN 
TALENTIRANIH UČENCIH 
V REPUBLIKI 
MAKEDONIJI,( Prejudices 
against gifted and talented 
students in the Republic of 
Macedonia) 

SLOVENICA 

DIDACTICA pedagoska 

obzorja znanstvena revija 

za didaktika, letnik 32, 

stevilka. 1, 2017 

 

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. 

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) 

2. Kevereski, L.,   

SELF) EVALUATION OF 
KNOWLEDGE IN 
STUDENTS’ POPULATION 
IN HIGHER EDUCATION IN 
MACEDONIA 

(2017), Research in 
Pedagogy, Vol. 7, Issue 1 
(2017), pp. 69‐75 
 

 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. Kevereski, L  

Emocionalni status djece u 

procesima identifikacije 

darovite i talentirane djece 

u predškolskim ustanovama 

„Interdisciplinarni 

pristup razvoju osjetila i 

osjećaja u djetinjstvu“ 

Split, Hrvatska 

 

(2016) 



u Makedoniji (Makedonija)  

2. 
Кеверески, Л.,  
 

КОНЦЕПТОТ  НА  
МЕТАКОГНИЦИЈА 
КАКО  НОВА 
МЕТАКОГНИТИВНА 
ПАРАДИГМА  ВО 
ОБРАЗОВАБИЕТО,  

МЕЃУНАРОДНАТА 
НАУЧНА 
КОНФЕРЕНЦИЈА, 
„ОБРАЗОВАНИЕТО 
НА КРСТОПАТ –  
СОСТОЈБИ, 
ПРЕДИЗВИЦИ, 
РЕШЕНИЈА И 
ПЕРСПЕКТИВИ“, 
БИТОЛА, 2017 

2017 

3. Kevereski, L.,  
Sensibility of teachers for 
working with gifted and 
talented in R. Macedonia, 

STRUČNI SUSRET O 
NADARENIMA  
»ULOGA 
RAZLIČITIH 
OBOGAĆENIH 
PROGRAMA ZA 
RAZVOJ 
NADARENIH«   
Rušama,  R. Slovenija 
 

2017 

 

  

Ljupčo 
Kevereski; Jasm
ina Starc 

Empatijata kako    
individualen i oopštetsven 
indikator na moralnosta,  

Godišnjak Srpske 
akademije obrazovanja, 
God. 13 (2018), str. 27-
34 

 

 

  Кеверески, Л.,  

  Патот кон центарот на 
сопството последно 
оружје на современиот 
човек,  

Тематски зборник, 
Владета Јеротиќ  
книжевник, научник, 
религиозан мислилац, 
Педагошки факултет у 
Врању, Универзитет-
Ниш, 

2018 

 

  

Dr. Ljupčo 
Kevereski, 
Milka 
Kevereska – 
Šapkaroska 
2019 
 

Razlike v čustveni 
inteligenci vodij v različnih 
organizacijah Emotional 
Intelligence Differences 
among Leaders of Different 
Organizational Contexts, 

  IZZIVI 
GLOBALIZACIJE IN 
DRUŽBENO-
EKONOMSKO 
OKOLJE EU 
GLOBALISATION 
CHALLENGES AND 
THE SOCIAL-
ECONOMIC 
ENVIRONMENT OF 

2019 



THE EU ZBORNIK 
PRISPEVKOV 
CONFERENCE 
PROCEEDINGS, Novo 
Mesto, R. Slovenia 

 
 



1. Прилог бр.4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

Ред. Бр. 1 

 

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

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

1. Име и презиме Марија Ристевска 

2. Дата на раѓање 04.06.1980 

3. Степен на 

образование 

Трет 

4. Наслов на 

научниот степен 

Доктор на науки 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

2003 Факултет за учители и воспитувачи - 

Битола 

Магистериум 2007 Филозофски факултет-Скопје 

Докторат  2011 Филозофски факултет-Скопје 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образовани

е 

Педагогија 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образовани

е 

Педагогија 

8. Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

работи и звањето 

во кое е избран и 

во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет, 

Битола 

Вонреден професор за областите 

Педагогија, Социјална педагогија 

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

студии 

9.

1. 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија Воспитувачи , Информатика и техничко образование / 

Педагошки факултет – Битола 

2. Инклузивна 

педагогија 

Воспитувачи, Наставник за одделенска настава, 

Англиски јазик и книжевност, Македонски јазик и 

книжевност   / Педагошки факултет – Битола 

3. Методика на 

воспитната работа 

Воспитувачи, Наставник за одделенска настава, 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки факултет – 

Битола 

4. Мултикултурализам Преведување / Педагошки факултет - Битола 

5. Основи на 

специјална и 

рехабилитациска 

педагогија 

Социјална и рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет - Битола 



6. Педагошко 

советување и 

ориентација 

Социјална и рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет - Битола 

7. Самопомош во 

социјалната 

педагогија 

Социјална и рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет - Битола 

8. Meтодика на работа 

со деца со посебни 

образовни потреби 

Социјална и рехабилитациска педагогија / Педагошки 

факултет - Битола 

9. Mакедонски како 

странски / втор јазик 

Англиски јазик и книжевност, Македонски јазик и 

книжевност  / Педагошки факултет – Битола 

10. Педагошка практика  Наставник за одделенска настава, Англиски јазик и 

книжевност, Македонски јазик и книжевност 

9.

2.  

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Професионална 

ориентација на 

учениците 

Воспитувач, Наставник по одделенска настава,  / 

Педагошки факултет – Битола 

2. Стратегии на учење 

и поучување на деца 

со посебни потреби 

Воспитувач, Наставник по одделенска настава,  / 

Педагошки факултет – Битола 

3. Интеркултурна 

педагогија 

Воспитувач, Наставник по одделенска настава,  / 

Педагошки факултет – Битола 

4. Микропедагогија Воспитувач, Наставник по одделенска настава,  / 

Педагошки факултет – Битола 

5. Проценување и 

анализа на детски 

ликовни творби во 

ликовното 

воспитание и 

образование 

(соработник)  

Методика на одделенска настава / Педагошки факултет 

– Битола 

6. Соработка со 

родителите на 

децата со посебни 

потреби 

(соработник) 

Воспитувач, Наставник по одделенска настава/ 

Педагошки факултет – Битола 

 7. Професионален и 

кариерен развој 

Менаџмент во образованието / Педагошки факултет - 

Битола 

9.

3. 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Реформи во 

воспитанието и 

образованието  

Образовни науки/ Менаџмент во образование 

Педагошки факултет – Битола 



2. Евалуација на 

наставата, 

наставниот процес и 

образовните 

установи 

Образовни науки/ Менаџмент во образование 

Педагошки факултет – Битола 

3. Професионална 

ориентација 

Образовни науки/  

Педагошки факултет – Битола 

4. Општествен третман 

на надарените и 

талентираните  

Надареност и талентираност/  

Педагошки факултет – Битола 

  5. Образовна политика Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

6. Инклузивно 

образование 
Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

7. Професионални 

компетенции на 

наставниците 

Настава по јазик/  

Педагошки факултет – Битола 

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 
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.1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Biljana 

Gramatkovski 

Marija 

Ristevska 

Jasminka 

Kocoska 

Dance 

Sivakova-

Neskovska 

„The speech of pre-school 

children- opportunities for 

its improvement“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 41 - 52  

 

2. Marija 

Ristevska 

Jasminka 

Kocoska 

Biljana 

Gramatkovski 

Dance 

Sivakova-

Neskovska 

„The students’ values 

acquired at school“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 24-40  

 

3. Ristevska 

Marija, 

Pejcinovska 

Milena, 

Januseva 

Violeta 

„The children's world of 

ASD“ 

PROVINCA Internacional Volume 7, 

2018 (ISSN: 2630 – 2853) Pages 84-85 



4. 

Dance 

Sivakova 

Jasminka 

Kocoska  

Marija 

Ristevska   

Biljana 

Gramatkovski    

„ICT – The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematics“ 

TEM Journal(Technology Education 

Management Informatics) Journal of 

Association for Information 

Communication Technology Education 

and Science (ISSN : 2217 - 8309) 

Pages 469- 478 Indexed By: WEB OF 

SCIENCE - Thomson Reuters 

(Emerging Sources Citation Index), 

EBSCO Host, Index Copernicus ICV 

91.05, Doi, MIAR Matriu d’Informacio 

per a I’Avaluacio de Revistes,  E 

Central and Eastern European Online 

library,  ResearchBib, DOAJ - 

Directory of open access journals, 

Open access и Google scholar. Online 

at: www.temjournal.com    Издаден во 

Volume 6, No.3, August 2017 

5. Biljana 

Gramatkovski  

Jasminka 

Kocoska   

Marija 

Ristevska   

Dance 

Sivakova 

„The Expressive Reading 

as an Opportunity for 

Improvement of the 

Preschool Children’s 

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 во Volume 4, Issue 1, 

January, 2017 

     

    

    

10

.2. 

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

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Македонско 

научно 

здружение за 

аутизам, 4 

јуни, 

платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Родителски 

групи за поддршка“ во 

рамки на проектот 

„Социјални вештини и 

позитивно родителство 

кај деца со АСН“ 

2020 

2. Македонско 

научно 

здружение за 

аутизам, 28 

мај, 

платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Проблеми во 

исхрана и сон кај деца со 

АСН“ во рамки на 

проектот „Социјални 

вештини и позитивно 

родителство кај деца со 

АСН“ 

2020 



3. Македонско 

научно 

здружение за 

аутизам, 21 

мај, 

платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Сексуален 

развој и едукација на 

лица со АСН“ во рамки 

на проектот „Социјални 

вештини и позитивно 

родителство кај деца со 

АСН“ 

2020 

4. Македонско 

научно 

здружение за 

аутизам, 14 

мај, 

платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Визуелна 

поддршка на социјалната 

интеракција кај децата со 

АСН“ во рамки на 

проектот „Социјални 

вештини и позитивно 

родителство кај деца со 

АСН“ 

2020 

5. Македонско 

научно 

здружение за 

аутизам, 7 

мај, 

платформа 

ZOOM 

Вебинар: „Сензорна 

пречувствителност кај 

лицата со АСН“ во 

рамки на проектот 

„Социјални вештини и 

позитивно родителство 

кај деца со АСН“ 

2020 

6. Здружение за 

дислексија 

Ајнштајн, 28 

март, 

платформа 

ZOOM 

On line семинар: 

„Практични методи и 

алатки за дислексија и 

дискалкулија“  

2020 

7. – Детска 

фондација 

Песталоци , 3 

јули, 

Филозофски 

факултет – 

Скопје 

Тркалезна маса: 

„Подготовка на идните 

наставни кадри за 

квалитетно инклузивно 

образование“  

2019 

    

10

.3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 



1. Kochoska, J., 

Sivakova-

Neskovska, D., 

Ristevska, M., 

Gramatkovski, 

B. 

New Horizons in 

Education and Social 

Studies Vol. 1, Chapter 5, 

Scientific Investigation on 

the Influence of Games on 

the Development of 

Students’ Social 

Competence, SKU: 

NHESS-V01, Category: 

Education And Social 

Studies, DOI: 

https://doi.org/10.9734/bpi

/nhess/v1, Book Publisher 

International, July 13, 

2020 

2020 

2. Ристевска, М. Mетодика на работа со 

деца со посебни 

образовни потреби 

(материјал за интерна 

употреба за студентите 

од прв циклус на 

насоката социјална и 

рехабилитациска 

педагогија), Педагошки 

факултет – Битола 

2019 

3. Ристевска, М. Инклузивна педагогија, 

Педагошки факултет – 

Битола 

2018 

4. Ристевска, М., 

Кочоска, Ј., 

Стојановски, 

Т. 

Прирачник за 

одделенски наставници 

/Планирање на наставата 

за Општество во прво 

одделение, Педагошки 

факултет – Битола/ 

Центар за развој на 

курикулумот 

2017 

5. Ристевска, М., 

Граматковски, 

Б., 

Стојановски, 

Т. 

Приачник за одделенски 

наставници /Планирање 

на наставата за 

Општество во второ 

одделение, Педагошки 

факултет – Битола/ 

Центар за развој на 

курикулумот 

2017 



6. Ристевска, М., 

Гулевска, В., 

Стојановски, 

Т. 

Прирачник за 

одделенски наставници 

/Планирање на наставата 

за Општество во трето 

одделение, Педагошки 

факултет – Битола/ 

Центар за развој на 

курикулумот 

2017 
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.4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Biljana 

Gramatkovski 

Marija 

Ristevska 

 

„Early bilingualism: 

challenge for educators 

and educational 

institutions (kindergartens 

and schools)“ 

Teacher - International Journal of 

Education Volume 17, May 2019 

(ISSN 1857-8888), Faculty of 

Education, University “St. Kliment 

Ohridski “- Bitola Pages 55-62 

2. Anastasov 

Blagojce 

Marija 

Ristevska 

 

„The role of the 

counselorin the 

pedagogical counseling 

process“ 

Teacher - International Journal of 

Education Volume 18, November 2019 

(ISSN 1857-8888), Faculty of 

Education, University “St. Kliment 

Ohridski “- Bitola Pages 54-59 

3. 

Jasminka 

Kocoska 

Marija 

Ristevska 

 

„Indicators of the teacher 

effectiveness in the 

educational process“ 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 15, May 2018, 

Faculty of Education- Bitola, 

University “St. Kliment Ohridski “- 

Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888. 

Available at: 

4.http://www.ijeteacher.com/index.php

/ijeteach/article/view/36 

 

4. Marija 

Ristevska 

Dance 

Sivakova 

Jasminka 

Kocoska 

Biljana 

Gramatkovski 

 

„Worksheets in the 

mathematics curriculum in 

primary education in the 

republic of Macedonia“ 

Зборник резимеа, Међународни 

научни скуп  2017, „Проблеми и 

дилеме савремене наставе у теорији 

и пракси“, Универзитет у Београду, 

Учитељски факултет, мај 2017 

    

    

    



5. Marija 

Ristevska 

 Dance 

Sivakova    

Neskovska 

„Advantages of the 

integrated curriculum 

planning“ 

Third International Conference 

“Education across Borders” - 

Education and Research across Time 

and Space -  Педагошки факултет – 

Битола, 2016 

 6. 

 Sivakova, D.,  

Ristevska, М. 

„Improving the teaching 

and learning of 

Mathematics by the use of 

ICT“ 

Third International Conference 

“Education across Borders” - 

Education and Research across Time 

and Space -  Педагошки факултет – 

Битола, 2016 

1

1.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11

.1. 

Дипломски работи 10 

11

.2. 

Магистерски работи  

11

.3. 

Докторски дисертации  

1

2.  

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 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Biljana 

Gramatkovski 

Marija 

Ristevska 

Jasminka 

Kocoska 

Dance 

Sivakova-

Neskovska 

„The speech of pre-

school children- 

opportunities for its 

improvement“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 41 - 52  

 

2. Marija 

Ristevska 

Jasminka 

Kocoska 

Biljana 

Gramatkovski 

Dance 

Sivakova-

Neskovska 

„The students’ values 

acquired at school“ 

Junior Scientific Researcher - JSR 

Volume 5, No.2,  November 2019  

(ISSN: 2458-0341) Pages 24-40  

 

3. 
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 во Volume 4, Issue 1, 

January, 2017 



    

    

    

     

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 

Автори Наслов Издавач / година 

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 journals, 

Open access и Google scholar. Online 

at: www.temjournal.com    Издаден во 

Volume 6, No.3, August 2017 

2.    

12

.3. 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Marija 

Ristevsk

a 

Dance 

Sivakova 

Jasminka 

Kocoska 

Biljana 

Gramatk

ovski 

 

„Worksheets in the 

mathematics 

curriculum in 

primary education 

in the republic of 

Macedonia“ 

Зборник резимеа, 

Међународни научни 

скуп  2017, „Проблеми и 

дилеме савремене наставе 

у теорији и пракси“, 

Универзитет у Београду, 

Учитељски факултет, мај 

2017 

2017 

2. Marija 

Ristevsk

a 

 Dance 

Sivakova    

Neskovs

ka 

„Advantages of the 

integrated 

curriculum 

planning“ 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - Education 

and Research across Time 

and Space -  Педагошки 

факултет – Битола, 2016 

2016 



3. 
 

Sivakova

, D.,  

Ristevsk

a, М. 

„Improving the 

teaching and 

learning of 

Mathematics by the 

use of ICT“ 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” - Education 

and Research across Time 

and Space -  Педагошки 

факултет – Битола, 2016 

2016 

  4.  

Sivakova

, D.,  

Ristevsk

a, М. 

 

Creative use of 

ICT in developing 

and 

changing the 

environment for 

learning 

with 

mathematically 

gifted students 

2nd Iinternational Scientific 

Conference: Gifted and 

Talented Progress-Makers – 

2020. Faculty of Education- 

Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia. 

 

 

2020 
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Ред. Бр. 1 

 

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

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

1. Име и презиме Петровски Добри 

2. Дата на раѓање 08.09.1955 

3. Степен на 

образование 

Доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на науки од областа на менаџментот 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

Година Институција 

Магистериум 1979 Правен факултет-Битола 

Докторат  1996 ИСППИ-Скопје 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Менаџмент 

8. Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во 

кое е избран и во 

која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет Редовен професор во областа менаџмент 

и во областа библиотекарство 

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

студии 

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организација на 

образованието 

Наставник за одделенска настава, Воспитувачи, 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ ИТО/ / Педагошки факултет- Битола 

2. Библиотекарство Наставник за одделенска настава, Воспитувачи, 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ ИТО/ / Педагошки факултет- Битола 

3. Проектен менаџмент Наставник за одделенска настава, Воспитувачи, 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ ИТО/ / Педагошки факултет- Битола 

4. Социјална политика и 

непрофитен 

менаџмент 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ ИТО/ / 

Педагошки факултет- Битола 

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Училишна култура и 

однесување 

Менаџмент во образование / Педагошки факултет - 

Битола 

2. Професионален и 

кариерен развој 

Образование на надарени и талентирани / Педагошки 

факултет - Битола 

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



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

2 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на 

човечки ресурси 

Менаџмент образование 

2. Стратегиски 

менаџмент 

Менаџмент во образование 

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1.  Dobri Petrovski 

& Kristina 

Petrovska  

 

Multicultural and 

multiethnic toleration 

determined by school’s 

culture and behavior 

Teaching Innovations, Teacher 

Education faculty, Belgrade Vol. 30 

N``4, 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. 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) 

4.  Lupco 

Kevereski & 

Metodija 

Stojanovski & 

Dobri Petrovski)  

 

Differences in emotional 

intelligence between 

pupils in primary and 

secondary school 

TEACHER International journal,  

Faculty of Education, Bitola, 2015 

5. Jasminka 

Kocoska & 

Dobri Petrovski  

 

The role of the cultural 

institutions in the Civic 

education 

in International Journal of Science 

and Research (IJSR) ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 4 Issue 4 March 

2015, online at: 

http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i

4_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 

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

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dobri Petrovski 

– coordinator of 

the project  

Entrepreneurial learning  SEECEL- South east European center 

for entrepreneurial learning 2015 

2. Dobri Petrovski  Perspectives of the 

teaching staff in terms of 

their career development, 

Објавен во: Modern  

 

Еducational Challenges and 

Phenomena. Polish and Macedonian 

Perspective, Wyższa szkoła 

pedagogiczna im. j. Korczaka w 

Warszawie/Универзитет Св. 

Климент Охридски – Битола, 

Warszawa - Bitola 2014. 
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3. Dobri Petrovski Greek Association 

Didactics of 

Mathematics, Florina, 

University of Wwestern 

Macedonia,  

 

Faculty of Education, Greece 

4. Dobri Petrovski 

(како експерт 

во проектот 

Project “Living 

Democracy SEE” 

(Makedonija) 2015 

 

Zurich University of Teacher 

Education (IPE) International Project 

in Education,   

5. Dobri Petrovski Democracy and civic 

education base of 

Macedonian 

ETEN-European Teachers Education 

Network – Viana Portugal 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Валентина 

Гулевска, Јове 

Талевски, 

Добри 

Петровски  

 

Клучни компетенции на 

наставниците – ментори 

во основните училишта 

 “ Дидактичко- методички 

приступи и стратегије-подршка 

учењу и развоју деце” – Београд 20 

Новембар 2015 

2. Добри 

Петровски  

 

School culture and 

behavior as a basis for 

successful qualification 

of the young generations 

for cohabitation and 

tolerance 

Teachers in Multicultural 

Environments – Experiences and 

Challenges (PFPTKTME), 27-29 

November, Skopje 2015 

1

1.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи Околу 100 

11.2. Магистерски работи Окулу 35 

11.3. Докторски дисертации 7 

1

2.  

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 

Автори 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 

Автори Наслов Издавач / година 
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1. Jasminka 

Kocoska & Dobri 

Petrovski  

 

The role of the 

cultural institutions in 

the Civic education 

in International Journal of Science 

and Research (IJSR) ISSN (Online): 

2319-7064, Volume 4 Issue 4 March 

2015, online at: 

http://www.ijsr.net/archive/v4i4/v4i

4_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 

2.    

12.3. 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  

Кристина 

Петровска 

 

 

Наслов: 

Улогата на 

талент 

менаџменто

т во 

задржување 

на 

висококвал

итетните 

вработени 

 

Втора меѓународна 

конференција 

“Надарените и 

талентираните креатори 

на прогресот” 

Pedago[ki fakultet 

Bitola, noemvri 

2020 god. 

2. Dobri Petrovski 

& Kristina 

Petrovska  

 

Multicultura

l 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. Валентина 

Гулевска, Јове 

Талевски, Добри 

Петровски 

Клучни 

компетенц

ии на 

наставниц

ите – 

ментори во 

основните 

училишта, 

IV strucno-naucni skup 

sa medzunarodnim 

ucescem : “ Aktuelnosti u 

edukaciji I rehabilitaciji 

osoba sa smetnjama u 

razvoju”,  

 

Beograd 24-25 

Oktobar 2015 
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Ред. Бр. 1 

 

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

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Јасминка Кочоска 

2. Дата на раѓање 31.05.1977 

3. Степен на образование Доктор на науки  

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор по педагогија во областа на методиките 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно 

се стекнал со научен 

степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 
1999 Педагошки факултет-Битола 

Магистериум 2007 Педагошки факултет-Битола 

Докторат   

2012 
Педагошки факултет-Битола 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Методика 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образование Методика 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет-

Битола 

Вонреден професор, 50504 Методика, 50513 

Образование на наставници и 50525 Друго 

(природни и општествени науки) 

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

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Граѓанско и 

мултикултурно 

образование со 

методика 

Наставник за одделенска настава Воспитувач/ Педагошки 

факултет-Битола 

2. Педагошка 

документација во 

градинките 

Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

3. Граѓанско и 

мултикултурно 

образование 

Македонски јазик и книжевност 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки факултет-

Битола 

4. Македонски како 

странски јазик 

Македонски јазик и книжевност Англиски јазик и 

книжевност/ Педагошки факултет-Битола 

5. 
Педагошка практика 

Воспитувачи,  Македонски јазик и книжевност, Англиски 

јазик и книжевност/ Педагошки факултет-Битола 

6. Демократија и граѓански 

вештини 

Преведување (од македонски на англиски и од англиски 

на македонски јазик)/ Педагошки факултет-Битола 

 7. Работа со поединец и 

група 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 



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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методика на Граѓанско 

образование 

Наставник по одделенска настава; 

Воспитувач/Универзитет „Св.Климент Охридски“ –

Битола/ Педагошки факултет – Битола 

2. Основи на спортска игра 

со методика 

Наставник по одделенска настава; 

Воспитувач/Универзитет „Св.Климент Охридски“ –

Битола/ Педагошки факултет – Битола 

 3.  

Методички практикум 

Наставник по одделенска настава; 

Воспитувач/Универзитет „Св.Климент Охридски“ –

Битола/ Педагошки факултет – Битола 

 4. Менаџмент на промени Менаџмент на образование/ Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – Битола 

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Наставникот и 

надарените ученици 

  

Надарени и талентирани/Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – Битола 

2. Тенденции и иновации 

во методиката 

Образовни науки/ Универзитет „Св.Климент Охридски“ –

Битола/ Педагошки факултет – Битола 

 3. 
Граѓанско образование 

Менаџмент на образование/ Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – Битола 

4. 
Интерактивни вештини 

Менаџмент на образование/ Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ –Битола/ Педагошки факултет – Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. 

Jasminka 

Kochoska & 

Biljana 

Gramatkovski 

Eye contact as the most 

powerful way for 

classroom management 

Third International Conference 

“Education across Borders “, Education 

and Research across Time and Space 

(1100th Death Anniversary of St. Clement 

of Ohrid), 06-07 October 2016, Faculty of 

Education-Bitola, Macedonia 

2. 

Jasminka 

Kochoska  

Freedom of speech vs 

hate speech in democratic 

society 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 13, April 2017, 

Faculty of Education- Bitola, University 

“St. Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia.  

3. 

Dance Sivakova, 

Jasminka 

Kochoska, Marija 

Ristevska & 

Biljana 

Gramatkovski 

ICT- The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematics 

TEM Journal (Technology, Education, 

Management, Informatics/ Association for 

Information Communication Technology 

Education and Science), UIKTEN, Web 

of Science | Thomson Reuters (Clarivate 

Analytics), Volume 6, Issue 3, Pages 469-

478, ISSN 2217-8309, DOI: 

10.18421/TEM63-06, Online at: 

http://www.temjournal.com, August 2017 



4. 
Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

The basic features of 

social and rehabilitation 

pedagogy in education for 

social work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 18, 

December 2019, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888  

5. 

Jasminka 

Kochoska & 

Marija Ristevska 

Development of effective 

critical thinking among 

students through social 

work education 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 19. p. 31-

39, May 2020, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888.   

6. 

Blagojche 

Anastasov & 

Jasminka 

Kochoska 

Adoption of a child - an 

act of noble character 

Technium Social Sciences Journal, Vol. 8 

(2020): A new decade for social changes, 

643-650. (ISSN: 2668-7798) 
Available at: 

https://techniumscience.com/index.php/ 

socialsciences/article/view/535  

7. 
Biljana 

Gramatkovski, 

Monika 

Nelcheska & 

Jasminka 

Kochoska 

Comparative analysis of 

political leaders speeches 

of the Republic of North 

Macedonia and Great 

Britain 

2nd Iinternational Scientific 

Conference: The Gifted and Talented 

Progress – Creators, 28 October 2020, 

“St. Kliment Ohridski“ University - 

Bitola, Faculty of Education, Bitola, 

R.N.Macedonia 

 

 8. 

Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

Gifted children and their 

social skills 

2nd Iinternational Scientific 

Conference: The Gifted and Talented 

Progress – Creators, 28 October 2020, 

“St. Kliment Ohridski“ University - 

Bitola, Faculty of Education, Bitola, 

R.N.Macedonia 

 9. 

Blagojche 

Anastasov & 

Jasminka 

Kochoska 

Respecting the person's 

dignity- basis of the code 

of ethics in social work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 20. p. 56-

61, November 2020, Faculty of 

Education- Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola, Macedonia.  

ISSN 1857-8888.  doi:  

https://doi.org/10.20544/teacher.20.09 
Available at: 

http://ijeteacher.com/index.php/ 

php/ijeteach/article/view/129 

 10. 

Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

Competencies and 

challenges of the social 

pedagogue’s profession 

General University Scientific 

Conference “Dimensions of competence” 

during the Clement Days in Alma Mater, 

Sofia University “St. Kliment Ohridski” 

and the University “St. Kliment 

Ohridski”- Bitola, 3, 4 and 5 December 

2020, Sofia, Bulgaria 



  

Jasminka 

Kochoska  & 

Biljana 

Gramatkovski 

Investment in developing 

civic skills as a key factor 

in raising future citizens 

1st International Scientific Conference on 

Multicultural Education, Center for 

Balkan Cooperation LOJA in the frames 

of the project: “Anchoring Multiethnic 

Youth Work in University Curricula for 

Future Teachers”, December 02-04, 2020, 

Tetovo, North Macedonia 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Центар за 

балканска 

Соработка ЛОЈА 

и К.Вустров, 

партнерска 

организација од 

Германија 

“Anchoring of 

Multiethnic Youth work in 

the University 

Curriculum for future 

teachers” 

2018 

2. Центар за правни 

истражувања и 

анализи, 

Институт 

Отворено 

Општество, Тинк 

Тенк Фонд &  

Канцеларија за 

Ромски 

иницијативи на 

Фондациите 

Отворено 

Општество,  

 „Еднакви пред судот 

безбедни во животот“, 
2017 

3. Центар за 

балканска 

Соработка ЛОЈА 

и К.Вустров, 

партнерска 

организација од 

Германија 

“Втемелување на 

мултиетничката 

работа за млади во 

универзитетскиот 

курикулум за идни 

наставници” 

2017 

4. 

Yad Vashem 

Training seminar “The 

Challenge of Holocaust 

Education“ 

2016 

5. Centar za 

balkanska 

sorabotka LOJA 

Изведување обука за 

„Курс по 

Мултикултурализам“, 

2016 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Марија 

Ристевска, 

Јасминка 

Кочоска   

Таше 

Стојановски 

Прирачник за 

одделенски наставници 

(Планирање на 

наставата за Општество 

во прво одделение) 

Центар за развој на курикулумот на 

основното училиште, Педагошки 

факултет-Битола, 2017, Битола 



2. 

Јасминка 

Кочоска 

(Коавтор) 

Прирачник за 

Мултикултурно 

образование (Концепти 

и методи) 

 

Центар за Балканска Соработка ЛОЈА, 

2018, Тетово. 

3. 

Jasminka 

Kochoska  

Dance Sivakova 

- Neskovska 

Marija Ristevska  

Biljana 

Gramatkovski  

New Horizons in 

Education and Social 

Studies  

Vol. 1, Chapter 5, 

Scientific Investigation 

on the Influence of 

Games on the 

Development of 

Students’ Social 

Competence 

SKU: NHESS-V01, Category: Education 

And Social Studies  

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

Book Publisher International, July 13, 

2020 

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Jasminka 

Kochoska & 

Marija Ristevska 

Development of effective 

critical thinking among 

students through social 

work education 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 19. p. 31-

39, May 2020, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888.   

2. 

Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

The basic features of 

social and rehabilitation 

pedagogy in education for 

social work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 18, 

December 2019, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888  

 

3. 

Jasminka 

Kochoska  

Freedom of speech vs 

hate speech in democratic 

society 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 13, April 2017, 

Faculty of Education- Bitola, University 

“St. Kliment Ohridski“- Bitola, 

Macedonia.  

4. Biljana 

Gramatkovski, 

Jasminka 

Kochoska,  

Marija Ristevska 

&  

Dance Sivakova 

The Expressive Reading 

as an Opportunity for 

Improvement of the 

Preschool Children’s 

Speech 

IJIRES Source of Knowledge 

(International Journal of Innovation and 

Research in Educational Sciences) 

Volume 4, Issue 1, Jan. 2017, IJIRES 

Index Copernicus Value (ICV): 76.24 

5. 
Dance Sivakova,  

Jasminka 

Kochoska,  

Marija Ristevska 

&  

Biljana 

Gramatkovski 

ICT- The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematics 

TEM Journal (Technology, Education, 

Management, Informatics/ Association for 

Information Communication Technology 

Education and Science), UIKTEN, Web 

of Science | Thomson Reuters (Clarivate 

Analytics), Volume 6, Issue 3, Pages 469-

478, ISSN 2217-8309, DOI: 

10.18421/TEM63-06, August 2017 



6. 

Blagojche 

Anastasov & 

Jasminka 

Kochoska 

Respecting the person's 

dignity- basis of the code 

of ethics in social work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 20. p. 56-

61, November 2020, Faculty of 

Education- Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola, Macedonia.  

ISSN 1857-8888.  doi:  

https://doi.org/10.20544/teacher.20.09 
Available at: 

http://ijeteacher.com/index.php/ 

php/ijeteach/article/view/129 

  7. 

Jasminka 

Kochoska  & 

Biljana 

Gramatkovski 

Investment in developing 

civic skills as a key factor 

in raising future citizens 

1st International Scientific Conference on 

Multicultural Education, Center for 

Balkan Cooperation LOJA in the frames 

of the project: “Anchoring Multiethnic 

Youth Work in University Curricula for 

Future Teachers”, December 02-04, 2020, 

Tetovo, North Macedonia 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 2 

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

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 Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Jasminka Kochoska  

& Biljana 

Gramatkovski 

Investment in 

developing civic skills 

as a key factor in 

raising future citizens 

1st International Scientific Conference on 

Multicultural Education, Center for 

Balkan Cooperation LOJA in the frames 

of the project: “Anchoring Multiethnic 

Youth Work in University Curricula for 

Future Teachers”, December 02-04, 2020, 

Tetovo, North Macedonia 

2. 

Blagojche 

Anastasov & 

Jasminka Kochoska 

Respecting the person's 

dignity- basis of the 

code of ethics in social 

work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 20. p. 56-

61, November 2020, Faculty of 

Education- Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola, Macedonia.  

ISSN 1857-8888.  doi:  

https://doi.org/10.20544/teacher.20.09 
Available at: 

http://ijeteacher.com/index.php/ 

php/ijeteach/article/view/129 

3.  

Jasminka Kochoska 

& Blagojche 

Anastasov 

The basic features of 

social and 

rehabilitation 

pedagogy in education 

for social work 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 10, Issue 19. p. 14-

21, May 2020, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888.   



4. Jasminka Kochoska 

& Biljana 

Gramatkovski 

Key obstacles affecting 

successful classroom 

learning 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 18, p. 47-53,  

December 2019, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888.   

5. Jasminka Kochoska 

& Blagojche 

Anastasov 

Conceptual framework 

of the theories in  the 

social work education   

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 9, Issue 17, p. 86-95, 

October 2019, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski“- 

Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888.   

6. Jasminka Kochoska 

& Valentina 

Gulevska 

Ethical responsibilities 

of the social worker 

towards the clients 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 8, Issue  16, p. 84-

94, November 2018, Faculty of 

Education- Bitola, University “St. 

Kliment Ohridski“- Bitola, Macedonia. 

ISSN 1857-8888.   

7. Jasminka Kochoska Freedom of speech vs 

hate speech in 

democratic society 

International Journal of Education 

TEACHER, Volume 8, Issue 13, p. 12-

17.  April 2017, Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment Ohridski 

“- Bitola, Macedonia. ISSN 1857-8888. 

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 Автори Наслов Издавач / година 

1.  

Dance Sivakova, 

Jasminka 

Kochoska, Marija 

Ristevska & 

Biljana 

Gramatkovski 

 

 

 

ICT- The Educational 

Programs in Teaching 

Mathematics 

TEM Journal (Technology, Education, 

Management, Informatics/ Association for 

Information Communication Technology 

Education and Science), UIKTEN, Web 

of Science | Thomson Reuters (Clarivate 

Analytics), Volume 6, Issue 3, Pages 469-

478, ISSN 2217-8309, DOI: 

10.18421/TEM63-06 

2. Biljana 

Gramatkovski, 

Jasminka 

Kochoska, Marija 

Ristevska & Dance 

Sivakova 

The Expressive 

Reading as an 

Opportunity for 

Improvement of the 

Preschool Children’s 

Speech 

IJIRES Source of Knowledge 

(International Journal of Innovation 

and Research in Educational Sciences) 

Volume 4, Issue 1, Jan. 2017, ISSN 

(Online): 2349–5219 IJIRES Index 

Copernicus Value (ICV): 76.24 

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

Ред. број Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. 

Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

Competencies 

and challenges 

of the social 

pedagogue’s 

profession 

General University Scientific 

Conference “Dimensions of 

competence” during the 

Clement Days in Alma Mater, 

Sofia University “St. Kliment 

Ohridski” and the University 

“St. Kliment Ohridski”- Bitola, 

Sofia, Bulgaria 

 

 

 

 

2020 



2. 

Jasminka 

Kochoska  & 

Biljana 

Gramatkovski 

Investment in 

developing 

civic skills as a 

key factor in 

raising future 

citizens 

1st International Scientific 

Conference on Multicultural 

Education, Center for Balkan 

Cooperation LOJA in the 

frames of the project: 

“Anchoring Multiethnic Youth 

Work in University Curricula 

for Future Teachers”, Tetovo, 

North Macedonia 

 

 

 

 

 

2020 

3.  

Jasminka 

Kochoska & 

Blagojche 

Anastasov 

 

Gifted children 

and their social 

skills 

2nd Iinternational Scientific 

Conference: Gifted and 

Talented Progress-Makers – 

2020. Faculty of Education- 

Bitola, University “St. Kliment 

Ohridski“- Bitola, Macedonia. 

 

 

2020 

4.  

 

Jasminka 

Kochoska & 

Biljana 

Gramatkovski 

 

The greatest 

enemies of 

successful 

learning in the 

classroom 

4th International Conference 

"Education Across Borders“, 

Education in the 21st Century: 

Challenges and Perspectives, 

University of Western 

Macedonia, Faculty of 

Education, Florina, Greece. 

 

 

 

2018 

  5. Marija 

Ristevska, 

Dance 

Sivakova, 

Jasminka 

Kocoska & 

Biljana 

Gramatkovski 

Worksheets in 

the 

mathematics 

curriculum in 

primary 

education in 

the Republic of 

Macedonia 

 

 

Мећународни научни скуп, 

Универзитет у Београду, 

Учитељски факултет, 

Аранћеловац- Србија 

 

 

 

 

 

2017 

       

 

 

 

 

 



Прилог бр.4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

 

Ред. бр. 1 

 

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

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

1. Име и презиме Јосиф Петровски 

2. Дата на раѓање 17.09.1983 година 

3. Степен на образование Трет 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки од областа на инженерството и менаџмент 

на софтверски апликации 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

 

 

2005 Технички факултет - 

Битола 

Магистериум 2009 Универзитет ЈИЕ 

Факултет за 

современи науки  

Докторат  2019 Факултет за 

информатички 

и комуникациски 

технологии 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно 

математички науки 

информатика Развој на софтвер и 

бази на податоци 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно 

математички науки 

информатика Развој на софтвер и 

бази на податоци 

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 

Доцент во област 

информатика 

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

на студии 

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма – институција 

1. Информатичка писменост Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и 

рехабилитациска педагогија –  

Педагошки факултет – Битола 

2. Работа со компјутер и основи на 

програмирање 

Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач –   

Педагошки факултет – Битола 



3. 

Примена на ИКТ во настава 

Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач –   

Педагошки факултет – Битола 

4. Примена на ИКТ во социјално 

педагошката дејност 

Социјална и рехабилитациска 

педагогија –  

Педагошки факултет – Битола 

5. Компјутерски потпомогнато 

учење на АЈК 

Англиски јазик и книжевност –  

Педагошки факултет – Битола 

6. Методика на информатичкото 

образование 

Информатика и техничко образование  

7. 

 

Методички практикум на 

информатичкото образование 

Информатика и техничко образование  

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. 

 

/ / 

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. / / 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/ година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 



1. 

Петровски, Ј. 

Користење на 

гејмификација во 

претпријатијата 

БАСИМ  

Шеста меѓународна 

научна конференција 

„Дигитализацијата и 

сајбер–безбедноста 

како менаџерски 

предизвици“.  

2020, Битола 

2. 

Petrovski, J. 
„Screen vs. Paper. Can 

technology change the way 

students learn? 

Faculty of Education 

in Florina 

International 

Conference 

"Education across 

Borders"  

2020 

3. 

Petrovski, J. 
The need of E-learning 

platform in the educational 

process 

Faculty of Education – 

Bitola 

International journal 

TEACHER,  

2020 

4. 

Petrovski, J. 
Overview of massive open 

online courses 

Faculty of Education – 

Bitola 

International journal 

TEACHER,  

2019 

5. Petrovski, J. Improving the educational 

process through the use of 

video games 

Faculty of Education – 

Bitola 

International journal 

TEACHER,  

2019 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи / 

11.2. Магистерски работи / 

11.3. Докторски дисертации / 

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 Автори Наслов Издавач/година 

1.    

    

    

    

    

    

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 Автори Наслов Издавач/година 

    

    



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

Ред. број Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 



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 Атанасоска  Татјана 

2. Дата на раѓање 12.10.1966 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на педагошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

педагог 

1989 Универзитет Св Кирил и Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 

Магистер на 

педагошки 

науки 

1994 Универзитет Св Кирил и Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 

Доктор на 

педагошки 

науки 

2001 Универзитет Св Кирил и Методиј 

Институт за педагогија, Скопје 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образовани

е 

Педагогија 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образовани

е 

Педагогија 

8.  Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет, Битола Редовен професор за областа 

Педагогија 

 

9. 

 

 

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

студии 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Педагогија 
Наставник за одделенска настава,  Англиски јазик и 

книжевност, Македонски јазик и книжевност 

2. Теорија на воспитание Социјална и рехабилитациска педагогија 

 3. Предучилишна педагогија Воспитувач 

 
4. 

Педагошко-социјална работа со 

семејство 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

  Теорија на социјална инклузија Социјална и рехабилитациска педагогија 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Управување и раководење со 

квалитетот на наставата 

Менаџмент во образование 

 3. Управување со процеси во 

училница 

Магистер воспитувач 

 4.  Стратегии за работа со родители Магистер воспитувач, магистер по методика во 

одделенска настава 

 5. Соработка со родители на деца 

со посебни потреби 

Магистер воспитувач, Магистер по методика во 

одделенска настава 

 6. Стратегии на учење и поучување  Магистер воспитувач, Магистер по методика во 

одделенска настава 

    

    

    

    

    

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Реформи во воспитанието и Менаџмент во образование, Образовни науки 



образованието 

 2. Високошколска дидактика Настава по јазик 

 

 3. 

Советодавно-психотерапевтски 

третман на надарените и 

талентираните 

Образование на надарени и талентирани 

   Развој на курикулум Образовни науки 

10. 

 

 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Gulevska,V.Atanasoska,

T. 

Enhancing teacher 

competencies with 

emotional and ethical 

capacity 

International Journal of Cognitive Research 

in Science, Engineering and Education, 

Volume 3,issue 2,2015 Indexed Thomson 

Reuters ID,EBSCO,Index Copernicus 

2. 

Rrustemi, J, 

Atanasoska,T. 

The function of 

Teaching Techniques 

in student learning 

International Journal of Education and 

Research, ISSN: 2411-5681,Vol. 4 

No. 6 June 2016, Indexing Index 

Copernicus 

3. 

Atanasoska,T.Andonovs

ka,T.D.Cvetkova,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 

Indexed in Thomson Reuters  Web of 

Science 

4. 

Iliev,D. Andonovska-

Trajkovska,D.Atanasosk

a,D.Farizi,F. 

The Content of the 

Mother tongue 

textbooks- critical 

and prospective view 

 

11th annual International Technology, 

Education and Development 

Conference, Valencia, 2017, 

Spain,Conference Proceedings ISSN: 

2340-1079,Indexed in Thomson 

Reuters  Web of Science 

5. 

Andonovska-

Trajkovska,D. Iliev, D. 

Atanasoska,T 

Methodology of 

Teaching Poetry 

writing in the 

Elementary 

Classroom 

11th annual International Technology, 

Education and Development 

Conference, Valencia, 2017, 

Spain,Conference proceedings ISSN: 

2340-1079Indexed in Thomson 

Reuters  Web of Science 



 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

LOJA and KURWE  

Wustrow 

Anchoring  Multiethnic Youth Work 

in the University Curriculum for 

Future Teachers  

2015- 2020, ongoing 

2. 

UNICEF,MTSP,MON Изработка на Професионални 

компетенции за воспитувачи од 

предучилишно образование 

2018-2019 

3. 
UNICEF, MTSP  Developing socio-emotional 

competences in Early childhood 

learning,  

2018-2019, ongoing 

4. 

WORLD BANK, 

UNICEF,MTSP 

Social Services Improvement 

project(SSPI) Impelementation 

MELQO Measurement in N.M. 

2019-2024 

5. MON 

Twinning Project ,,Дополнителна 

поддршка за имплементирање на 

Национална рамка на 

квалификации" (Further support to 

the implementation of the National 

Qualifications Framework) MK IPA 

17 S0 0t2 

2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Група автори 

Gradenje na partnerstvo so 

roditelite i semejstvoto, Modules for 

professional development for Pre 

school teachers: Kommunication 

between Preschool institution, 

parents and community for 

empowering Early child learng 

process, Moduli za profesionalen 

razvoj na vospiten kadar, 

Komunikacija so roditelite i 

sredinata za podobruvawe na ranoto 

ucenje 

Izdanie na UNICEF vo 

Makedonija dostapno vo 

elektronska forma na 

oficijalnata WEB stranica 

na organizacijata, Skopje 



 

 

 

 

 

 

2. 
Група автори 

Priracnik Multikulturno 

obrazovanie, koncepti i metodi 

Center for Balkan 

Cooperation, LOJA, 

Teovo, R.S.M. 2018 

 3. 
   

 4. 
   

 5. 
   

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Rrustemi, J, 

Atanasoska,T. 

The function of Interactive Teaching 

and Learning techniques in student 

learning motivation 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” 

Education and Research 

across Time and Space, 

Bitola,2016,Conference 

book 

2. 

  Atanasoska,T. 

Pipidzanoska,I 

The challenge of teacher evaluation International Scientific 

Conference: The Education 

at the crossroads- 

conditions, challenges, 

solutions and perspectives, 

The Macedonian Society – 

Bitola, 10-11 

November,2017, Bitola 

Republic of Macedonia   

 

 

3. 

Cvetkova Dimov, 

Biljana and Atanasoska, 

T. 

Problem Solving Teaching and 

Learning-Challenge for Critical and 

Creative Thinking 

 

 Proceedings 13th 

International Balkan 

Education and Science 

Congress. Trakya 

University – Edirne, 

Edirne Turkey, pp. 487-

491. ISBN ISBN: 978-

975-374-228-3, 2018 

4. 

Cvetkova.D.B.Atanasosk

a T. Andonovska T. D. 

School discipline and school 

indiscipline 

 Education Journal of 

Educational Research, 1 

(1-2). pp. 92-99. ISSN 



2671 – 3276, 2019 

5. 

Rrustemi J. Atanasoska, 

T. 

The Role of the Organization for 

Economic Co-operation and 

Development (OECD) in Education 

Systems – A Perspective of 

Educational Reforms in Kosovo 

5th International e-

Conference on Studies in 

Humanities and Social 

Sciences, Belgrade, Serbia, 

2020 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Над десет 

11.2 Магистерски работи 

 
11.3 Докторски работи пет 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 
 

ПРИЛОЗИ 

 
Прилог бр. 5 

Додаток на диплома 

 

 



 

 

 

                                                                                                      
 

Ул. „Васко Карангелевски“ б.б. Битола 

www.pfb.uklo.edu.mk 

 

ДОДАТОК  НА  ДИПЛОМАТА 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- Стручни студии од втор циклус се организираат како студии кои траат една 

година и со нивното завршување се стекнуваат 60 ЕКТС кредити. Лицето кое 
завршило втор циклус на стручни студии од 60 ЕКТС кредити се стекнува со 

назив специјалист од одредена струка. Во меѓународниот промет и дипломата на 

англиски јазик, називот по завршување на стручните студии од втор циклус со 

кои се стекнале 60 ЕКТС кредити е Speacialist (Spec.). Квалификациите кои се 

стекнуваат со завршување на студиска програма од втор циклус стручни студии 

припаѓаат на ниво VII Б од Националната рамка на високообразовни 
квалификации, соодветно на ниво VII од Европската рамка на високообразовни 

квалификации. Стручните и научните називи се определуваат во  согласност со 
закон и со општиот акт на Националниот совет со кој се утврдуваат стручните и 

научните називи. 

8.6 Услови за запишување на студиите: 

На прв циклус академски студии, како и на академски студии од областа на 

уметностите може да се запише лице кое положило државна матура или 
меѓународна матура или кое завршило четиригодишно средно образование според 

прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура. 

На постдипломските студии можат да се запише лице кое завршило соодветни 

студиски програми од прв циклус. Универзитетот и неговите единици утврдуваaт 

кои додипломски студии се соодветни за упис на одделни студиски програми на 

постдипломските студии, како и условите за упис на кандидатите кои имаат 

завршено други студиски програми. 

На студиска програма од постдипломски студии која трае една година и со која се 

стекнуваат 60 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое завршило 

додипломски студии во траење од најмалку 4 години со кои се стекнуваат најмалку 

240 ЕКТС кредити. 

Докторските студии можат да се запишат по завршувањето на соодветни студии од 

вториот циклус на академски студии со стекнати најмалку 300 ЕКТС кредити од 

првиот и вториот циклус на студии (додипломски и постдипломски студии) збирно. 

Со студиската програма на докторските студии може да се предвиди и дека 

потребниот број на ЕКТС кредити за запишувањето на таа студиска програма 

изнесува 360 ЕКТС кредити од првиот и вториот циклус на студии (додипломски и 

постдипломски студии) збирно. Универзитетот може да постави и други услови за 

упис на докторски студии. 

На прв циклус стручни студии може да се запише лице кое положило државна 

матура или меѓународна матура или кое завршило четиригодишно средно 

образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура. 

Дополнителните услови за запишување на студиите се утврдени со Законот за 

високото образование, Статутот на УКЛО, Статутите на единиците, Правилниците за 

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на  прв/втор/трет 
циклус студии на УКЛО,  Правилникот за единствениот кредит трансфер систем и 

преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица на 
Универзитетот и Конкурсите за запишување на соодветните циклуси. 

8.7 Систем на оценување: 

Проверката на знаењето на студентот, по наставните предмети, се врши 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 добива оценка изразена во броеви од 5 (пет) до 10 (десет), при 

што оценката 5 (пет) означува недоволен успех. 

Проверката на знаењето по одделни наставни предмети се врши на начин определен 

од предметниот наставник. 

1. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА 

1.1 Име       

1.2 Име на родител  

1.3 Презимe      

1.4 Датум на раѓање, место и држава на раѓање   

1.5 Матичен број      

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА 

2.1 Датум на издавање    
                                (Број на диплома, датум на дипломирање) 

                                                 (Сериски број, датум на издавање) 

2.2 Назив на квалификацијата   

Магистер по менаџмент во образованието  

(на англиски) 

Master of management in education 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Менаџмент во образованието 

Општествени науки (5); Организациони науки и управување (менаџмент) 

(506),  
Наука за организација (50600), менаџмент во образование (50618) и 

управување со човечки ресурси (50622) 

2.4 Име и статус на високообразовната установа /научниот 

институт кој/а ја издава дипломата 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, јавен универзитет. 

Педагошки факултет - Битола. 

Студиска програма: 

- Решение за акредитација бр. 17-454/4 од 15.03.2017  

- Решение за почеток со работа од Министерството за образование и 

наука бр.XX-XXX/X од датум.  

2.5 Име и статус на високообразовната установа /научниот 

институт (доколку е различна)  кој/а ја администрира 

дипломата 

/ 

2.6 Јазик на наставата македонски 

3. ПОДАТОЦИ ЗА НИВОТО НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни/научни 

студии) 
Академски (универзитетски) студии 

3.2 Ниво на квалификацијата, според Македонската и 

Европската рамка на квалификации 
VII A  

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

3.4. Услови за запишување на студиската програма 

Завршени четиригодишни од прв циклус студии со освоени 240 кредити 

или завршени четиригодишни додипломски студии, како и други услови 

утврдени во Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии 

во соодветната академска година на запишување и утврдените посебни 

услови на  единиците на Универзитетот. 

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола 

Педагошки факултет - Битола 

 

МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 

 
 

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. 



 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

4.1 Начин на студирање (редовни, вонредни)  

4.2 Барања и резултати на студиската програма 

Барањата се студентот да се стекне со знаења и компетенции за истражувачка работа 
во областа на менаџментот  во образованието, за што е потребно да ги усвои 

знаењата од областа на образовниот менаџмент. Овие знаења и компетенции му 

овозможуваат на студентот да се вклучи во воспитно-образовниот процес преку 
примена на теоретските сознанија за менаџерските активности во сферата на 

воспитанието и образованието и преку решавање на менаџерските потреби на 

воспитно-образовните установи. 

4.3. Податоци за студиската програма (насока/модул, 

оценки, ЕКТС кредити) 1 

Студентот стекнува  60  кредити, процентот на соодносот на задолжителни-изборни 

предмети е во согласност со Законот за високото образование. За сите предмети е 

задолжително посетување на предавањата и вежбите. По завршувањето на сите 
испити, се изработува и брани  магистерски труд.  Просечната оценка на студирање 

се пресметува како просек на сите оценки по сите предмети 

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми 

за добивање на оценките) 

Национална оцена  Опис Дистрибуција 

10 Извонреден 91-100 

9 Одличен 81 – 90 

8 Многу добар 71 – 80  

7 Добар 61 – 70 

6 Доволен 51 - 60 

5 Недоволен 0 - 50 

Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена. 
Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од колоквиумите и/или 

завршниот испит (максимум 80 поени), присуство и активност на предавање и вежби 

(најмногу 10 поени), семинарска работа / проектни задачи / елаборати (најмногу 10 
поени). 

За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите 

предмети од студиската програма. 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите  

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

                  

5.1 Пристап до натамошни студии 
Стекнатата диплома овозможува продолжување на академски студии од трет  

циклус- докторски студии, во траење од 3 години. 

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

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

6.1 Дополнителни информации за студентот  

6.2 Дополнителни извори за високообразовната 

установа/научниот институт 

Васко Карангелевски б.б., 7000 Битола, Република Северна Македонија 

www.uklo.edu.mk  

www.pfbt.uklo.edu.mk 

тел.  +389 (0) 47  253  652 

факс +389 (0) 47  203  385 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМАТА 

7.1 Датум и место _________година, Битола 

7.2 Име и потпис 

 

 

 

Проф. д-р                                                                  Проф. д-р  

  

7.3 Функција на потписникот                Декан/Директор                                                  Ректор     

7.4 Печат 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 Додаток на 4.3 е Уверението за положени испити 

              

               8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

8.1 Видови високообразовни установи, односно установи 

што вршат високообразовна дејност 

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 градење академска и 

професионална кариера преку стекнување академски и стручни високообразовни 

квалификации. Стручните студии ги оспособуваат студентите за градење 
професионална кариера преку стекнување стручни високообразовни квалификации 

согласно пазарот на трудот. 

8.3 Акредитација на високообразовната установа, односно 

установата што врши високообразовна дејност 

„Акредитација на проект за основање на висoкообразовна установа“ е донесување на 

решение од Одборот за акредитација на високото образование со кое се прифаќа, 

односно се дава мислење по проектот во кој се содржани и образложени условите за 

основање на високообразовна установа. „Акредитација на студиска програма“ е 

донесување на решение од Одборот за акредитација на високото образование со кое 

се одобрува спроведување на студиската програма на високообразовна установа 

согласно со закон. 
Одборот за акредитација на високото образование е колективно тело кое утврдува 

дали со проектот за основање на високообразовна установа и поднесената 

документација се исполнети условите за вршење на високообразовна дејност и го 

утврдува капацитетот за студирање на високообразовната установа, донесува 

акредитацијата на проектот за основање на самостојна приватна, приватно-јавна 

високообразовна установа, одлучува за акредитација на научна установа за вршење на 

високообразовна дејност на студии од втор и трет циклус, одлучува за акредитација на 

студиски програми, врши и други работи утврдени со Закон. 
Одборот за евалуација врз основа на извештајот на комисиите за евалуација на 

високообразовните установи ја следи дејноста на високообразовните установи на 

кои им е дадена акредитација и решение за почеток со работа; го следи и оценува 

квалитетот на вршењето на високообразовната дејност, научноистражувачката, 

уметничката и стручна работа на академскиот кадар на високообразовните установи, а 

посебно на нивните студиски програми најмалку на секои пет години и врз основа на 

тоа му предлага на Одборот за акредитација да ја продолжи или одземе 
акредитацијата; врши и други работи утврдени со Закон. 

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 (додипломски) студии трае три или четири години и со неговото 

завршување се стекнуваат 180, односно 240 ЕКТС кредити. Лицето се стекнува со назив 

дипломиран и додавка на соодветната област (ако со Закон поинаку не е уредено), со 

ниво на квалификации во Националната рамка на квалификации VIБ (тригодишни), 

односно VIA (четиригодишни студии), соодветно на ниво VI од Европската рамка на 

квалификации. Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот 
назив по завршувањето на дипломските студии е baccalaureus односно baccalaurea.  

- втор циклус академски - постдипломски студии траат една односно две години (или 

подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди за даден 

профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60 односно 120 ЕКТС кредити. Лицето 

кое по завршувањето на постдипломските студии стекнало најмалку 300 ЕКТС кредити, 

вкупно од додипломските и постдипломските студии, се стекнува со научен назив 

магистер од соодветната област, со ниво на квалификации во Националната рамка на 

квалификации VIIA соодветно на ниво VII од Европската рамка на квалификации, 
вклучително и за интегрираните студии на прв и втор циклус. Во меѓународниот промет 

и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по завршувањето на постдипломските 

циклус е master, Master of Science (MSc), односно Master of Arts (MA). 

- трет циклус нa академски студии - докторски студии траат најмалку три години и 

носат најмалку 180 ЕКТС кредити. Со јавна одбрана на докторскиот труд се стекнува 

научен назив доктор на науки (dr.sc. PhD) односно доктор по уметности (dr.art). 

Универзитетот може да организира студии од трет циклус во траење помалку од три 

години, со кои се стекнува звањето специјалист по одредено подрачје (spec.). 
Називот специјалист т.е. неговата кратенка се додава на академскиот назив стекнат 

од вториот циклус на академски студии. Нивото на квалификации во Националната 

рамка на квалификации е VIII, соодветно на ниво VIII од Европската рамка на 

квалификации.  

8.5 Структура на високобразовните стручни студии 

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во прв циклус 

стручни студии и втор циклус стручни студии. 

- Стручните студии од  прв циклус  траат три години  и со  нивно завршување  се 

стекнуваат 180 ЕКТС кредити, освен ако со овој закон не е поинаку одредено. Во рамките 
на првиот циклус на стручни студии можат да се реализираат и кратки стручни 

студиски програми со 60 до 120 ЕКТС кредити. Со завршување на стручните студии од 60 

до 120 ЕКТС кредити се стекнува соодветен стручен назив, во согласност со закон. Со 

завршување на стручните студии со 180 ЕКТС кредити се стекнува диплома со додавка 

на соодветната струка, ако со закон поинаку не е уредено. Во меѓународниот промет  и 

дипломата на  англиски јазик, стручниот назив по завршување на првиот циклус на 

стручни студии е bachelor или baccalaureus, односно baccalaurea, со додавка на 

струката, ако со закон поинаку не е уредено. Квалификациите кои се стекнуваат со 
завршување на студиска програма на првиот циклус на стручни студии припаѓаат на 

нивото VI Б за тригодишните стручни студии од прв циклус, односно на нивото V А за 

кратки стручни студиски програми од прв циклус со 60 до 120 ЕКТС кредити од 

Националната рамка на високообразовни квалификации рамка за квалификации и 

соодветно на ниво VI, односно ниво V од Европската рамка на високообразовни 

квалификации. 

 

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


ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  
  програма од втор циклус 

 

Прилог бр. 6 

Статут на вискообразовната установа – 
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D
0%A4%D0%91.pdf  

Извештај од последна самоевалуација –    

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/Izveshtaj_SE_PFBT_septemvri_2020_opt.pdf  

 

 
Прилог бр. 7 

Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование на РМ 

Прилог бр. 8 
Пописни листи и имотни листови.

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%A4%D0%91.pdf
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%A4%D0%91.pdf
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/Izveshtaj_SE_PFBT_septemvri_2020_opt.pdf
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