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  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 

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. 

- Сл.12 од 05.07.2005 год. за акредитација на 

студиските програми на Педагошкиот факултет 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола. 

- бр.17-454/4 од 15.03.2017 година за 

последната акредитација на студиска програма  

„Менаџмент во образование“ втор циклус 

студии на Педагошки факултет при 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 

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 

-  Бр. 12-1699/2 од 06.06.1995 год. 



 
   

издадено од Министерството за образование и 

наука на РСМ 

- Бр.12-584/2 од 27.08.1995 год. 

(Министерство за образование и физичка 

култура)  

- УП1 Бр. 14 – 644 од 04.05.2016 год. за почеток  

со работа на студиската програма од прв 

циклус  четиригодишни студии по Социјална и 

рехабилитациска педагогија 

 

Број и датум Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од 

Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на РСМ. 

 - Сл.12 од 05.07.2005 год. за акредитација на 

студиските програми на Педагошкиот 

факултет на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола. 

- бр.17-454/4 од 15.03.2017 година за 

последната акредитација на студиска програма  

„Менаџмент во образование“ втор циклус 

студии на Педагошки факултет при 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  
 

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 Образование-Психологија 
 

в) Научна област Психологија на образование и воспитание 
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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 

високообразов

ната 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 

високообразов

ната установа 

(јавна, 

приватна, 

приватно-

јавна) 

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

Охридски“ Битола 

ЕМС6462839 

85.42 Високо образование 

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) 

Македонски јазик и книжевност 

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


 
   

➢ 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 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 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 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+. 

https://belouga.org/


 
   

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 

истражувачкат

а дејност 

5.400 м2  корисна површина (Прилог имотни листови) 

Податоци за 

опремата за 

изведување на 

наставната и 

истражувачкат

а 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 

 
 

Број на 

студенти (прв 

пат запишани) 

12 

Планиран број 

на студенти 

кои ќе се 

запишат на 

студиската 

програма 

Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската 

програма се определува со Конкурсот за запишување студенти на втор 

циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, во 

согласност со бројот на расположиви акредитирани ментори на втор 

циклус студии. 

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) 

 



 
   

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, 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 

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


 
   

- 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 +. 

 
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 

самоевалуцион

иот 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 август, 2021 година. 

Извештајот од таа евалуација е на страната: 

https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2021/IEP%20report_StKliment_follow_up_2
021_FinalReport.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 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. 
 

 

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација 

 
1  

Назив на студиската програма  
ОБРАЗОВАНИЕ НА НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ 

, 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: Психологија 510  

Научна, стручна или уметничка област: Психологија 

на образование и воспитување 51005,   

5 Вид на студии  
Втор циклус едногодишни студии - Магистерски 

академски студии 

6 

Оптовареност на студиската 

програма 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 

стекнува по завршувањето на 

студиската програма 

Магистер по образование на надарени и 

талентирани  

 

9 

Академски или стручен назив 

на англиски јазик што 

студентот го добива по 

завршувањето на студиската 

програма 

Master for education of gifted and talented 

 

10 
Времетраење на студиите (во 

години)  

Академски едногодишни студии (1 година)  

односно 2 (два) семестри 

11 

Учебна година во која што ќе 

започне реализацијата на 

студиската програма  

2022/2023 

12 

Број на студенти што се 

планира да се запишат на 

студиската програма 

Бројот на студенти за запишување во првата 

година на студиската програма се определува со 

Конкурсот за запишување студенти на втор 

циклус студии на Универзитетот “Св. Климент 



 
   

Охридски” – Битола во согласност со бројот на 

расположиви акредитирани ментори на втор 

циклус студии. Планиран број на студенти кои 

можат да се запишат изнесува 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 Образование на надарени и талентирани 

- Со одлука бр. 17 - 454/5 од 15.03.2017 

 

15 

Начин на финансирање на 

предложената студиска 

програма 

Трошоците за реализирање на студиската програма 

паѓаат на товар на студентите, односно, трошоците за 

студирање студентите ги покриваат преку извори на 

самофинансирање. Изворите за самофинансирање на 

студентите може да бидат потпомогнати со 

стипендии, средства на компании коишто ги 

финансираат студиите на своите вработени како и 

средства коишто ќе се обезбедат преку други фондови 

и грантови на домашни или меѓународни институции. 

Висината на износот за школарината, начинот на 

плаќање и другите услови се регулирани со 

Правилник за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на втор циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола како 

и Конкурсот за запишување студенти во прва година 

на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски” - Битола. Според последниот Конкурс 

школарината изнесување 4.500 евра за домашни 

студенти, односно 5.000 евра за странски студенти, во 

денарска противвредност. 

16 

Услови за запишување на 

студиската програма посебно 

за редовни, вонредни и 

странски студенти 

Условите и критериумите за запишување на 

студентите се дефинирани согласно Законот за високо 

образование на Република Македонија, Статутот на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски - Битола”, 

Правилникот за условите, критериумите и правилата 

за запишување и студирање на втор циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола 

(член 9 – член 16) и истите се објавуваат во Конкурсот 

за запишување студенти на втор циклус студии на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски - Битола”.  
 

17 
Информација за продолжување 

на образованието 

По завршувањето на Вториот циклус на студисктата 

програма „Образование на надарени и талентирани“, 

студентите може да ги продолжат своите студии на 

третиот циклус на студиската програма „Надареност и 

талентираност“, за која Педагошки факултет подолг 

период има акредитација, со решение бр. 1409.5/6 од 

19.06.2018 и решение бр. 08-283/4 од 04.03.2021 год. 

   

 

 
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 Образование на надарени и и талентирани  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 

надвор од него 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, но и стопанските организации што ќе промовираат, поддржуваат 

и одржуваат ефективно учење и поучување на надарените и талентираните.  

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 

запишување студенти во прва година на прв циклус студии, како и во Упатството за реализација на 

Конкурсот. 

Студиската програма за образование на надарените и талентираните се развива во дисциплина 

што ефективно ќе ги задоволува потребите на образовнииот ситем  коишто произлегуваат од 

предизвиците на современите технолошки, социјални, културни и економски промени и влијаат врз 

ефективноста и ефикасноста на идните образовни политики и практики.  

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

компетентност во европскиот и светскиот образовен простор.  

Звањето Магистер по образование на надарени и талентирани е дел од звањата во Регистерот на 

високо образовни квалификации во Националната рамка за квалификации, види линк: 

https://www.stat.gov.mk/KlasifikaciiNomenklaturi/NKZ_2015.pdf, со што нудите доказ за прифатеноста 

на образовниот профил во реалниот сектор. 

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

профил на кадри 

За потребата, атрактивноста, современоста и студиската програма образование на 

надарени и талентирани  потврда наоѓаме во  потребата од општевена, институционална и 

индивидуална поддршка на надарените и талентираните кои се креатори на прогресот 

современите трендови во образовната свера во однос назадоволување на образовните и други 

потреби на учениците,  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 

образование на надарени и талентирани во нашето окружување.  
На Универзитетот Св Кирил и Методи во Скопје на Филозовски факултет-Скопје на оделот за 

Психологија  како Изборен предмет во трет семестар се изучува наставниот предмет Креативност, во 

Четврти семестар се изучува Психологија на лица со посебни образовни потреби 

Универзитет во Белград: Во трета година на насоката воспитувачи се изучува наставниот 

предмет Методика на работа со деца со посебни потреби.  

Универзитет во Задар, Р. Хрватска наставен предмет: Надареноста во инклузивно образование 

и воспитување 

-Универзитет во Љубљана, Словенија, Педагошки факултет,  

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

http://fzf.ukim.edu.mk/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80-1-2-2-4-4-2-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-5-3-2-3-3-2-3-6-2-8-5-5-5-3/
https://www.pef.uni-lj.si/149.html


 
   

 

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

ЕКТС, студиска програма Образование на надарените и талентираните,  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  
 Втор циклус на академски студии 

 

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

доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите: 

 

 

 

3b. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишнигодишни студии со  

60 ЕКТС, студиска програма Образование на надарените и талентираните, Педагошки 

факултет, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 
 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и разбирање 

 

Знае да изработи научно истражувачки проект од областа на надареноста 

и талентираноста.  

Реализира високо школска настава 

Покажува систематско разбирање на полето на истражување и совршено 

познавање на методи и вештини за истражување во рамките на тоа поле 

согласно највисоките меѓународни стандарди. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

 

Создава критериуми за евалвација на научно истражувачка работа во 

областа на надареноста и талентираноста.  

Пишува научни трудови 

Оценува истражувачки проекти 

Менторира научно-истражувачка работа  

Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и адаптира 

суштински предмет на истражување со научен интегритет.  

Има направено придонес преку оригинални  

истражувања кои ги поместуваат напред постојните граници на знаење, 

развивајќи нови знаења, вреднувани на ниво на национални и 

интернационални рецензирани публикации. 

Способност за 

проценка 

 

Идентификува истражувачки проблеми во специфични образовни 

подрачја во  областа на надареноста и талентираноста. 

Оценува научни трудови во публикации и списанија 

Критикува состојби, промени, процеси во различни образовни подрачја 

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

идеи, имајќи компетенции за проценка.  

Способност за независно иницирање и учество во национални и 

меѓународни истражувачки мрежи и настани со научен интегритет.  

Способност за независно иницирање на истражувачки и развојни 

проекти, преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на 

истражувачкото поле. 



 
   
Комуникациски 

вештини 

 

Разменува искуство со експерти од специфични образовни подрачја 

Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска заедница и 

со општеството во целина во рамките на својата област на експертиза. 

Вештини на учење 

 

Го следи концептот за доживотно учење, посебно во формалното и 

информалното образование и ги надоградува своите вештини и стилови 

на учење 

Се очекува да бидат способен да сe промовира во академски и 

професионални рамки и во технолошкиот, социјалниот или културниот 

развој во општество базирано на знаење. 

3c. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии 

со 60 ЕКТС, студиска програма Образование на надарени и талентирани на Педагошки 

факултет - Битола, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните 

квалификации 

 

Тип на дескриптор 

 

Опис 

Знаење и разбирање 

 

- Проширување и продлабочување на базичните знаења од областа 

надареноста и талентираноста.  Разбирање на природата, процесите  

и суштинските манифестации на феноменот на надареноста   

- Реализира високо школска настава 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

 

- Практична примена на знаењата во процесот на препознавање и 

идентификација на надареноста и талентираноста. 

- Способност за креирање на нови концептуални институционални 

решенија  за развој на надареноста. 

- Создава критериуми за евалвација на научно истражувачка работа 

во областа на надареноста  и талентираноста  

- Пишува научни трудови 

- Оценува истражувачки проекти 

- Менторира научно-истражувачка работа  

Способност за 

проценка 

 

- Евалуација на состојби, трендови и концепти кои се во функција на 

развој на проблематиката. 

- Градење на научен пристап во проценката и реализација на 

методолошки процедури во процесот на иденификација на 

талените. 

- Идентификува истражувачки проблеми во специфични образовни 

подрачја на надареноста и талентираноста  

- Оценува научни трудови во публикации и списанија 

- Критикува состојби, промени, процеси во различни образовни 

подрачја 

Комуникациски 

вештини 

 

- Разменува искуство со експерти од специфични образовни 

подрачја во областа на надареноста и талентираноста 

Вештини на учење 

 

- Го следи концептот за доживотно учење, посебно во формалното и 

информалното образование во областа на надареноста и ги 

надоградува своите вештини и  когнитивни стилови на учење 

 



 
   

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 

предмето

т 

Назив на наставен предмет 
Семеста

р 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 

П В 

ПРВ СЕМЕСТАР 

1  Задолжителни наставни предмети     

2 Н900 Откриавање и работа со надарените и талентираните Прв 3 2 6 

3 Н901 Развојни промени кај надарените и талентираните Прв 3 2 6 

4 Н902 Советодавна работа со надарените и талентираните Прв 3 2 6 

   Изборен наставен предмет (два од четири)     

6 Н903 
Комуникациски аспекти со надарените и 

таентираните 

Прв 
3 2 6 

7 Н904 Менаџирање и развој на таленти  Прв 3 2 6 

8 Н905 
Методика за работа со надарените и талентираните 

(Модуларен концепт) 

Прв 
3 2 6 

9 Н906 
Педагошко-психолошки аспекти на учењето и 

поучувањето на надарените ти талентираните 

Прв 
3 2 6 

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 

ВТОР  СЕМЕСТАР 

  Задолжителни наставни предмети     

1 Н1001 Методологија на научно – истражувачката работа Втор 3 2 6 

2 Н1002 Психолошка проценка на надарени и талентирани Втор 3 2 6 

3 Н1003 Изработка на магистерски труд Втор 3 2 18 

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

 

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 4 

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

 

РБ Код Назив на предметот Семестар 

Неделен фонд на 

часови 
ЕКТС Од која единица 

предавања вежби   

1 Н904 
Комуникациски аспекти со 

надрените и талентираните 
Прв 3 2 6 

Педагошки факултет- 

Битола, УКЛО Битола 

2 Н905 Менаџирање и развој на таленти Прв 3 
 

2 
6 

Педагошки факултет- 

Битола, УКЛО Битола 

3 Н906 
Методика за работа со 

надарените и талентираните 
Прв 3 2 6 

Педагошки факултет- 

Битола, УКЛО Битола 

4 Н907 

Педагошко-психолошки 

аспекти на учењето и 

поучувањето на надарените и 

талентираните 

Прв 3 2 6 
Педагошки факултет- 

Битола, УКЛО Битола 

Вкупно:    



 
   

 

Табела 4.3. Преглед на модули за предметот „Методика за работа со надарените и 

талентираните ученици“1 

 

Модул/и Реализатор/и 

Лингвистички способности  

(македонски јазик) 

Проф. д-р Јанушева Виолета 

Проф. д-р  Даниела Андоновска Трајковска 

Лингвистички способности 

(англиски јазик) 

Вон. Проф. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

Вон. Проф. д-р Силвана Нешкоска 

М-р Стела Босилковска 

Логичко-математички-информатички 

способности 

Вон. Проф. д-р Мажанна Северин Кузмановска 

Вон. Проф. д-р Данче Сивакова 

доц. д-р Јосиф Петровски 

Природни науки 
Проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

Вон. Проф. д-р Милена Пејчиновска 

Тактилно-кинестетички 

Уметнички  способности 

Проф д-р Билјана Цветкова 

Вон. Проф.д-р Јасмина Кочовска 

(Интра и интерперсонални 

спосбности) Химанистички науки 

Проф. д-р Валентина Гулевска 

Вон. Проф. д-р Гордана Стојаноска 
 

Табела 4.4. 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 2 / 2 

Вкупно 6 2 7 

% застапеност 75% 25% 100% 
 

Табела 4.5. 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% 

 
1 Програмата и модулите се дел од  повеќестепената Гарднеровата концепција на мултипла интелигенција за 
надареност и талентираност и теориите на (Ренцули,  Стренбер, Гање, Фелдузен и други) 



 
   

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 зимски летен 

1 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 

Откривање и 

работа со 

надарените и 

талентираните 

Педагошко-

психолошки 

аспекти на 

учењето и 

поучувањето 

на надарените 

и 

тапентираните 

 

3 2 

2. 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;  

Педагошко-

психолошки 

аспекти на 

учењето и 

поучувањето 

на надарените 

и 

талентираните 

1 1 

3 Даниела 

Андоновска 

Трајковска 

Редовен 

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 

Методика на 

работа со 

надарените 

(Модул) 

1  



 
   

и 

општестве

ни науки) 

4 Татјана 

Атанасоска  

Редовен 

професор, 

50500 

Педагогија 

Доктор на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Советодавна 

работа со 

надарените и 

талентираните 

1 / 

5 Добри 

Петровски 

Редовен 

професор, 

Менаџмен

т  

Доктор на 

науки од 

областа 

на 

менаџмен

тот 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Менаџирање и 

развој на 

таленти 

2  

6 Јове Димитрија 

Талевски 

Редовен 

професор, 

Редовен 

професор 

во областа 

Географија 

Доктор по 

психолош

ки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Методика за 

работа со 

надарените и 

талентираните

(модул)  

1  

7 Златко Жоглев 

 

Редовен 

професор  

Доктор по 

социолош

ки науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Комуникациск

и аспекти со 

надарените и 

талентираните 

1 / 

8 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 

Методика за 

работа со 

надарените и 

талентираните

(модул) 

1 / 

9 Билјана 

Граматковски 

Вонреден 

професор, 

50504 

Методика, 

50513 

Образован

ие на 

Доктор по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Комуникациск

и аспекти со 

надарените и 

талентираните 

1 / 



 
   

наставниц

и, 50525 

Друго 

(природни 

и 

општестве

ни науки) 

Охридски“ 

Битола 

10 Марија 

Ристевска 

Вонреден 

професор, 

50500 

Педагогија 

Доктор на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Советодавна 

работа со 

надарените и 

талентираните 

/ 1 

11 Бисера 

Костадиновска 

Стојческа 

Вонреден 

професор, 

50500 

Педагогија 

До по 

јазик 

Педагошки 

факултет 

Битола при 

Универзитет

от „Св. 

Климент 

Охридски“ 

Битола 

Методика за 

работа со 

надарените и 

талентираните

(модул 

 1 

12 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 

Менаџирање и 

развој на 

таленти 

1 1 

 

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

во друга високообразовната установа или институција 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  

1 Ана Фрицханд Редовен 

професор 

Равојна 

психолог

ија 

Филозофски 

факултет—

копје, 

Институ за 

Психологија 

Развојни 

промени на 

талентите 

1  редов

ен 

2 Чуфли Османи Редовен 

професор 

Психолог

ија 

ДУТ-Тетово Психолошка 

проценка на 

надарени и 

талентирани 

 1 редов

ен 

3 Анита Азеска Доцент Надарено

ст и 

талентира

ност 

МИТ 

Универзитет 

Скопје 

Откривање и 

работа со 

надарените и 

талентираните 

1  редов

ен 

  



 
   

Табела 5.3. Име и презиме на наставници кои можат да бидат ментори на магистерски 

трудови на студиската програма 

 

1 Татјана Атанасоска 

2 Деан Илиев 

3 Марија Ристевска 

4 Љупчо Кеверески 

5 Даниела Андоновска-Трајковска 

6 Златко Жоглев 

7 Билјана Цветкова Димов 

8 Милена Пејчиновскa- Стојковиќ 

9 Добри Петровски 

10 Јове Димитрија Талевски 

11 Виолета Јанушева 

12 Валентина Гулевска 

13 Гордана Стојаноска 

14 Јасминка Кочоска 

15 Данче Сивакова- Нешковски 

16 Мажана Северин Кузмановска 

17 Весна Стојановска 

18 Билјана Граматковски 
 
 

По завршувањето на Вториот циклус на студисктата програма „Образование на надарени и 

талентирани“, студентите може да ги продолжат своите студии на третиот циклус на 

студиската програма „Надареност и талентираност“, за која Педагошки факултет подолг 

период има акредитација, со решение бр. 1409.5/6 од 19.06.2018 и решение бр. 08-283/4 од 

04.03.2021 год. 

  



 
   

6. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма 

Образование на надарени и талентирани, 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 

факултетот  

1 
0 40 

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 

образование,  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, изработка на 

наставни средства и реализација на настава 
3 

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 

 

 



 
   

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. 2016/2017 3 

2. 2017/2018 3 

3. 2018/2019 2 

4. 2019/2020 2 

5. 2020/2021 2 

Вкупно запишани студенти 12 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 10 

Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација 10 

 

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 преземање 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 

Исто така, детални податоци за студиските програми можат да се добијат и на веб-страницата 

на Педагошкиот факултет Битола: 

www.pfbt.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/
http://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, 

• 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. 

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/


 
   

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, оптовареноста 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.  
 



 
   

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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Вкупно 

1 Психологија      
 

  1    1 

2 
Образование 

на наставници 
    

 
1 2     3 

3 Педагогија     
 

 1 2    3 

4 Географија     
 

  1    1 

5 Социологија     
 

  1    1 

6 Менаџмент      
 

  1    1 

7 Методика     
 

  1    1 

8 Англистика     
 

 1     1 

Вкупно     
 

1 4 7    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, 

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. 

Откривање и работа со 

надарените и талентираните 

Професионален развој на 

наставниците и надарените и 

талентираните 

 

Поттикнување и развој 

на креативноста 

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. 

Методологија на научно – 

истражувачката работа 

Советодавната работа со 

надарените и талентираните 

Менторството со надарените и 

талентираните 

Изработка на магистерски труд 



 
   

• Способност за пронаоѓање и 

поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање. 

 

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 

Комуникациски аспекти со 

надарените и талентираните 

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. 

Педагошко-психолошките 

аспекти на учењето и 

поучувањето на надарените и 

талентираните 

 

Специфични дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува постигнување на 

специфичните дескриптори 
Специфичен 

дескриптор 

Опис  

Знаење и 

разбирање 

 Во ова ниво кандидатите треба да ги 

знаат и ги разбираат: 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. 

Откривање и работа со 

надарените и талентираните 

Поттикнување и развој на 

креативноста 

Примена на 

знаење и 

разбирање 

Во ова специфично ниво целта е како 

поефикасно да се примени стекнатото 

знаење во практика, да планира и 

реализира научно-истражувачка работа 

во областа на менаџирањето со 

процесите во откривање и работа со 

надарените во  училиштето и пошироко. 

Советодавната работа со 

надарените и таоентираните 

Менторството со надарените и 

талентираните 

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. 

Професионален развој на 

наставниците  и надарените и 

талентираните  

 



 
   

• 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 

надарени и талентирани поединци.  

• Успешно и ефикасно воспоставува 

комуникација со колегите во реализација 

на поедини наставни предмети. 

• Успешно и ефикасно воспоставува 

комуникација со родителите. 

• Успешно и ефикасно воспоставува 

комуникација со пошироката заедница. 

Комуникациските аспекти со 

надарените и талентираните  

Изработка на магистерски труд 

Вештини на  

учење 

- Учењето го адаптира  според  

когнитивните стилови 

- 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 

различни истражувачки техники 

Педагошко-психолошките 

аспекти на учењето на 

надаренитеи талентираните 

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 Образование на надарените и талентираните во рамките 

на секој наставен предмет освен предавања се предвидуваат  предавања и вежби во чии рамки 

е предвидено да се применуваат интерактивни методи, како што се работа на студии на случај 

и симулација на практични ситуации во воспитно-образовната работа, но и во други 

професионални средини. 

 

15.2 Бидејќи се работи за нова научна област во нашите образовни простори, одредни 

теориски  емпирски искуства се среќаваат во  европски  и светски рамки, наставниот кадар е 

посветен на создавање на литература која директно или индиректно  е дел 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 

се дело од предметните наставници, дела  преведени од владата на нашата држава, а се 

однесуваат примарно или секундарно во областа на психологијата на надареноста и 

талентираноста.  Материјално-техничките и просторните услови во целост го задоволуваат 

потребите за реализација на програмата, за што сведочат податоците за обезбеден простор и опрема ( 

увид во приложените листи).  

 
 



 
   

16.  Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 

образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции 

 
 

16.1  Оваа студиска програма е единствена според својата содржинска и структурна 

композиција. Тоа значи дека на овие простори не е акредитирана ваква студиска програма од втор 

циклус. Студиската програма нуди современи пристапи во поучувањето, истовремено креира 

компетенции за националниот и интернационалниот простор. Психологијата на надареноста посебно 

третманот на надарените и талентираните постојано се соочени со предизвици и нови можности кои 

произлегуваат од константните промени што се случуваат во светот. Потребата да се направи 

образовниот систем да биде повеќе проактивен отколку реактивен за потребите на надарените и 

талентираните, преку примена на методи, техники и инструменти во педагошко-психолошките науки 

е причината што актуелното,  национална и интенационална грижа насочена кон проблемите  во 

областа на надареноста и талентираноста.  

 

16.2 Студиските програми на Педагошкиот факултет Битола во потполност се 

комплементарни и усогласени, Во нивната основа се психологијата, педагогија и други наставно-

научни дисциплини, во областа на образованието на наставниците и другите стручни лица/,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, 

психологијата, социологијата, образование на наставници, менаџмент, но и другите општествени 

науки.  

 

16.3 За потребата, атрактивноста, современоста и студиската програма Образование 

на надарени и талентирани  потврда наоѓаме во неколку аргументи: потреба од  во се 

поголемата актуелизација на проблематиката за нејзина грижа, недоволното внимание кон 

оваа категорија, развој на надареноста и талентираноста во различни услови, 

институционализација на поддршката за надарените и талентираните и други. Во прилог на 

овие аргументи можеме да ги наведеме и следните состојби:  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  

Образование на надарени и талентирани. 

o Универзитет Св Кирил и Методи, Скопје, студиска група Психологија   
info@fzf.ukim.edu.mk 

o Универзитет во Љубљана, Словенија, Педагошки факултет-Љубљана,  

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

o Универзитет во Задар, www.unizd.hr  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fzf.ukim.edu.mk
https://www.pef.uni-lj.si/149.html


 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ 

И 

ПРИЛОЗИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
   

1. Предлог 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)  

 
 

 



 
   

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) 
 

  



 
   
3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 



 
   
4. Согласност за учество во реализација на студиската програма 

 

  



 
   

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

одредени предмети од студиската програма



 
   



 
   



 
   













































 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР. 3  



 
   
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

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

2. Код Н900 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 
 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ прв 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Љупчо Кеверески 
Доц. д-р Анита Азеска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

• Подобро запознавање со потебите, карактеристките и начините на едукација на 
надарените во зависност од нвната возраст;. 

• Директно да придонесат за имплементирање на програмите за работа со надарените 
и талентирани ученици;  

• Можмост да се артикулираат потреби на надарените деца;  

• Намалување на бројот на пропуштени ученици во текот на селекцијата и 
идентификацијата;  

• Различна перцепција на оваа категорија од страна на ученици;  

• Самостојно да ги дијагностицираат потебите од подобрувањата на третманот на 
надарените и креираат решенија за подобрување на состојбите;   

 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефинирање на основните поими на насреност, талентираност, надарено дете; Современи 
сфаќања за надареноста. Законски основи на третамнот на надарените и талентираните. 
Грешки во препознавањето; Предрасуди и митови за надарените и талентираните; 
Мотивација на надарените и талентираните; Семејството и надарените деца; Начини на 
откривање на надарените деца; Едукативни облици на поддршка на надарените деца; 
Метакогниција; Специфичност во работата со надарените и талентираните ученици; 
Следење на развојот на надарените и талентираните. 

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или хибриден 

начин, односно и со физичко присуство и со помош на напредна комјутерска технологија, во 

зависност од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа         

14. Распределба на расположивото време 3+1 

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

45 часови 

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

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 



 
   

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 
усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кеверески Љупчо и 
Николоска, Наташа 

•  Каков наставник 
им треба на 
надарените и 
талентираните  

• Киро 
Дандаро, 
Битола 

 

2007 

2. Акад. Грозданка 
Гојков, проф. д-р 
Јасмина Старц, проф. 
д-р Љупчо Кеверески, 
проф. д-р Методија 
Стојановски, ( 

Менторирање на 
надарените и 
талентираните, 
Словенечко  

Словенечко 
здружение за 
надарени и 
Македонска 
асоцијација за 
надарени, Лик, 
Струга 
 

2016 

3.  

Акад. Грозданка 
Гојков, проф. д-р 
Јасмина старц, проф. 
д-р Љупчо Кеверески, 
проф. д-р Методија 
Стојановски, 
 

Менторирање на 
надарените и 
талентираните, 
Словенечко 
здружение за 
надарени и 
македонска 
аасоцијација за 
надарени 

            Лик, Струга 2016 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 



 
   

 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. • Ана Алтарас 
Димитријевић 
Сања Татић 
Јаневски  

ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА 
ИЗУЗЕТНИХ 
СПОСОБНОСТИ: НАУЧНЕ 
ОСНОВЕ И СМЕРНИЦЕ 
ЗА ШКОЛСКУ ПРАКСУ,  

Завода за 
унапређивањ
е образовања 
и васпитања, 
Београд   

2016 

2. Арнаудов, В. Ачкоска Е.   Надарено дете Филозовски 
факултет-
Скопје 

2000 

3.     



 
   
                                       

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Развојни промени  кај  талентирани и надарени 

2. Код Н901 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 
 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ прв 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник  проф. д-р Ана Фрицханд, 
 проф. д-р Љупчо Кеверески 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да стекнат напредни знаења од областа на развојната 
психологија, во доменот на развивањето на талентот и надареноста низ различни возрасни периоди и да 
развијат вештини за нивна практична примена. 

 

11. Содржина на предметната програма:  
Содржина на предметната програма: Основни концепти во развојот на талентот; Развој на креативноста, талентот 
и надареноста; Когнитивен развој и развој на талентот; Социоемоционален развој и развојот на талентот; Улогата 
на образованието во развојот на талентот и надареноста; Талентот применет во пракса. 

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или хибриден 
начин, односно и со физичко присуство и со помош на напредна комјутерска технологија, во 
зависност од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

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

45часови 

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

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 

16.3. Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 
усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 



 
   

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 
                                        
 
 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Советодавна работа со надарените и талентираните 

2. Код Н902 
3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани 
4. Организатор на 

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

Педагошки факултет 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Втор 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. VanTassel-Baska, J. (Ed.) Talent Development in 

Gifted Education 

Theory, Research, and 

Practice (одбрани 

поглавја) 

Routledge, Taylor and 

Francis Group 

2021 

2. Horowitz, F. D., Subotnik, 

R. F., Matthews, D. J. (Eds) 

The Development of 

Giftedness and Talent 

Across the Life Span 

(одбрани поглавја) 

American Psychological 

Association (APA) 

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Акад. Грозданка Гојков, 
проф. д-р Јасмина старц, 
проф. д-р Љупчо 
Кеверески, проф. д-р 
Методија Стојановски, 
(2016)  

Менторирање на 
надарените и 
талентираните,  
 

Словенечко 
здружение за 
надарени и 
македонска 
аасоцијација за 
надарени, Лик, 
Струга 

2016 

2. Дамоска, Л., Кевероски, 
Љ., Арнаудова, В. (2019)  
 

• Воспитувачот, 

уметноста и 

развојот на 

креативноста.  

Просветно дело, 
Скопје 

2019 

3.  •    



 
   
6. Академска година / 

семестар 
Прва година / деветти семестар  Број на 

ЕКТС 
кредит
и  

 

8. Наставник Проф.д-р. Татјана Атанасоска,  
Проф. д-р Марија Ристевска 

9. Предуслови за 
запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Општа цел е да се акцентира улогата и значењето на стручната служба во училиштетово 
третманот на надарените и талентираните ученици со што би се подобрил вкупниот третман на 
надарените и талентираните ученици во работење во училиштето.  Примена на психолошки 

инструментариум во третирање на надарените•  Познавање и разбирање на психолошките 

законитости и потреби на надарените•  подобрување на индивидуалната ефикасност во работата 

со надарените и• талентираните;  постигнување на подобри и поефикасни организациски 

решенија;•  подобрување на стратегиите на подучување•  самостојно интерно реорганизирање 

за постигнување на поголема ефикасност•  примена на ефикасни советодавни модели со 

надарените и талентираните•  подобрување на кадровските решенија при избор на наставик за 

работа со• надарените и талентираните  подобрување на системот за препознавање и 

идентификација на надарените•  совладување на постапките и принципите на советодавната 

работа и планирање• како и изведување на интервенциските програми  
 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефинирање на надареноста. Современи сфаќања за надареноста. Теории за надареноста. 
Искуства од етаблираноста на стручните соработници во Европа. Третманот на стручните 
соработници во училиштата во Р. Македонија. Улогата на стручните соработници во училиштата. 
Законско-нормативно санкционирање на третирање на надарените. Соработката на стручните 
соработници и родителите. Советодавната улогата на стручните соработници со наставниците. 
Примена на  психолошки инструментариум во процесот на идентификација на надарените и 
талентираните. Акцелерацијата и улогата на стручните соработници. Советодавна работа на 
стручните соработници со надарените и талентираните. Следење на развојот на надарените и 
талентираните. Советодавната работа на надарени и талентирани возрасни. Советодавно-
тераписка работа со различни категории на надарени и талентирани. Советодавна работа со 
надарените и талентираните во организациски контекст. 
 
 

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или хибриден 
начин, односно и со физичко присуство и со помош на напредна комјпутерска технологија, 
во зависност од условите. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

180 часа 

14. Распределба на 
расположивото време 

3+1 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

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

 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи   

16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење - задачи  
17. Начин на оценување      



 
   

17.1. Тестови 8
0 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 1
0 

17.3. Активност и учество 1
0 

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 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Тековна-формативна проверка на студентите на 
секој час, рефлексивни консултации и прашања 
од страна на студентите, завршна- сумативна 
проверка на студентите 

22. 

Литература 

22.1

. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. https://www.resea
rchgate.net/publica
tion/270529450_C
ounseling_for_Gift
ed_Students_Impli
cation_for_A_Diffe
rentiated_Approac
h 

Counseling_for_Gifted_Students_
Implication_for_A_Differentiated
_Approach 

/  

2. https://files.eric.ed
.gov/fulltext/EJ117
2288.pdf 

 /  

3. http://www.ejecs.o
rg/index.php/AJQR
/article/view/168 

   

22.2

. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Годи
на 

1. Slađana Zuković  SAVETODAVNI RAD U 
INSTITUCIJAMA VASPITANJA I 
OBRAZOVANJA – teorijski i 
praktični aspekti  

Filozofs

ki 

fakultet, 

Novi 

Sad 

2017 

2.     

3.     

 
 
 
 



 
   
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Комуникациски аспекти со надарените и талентираните  

2. Код Н 903 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 
 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ први 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. др Златко Жоглев 
Проф. др Билјана Граматковски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
▪ Идентификација на спецфичностите во комуникацијата на децата со посебни потреби. 
▪ Разбирање на природата на комуникациските односи; 
▪ Развивање на комуникациските вештини; 
▪ Стекнување на елементарни комуникациски вештини; 
▪ Оспособување за примена на принципите на активно слушање. 

 

11. Содржина на предметната програма:  
Дефинирање на основните поими. Разбирање на природата на комуникација. Претпоставки 
за ефикасна комуникација. Видови на комуникација. Комуникацции во образовниот процес. 
Превенција на тешкотиите. Карактеристики и модели на комуникација со различните 
категории на ученици.  

 

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или хибриден начин, 
односно и со физичко присуство и со помош на напредна комјутерска технологија, во зависност 
од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

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

45часови 

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

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 

16.3. Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 



 
   

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 
 

 
Ред.број: 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Менаџирање и развој на таленти 

2. Код 904 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / X 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Проф.д-р Весна Стојановска 

Проф.д-р Добри Петровски 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Кеверески, Л., и 
Страц, Ј., 

• Психологија 
на 
комуникација 

Киро Дандаро, Битола 2011 

2. Bogdari}, A.  Komunikologija, Vodeчa paradigma, 
Beograd 
 

1996 

3. • Mandi}, T.  Komunikologija, Klio, Belgrad 2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. BARBARA KOLUCKI 

 

Komunikacija da decom UNICEF 

 

2006 

2. Dragana Aleksić.  

 

Umetnost komunikacije 
sa decom  

Edu.et.sr 2018 

3.     



 
   

➢ Запознавање со менаџментот на таленти и дискутирање на процесот на поврзување на 

развојот на талентите со организациската стратегија; 

➢ Анализирање на процесот за идентификување на високо потенцијалните таленти и 

развивање на група на таленти кои ќе ги задоволат сегашните и идни организациски 

потреби; 

➢ Анализирање на процесот за развој на таленти и планирање на наследници; 

➢ Разбирање на улогата на водството во менаџментот и развојот на таленти; 

➢ Способност за примена на различни видови алатки за идентификација на 

потенцијалните таленти; 

➢ Способност за оценување на квалитет на програми за менаџмент и развој на таленти; 

➢ Способност за развивање и имплементирање на стратегии за задржување на талентите 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Нов концепт во МЧР; Потреби и трендови во менаџментот на талентите; 

2. Интегриран модел на менаџмент на таленти ; 

3. Најдобри практики во менаџментот и развојот на талентите; 

4. Дизајнирање на планови и стратегии за менаџмент и развој на таленти; 

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  25 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

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 семинарска 

задача од областа. 

Испитот се полага како завршен испит, изработка и 

одбрана на семинарска работа 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. 
Berger, L.& 

Berger, D. 

The Talent 

Management 

Handbook 

The McGraw –

Hill Companies  
2004 

2. Стојановска 

Весна 

Адаптирани 

материјали за 

предметот 

Менаџмент и 

развој на таленти 

Педагошки 

факултет Битола 

2020 

3.     

4.     

 5.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Merlevede, P.                       

Talent 

Management: A 

Focus on 

Excellence 

Bookboon.com 2014 

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методологија на научно-истражувачката работа 

2. Код Н1001 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 
 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ втор 
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 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студиката програма придонесува пред сé  кон развојот на следните општи и специфични 
компетенcii: 
- студентите да научат да изработуваат проект за акционо истражување 
- студентите да научат да определуваат фокус на интерес за проблем и предмет на истражување 
- студентите да се способни да реализираат истражување на своето работно место 
- студентот да практикува улога на испитаник и истражувач во акционо истражување 
- студентите да изработуваат и применуваат инструменти за прибирање податоци во 
истражувањето 
- студентите да знаат да обработуваат податоци од истражувањето 
- студентите да се оспособат за презентирање и оценување на акционите истражувања. 

-  

11. Содржина на предметната програма:  
1. Дефинирање на акционите истражувања 

2. За акциониот истражувач 

      3. Извори на сознанија за работната средина 

4. Карактеристики на акционите истражувања 

5. Видови акциони истражувања 

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

7. Тек на акционите истражувања 

8. Варијабли во истражувањето 

9. Хипотези во истражувањето 

10. Постапки и инструменти за прибирање податоци во истражувањата 
11. Вредносни димензии на акционите истражувања 
12. Улогi во акционите и во другите видови на истражувања 
13. Обработка на податоците и интерпретација на резултатите од истражувањето 
14. Презентација и оцена на резултатите од истражувањето 

  15. Наставникот како рефлексивен практичар 
 

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или хибриден начин, 
односно и со физичко присуство и со помош на напредна комјутерска технологија, во зависност 
од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 180часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

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

часови 

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

часови 



 
   

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  часови 

16.2. Самостојни задачи часови 

16.3. Домашно учење часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 
 
 
 
 
 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Смилески Ц.  Методологија на 

истражување  
Педагошки факултет-
Битола 

 

2006 

2. Илиев, Д  Акциони 

истражувања во 

образованието 

Педагошки факултет-
Битола 

 

2006 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lindlof R. T. & Taylor C.B.  • Qualitative 
Communication 
Research Methods, 
(Second edition), 

Thousand Oaks, 
London New 
Delhi: SAGE 
Publications 

(2002). 

2.     

3.     



 
   

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методика за работа со  надарени и 
талентирани/Модул/и- 

2. Код Н905 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, 
катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 
 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ прв 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Реализаторите се во прилог програма за методика за 
работа со надарените и талентираните (табела 4.2) 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 

• да се добијат научни и продлабочени знаења за прородата на надареноста и 
талентираноста 

• сознанија за структура, динамика и развој на талентите;  

• да се обучат студентите  да ги препознаваат надарените и талентираните 

• да се подготват за препознавање и идентификација на талентираните со високи 
лингвистички спосбности. 

• да умеат да ја применуваат стратегии, методи и техники за работа со талентираните 
со надарените и талентираните 

11. Содржина на предметната програма:  
Поим и определби на основните поими надареност и талентираност. Особини и 
карактеристики на надарените и талентираните 
Препознавање на надарените и талентираните. Примена на инструменти за идентификација 
на талентираните. Методика на работа со надарените и талентираните. Примена на 
стратегии, методи и техники за работа со талентираните во различни научни области. 

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или хибриден 
начин, односно и со физичко присуство и со помош на напредна комјутерска технологија, во 
зависност од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

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

45часови 

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

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 

16.3. Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 
усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 



 
   

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. • Ана Алтарас 
Димитријевић 
Сања Татић 
Јаневски  

ОБРАЗОВАЊЕ 
УЧЕНИКА ИЗУЗЕТНИХ 
СПОСОБНОСТИ: 
НАУЧНЕ ОСНОВЕ И 
СМЕРНИЦЕ ЗА 
ШКОЛСКУ ПРАКСУ,  

Завода за 
унапређивање 
образовања и 
васпитања, Београд   

2016 

2. Matijević, M., 
Radovanović, D 

Nastava usmjerena na 
učenika: Prinosi 
razvoju metodika 
nastavnih predmeta u 
srednjim školama.  

Zagreb: Školske novine 2011 

3. Terhart, E.  Metode poučavanja i 
učenja: uvod u 
probleme metodičke 
organizacije 
poučavanja i učenja.  

Zagreb: Educa. 2001 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Keverski, L. & N, 
Nikoloska, N. 

•  Kakov nastavnik 
im treba na 
nadarenite i 
talentiranite,  

• Kiro 
Dandaro, 
Bitola 

 

2007 

2. Lalović, Z. • Naša škola: 

Metode 

učenja/nastave 

u školi. 

• Podgorica: 

Zavod za 

školstvo. 

2009 

3. Grandić, R., i Letić, M.,  • Pedagošk

a 

strategi

ja 

podstica

nja 

darovito

sti,  

• Pedagoška 

stvarnost 

LIV, 9-10, 

Novi Sad, 

2008 



 
   

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методика за работа со  надарени и 

талентирани/Модул- лингвистички способности 

2. Код Н905 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ 

прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. др Виолета Јанушева 

Проф. др Даниела Андоновска Трајковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

• да се добијат научни и продлабочени знаења за прородата на надареноста и 

талентираноста 

• сознанија за структура, динамика и развој на талентите;  

• да се обучат студентите  да ги препознаваат талентираните со високи 

лингвистички спосбности 

• да се подготват за препознавање и идентификација на талентираните со 

високи лингвистички спосбности. 

• да умеат да ја применуваат стратегии, методи и техники за работа со 

талентираните со лингвистички способности  

11. Содржина на предметната програма:  

Поим и определби на основните поими надареност и талентираност. Особини и 

карактеристики на надарените и талентираните со високи лингвистички спосбности 

Препознавање на надарените ученици со лингвистички способности. Примена на 

инструменти за идентификација на талентираните. Методика на работа со надарените 

и талентираните. Примена на стратегии, методи и техники за работа со талентирани 

со лингвистички способности 

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или 

хибриден начин, односно и со физичко присуство и со помош на напредна 

комјутерска технологија, во зависност од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 

16.3. Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 



 
   

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

                                        

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. • Arnaudova, V  Pottiknuvawe i 

razvoj na 

kreativnoto mislewe, 

so tehnika na  

divergentna 

produkcija,   

• Prosvetno delo, 
Skopje  

 

1996 

2. Дамоска, Л., 

Кевероски, Љ., 

Арнаудова, В.  

Воспитувачот, 

уметноста и 

развојот на 

креативноста.  

Просветно дело, 

Скопје 

2019 

3. Arnaudova, V. i 

A~koska- Le{koska 

Elena.  

Nadareno dete Филозофски 

факултет-Скопје 

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. • Ferbeжer, И 

•  

 

Nadarenost • Vi{a skola za 
obrazovaње 
vaspita~a, 
Vr{ac  

 

2000 

2. Keverski, L. & N, 

Nikoloska, N. 

•  Kakov nastavnik 
im treba na 
nadarenite i 
talentiranite,  

• Kiro 
Dandaro, 
Bitola 

 

2007 

3.  •    



 
   

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методика за работа со  надарени и 

талентирани/Модул- лингвистички способности 

2. Код Н905 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Бисера Костадиноска Стојческа 

Доц. д-р Силвана Нешковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

 

11. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

• да се добијат научни и продлабочени знаења за прородата на надареноста и 

талентираноста 

• сознанија за структура, динамика и развој на талентите;  

• да се обучат студентите  да ги препознаваат талентираните со високи 

лингвистички спосбности 

• да се подготват за препознавање и идентификација на талентираните со 

високи лингвистички спосбности. 

• да умеат да ја применуваат стратегии, методи и техники за работа со 

талентираните со лингвистички способности  

12. Содржина на предметната програма:  

Поим и определби на основните поими надареност и талентираност. Особини и 

карактеристики на надарените и талентираните со високи лингвистички спосбности 

Препознавање на надарените ученици со лингвистички способности. Примена на 

инструменти за идентификација на талентираните. Методика на работа со надарените 

и талентираните. Примена на стратегии, методи и техники за работа со талентирани 

со лингвистички способности 

13. Вкупен расположив фонд на време 150часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 

16.3. Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување 



 
   

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. • Arnaudova, V  Pottiknuvawe i 

razvoj na 

kreativnoto mislewe, 

so tehnika na  

divergentna 

produkcija,   

• Prosvetno delo, 
Skopje  

 

1996 

2. Дамоска, Л., 

Кевероски, Љ., 

Арнаудова, В.  

Воспитувачот, 

уметноста и 

развојот на 

креативноста.  

Просветно дело, 

Скопје 

2019 

3. Crkvenčić, A. Pametni zadaci u 

nastavi stranih 

jezika,  

Zagreb: Hrvatska 

sveučilišna naklada. 

2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. • Ferbeжer, И 

•  

 

Nadarenost • Vi{a skola za 
obrazovaње 
vaspita~a, 
Vr{ac  

 

2000 

2. Keverski, L. & N, 

Nikoloska, N. 

•  Kakov nastavnik 
im treba na 
nadarenite i 
talentiranite,  

• Kiro 
Dandaro, 
Bitola 

 

2007 

3.  •    



 
   

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методика за работа со  надарени и 

талентирани/Модул- природни науки 

2. Код Н905 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ 

прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. др Јове Димитрија Телевски 

Проф. др Милена Пејчиниска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

• да се добијат научни и продлабочени знаења за прородата на надареноста и 

талентираноста 

• сознанија за структура, динамика и развој на талентите;  

• да се обучат студентите  да ги препознаваат талентираните  во природните 

науки да се подготват за препознавање и идентификација на надарените и  во 

природните науку. 

• да умеат да ја применуваат стратегии, методи и техники за работа со  

надарените и талентираните  во природните науки  

11. Содржина на предметната програма:  

Поим и определби на основните поими надареност и талентираност. Особини и 

карактеристики на надарените и талентираните  од природните науки 

Препознавање на надарените ученици со високи способности за природните науки. 

Примена на инструменти за идентификација на талентираните. Методика на работа 

со надарените и талентираните. Примена на стратегии, методи и техники за работа со 

талентирани во природните науки 

 

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или 

хибриден начин, односно и со физичко присуство и со помош на напредна 

комјутерска технологија, во зависност од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 

16.3. Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување 



 
   

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. • Arnaudova, V  Pottiknuvawe i 

razvoj na 

kreativnoto mislewe, 

so tehnika na  

divergentna 

produkcija,   

• Prosvetno delo, 
Skopje  

 

1996 

2. Дамоска, Л., 

Кевероски, Љ., 

Арнаудова, В.  

Воспитувачот, 

уметноста и 

развојот на 

креативноста.  

Просветно дело, 

Скопје 

2019 

3. Adžić, D.  Darovitost i rad s 

darovitim učenicima, 

kako teoriju prenijeti 

u praksu 

Život i škola, LVII 

(25), pristupila 25. 

srpnja 2021. na: 

https://hrcak.srce.hr/in

dex.php?show=clanak

&id_clanak_jezik 

2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. • Ferbeжer, И 

•  

 

Nadarenost • Vi{a skola za 
obrazovanje 
vaspitaca, 
Vrsac  

 

2000 

2. Keverski, L. & N, 

Nikoloska, N. 

•  Kakov nastavnik im 
treba na nadarenite i 
talentiranite,  

• Kiro 
Dandaro, 
Bitola 

 

2007 

3.  •    



 
   

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методика за работа со  надарени и 

талентирани/Модул- Логичко-математички 

способности 

2. Код Н905 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ 

прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. др Данче Сивакова 

Проф. др Мажанна Северин Кузманоска  

Доц Јосиф Петровски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

• да се добијат научни и продлабочени знаења за прородата на надареноста и 

талентираноста 

• сознанија за структура, динамика и развој на талентите;  

• да се обучат студентите  да ги препознаваат талентираните  високи логичко-

математички и информатички способности.  

• да се подготват за препознавање и идентификација на надарените со високи 

логичко-математички и информатички  спсобности. 

•  да умеат да ја применуваат стратегии, методи и техники за работа со  

надарените и талентираните  во високи логичко-математички спсобности. 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим и определби на основните поими надареност и талентираност. Особини и 

карактеристики на надарените и талентираните со високи логичко-математички  и 

информатички способности. 

Препознавање на надарените ученици со високи логичко-математички спсобности. 

 Примена на инструменти за идентификација на талентираните. Методика на работа 

со надарените и талентираните. Примена на стратегии, методи и техники за работа со 

талентирани со високи логичко-математички и информатички способности. 

 

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или 

хибриден начин, односно и со физичко присуство и со помош на напредна 

комјутерска технологија, во зависност од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 



 
   

16.3. Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. • Jurasić, Ana.  Prepoznavanje 

matematički 

darovitih učenika.  

Na adresi: 

http://www.math.uniri

.hr/~ajurasic/pred3.pd

f (30.05.2018. 

2011 

2. Valentina Ileković  Metodika 

matematike 

Darovitost u 

matematici 

DIPLOMSKI RAD  

UČITELJSKI 

FAKULTET ODSJEK ZA 

UČITELJSKE STUDIJE 

Petrinja 

2018 

3. Dragana Trifković  Rad sa matematički 

nadarenim 

učenicima 

Magisterski rad, 

Matematički fakultet 

Univerzitet u 

Beogradu 

 2016 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Vizek-Vidović, V., 

Vlahović-Štetić, V., 

Arambašić, L., Slaviček, 

M.  

 Konativne i 

emocionalne 

karakteristike 

matematički 

nadarene i 

prosječno 

sposobne djece.  

Društvena 

istraživanja : 

časopis za opća 

društvena pitanja, 

6(4-5 (30-31)), 

619-634. 

1997 

2. Keverski, L. & N, 

Nikoloska, N. 

•  Kakov nastavnik 
im treba na 
nadarenite i 
talentiranite,  

• Kiro 
Dandaro, 
Bitola 

 

2007 



 
   

 

                                        

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методика за работа со  надарени и 

талентирани/Модул- Уметност-и 

2. Код Н905 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ 

прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. др Билјана Цветкова 

Проф. др Јасмина Кочовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

• да се добијат научни и продлабочени знаења за прородата на надареноста во 

уметничките области и вештини  

• сознанија за структура, динамика и развој на талентите;  

• да се обучат студентите  да ги препознаваат талентираните  во природните 

науки да се подготват за препознавање и идентификација на надарените и  во 

уметничките области и вештини. 

• да умеат да ја применуваат стратегии, методи и техники за работа со  

надарените и талентираните  во уметноста 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим и определби на основните поими надареност и талентираност. Особини и 

карактеристики на надарените и талентираните со високи  уметнички спсобности. 

Препознавање на надарените ученици со лингвистички способности. Примена на 

инструменти за идентификација на талентираните. Методика на работа со надарените 

и талентираните. Примена на стратегии, методи и техники за работа со талентирани 

со високи уметнички спсобности.  

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или 

хибриден начин, односно и со физичко присуство и со помош на напредна 

комјутерска технологија, во зависност од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

3. Норман Хер  • Прирачник за 

настава по 

природни 

науки  

АКАДЕМСКИ 

ПЕЧАТ  

2011 

   Мандић, Д.  • Дидактичко 

информатичке 

иновације у 

образовању,  

Београд 2003 



 
   

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 

16.3. Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

                                        

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. • Arnaudova, V  Pottiknuvawe i razvoj 

na kreativnoto mislewe, 

so tehnika na  

divergentna produkcija,   

• Prosvetno 
delo, Skopje  

 

1996 

2. Дамоска, Л., 

Кевероски, Љ., 

Арнаудова, В.  

Воспитувачот, 

уметноста и развојот 

на креативноста.  

Просветно дело, 

Скопје 

2019 

3. Mrše, S. i Jerotijević, 

M.  

Priručnik za planiranje i 

pisanje individualnog 

obrazovnog plana.  

Beograd: 

Ministarstvo 

prosvete Republike 

Srbije. 

2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. • Ferbeжer, И 

•  

 

Nadarenost • Vi{a skola za 
obrazovaње 
vaspita~a, Vr{ac  

2000 

2. Altaras Dimitrijević, A. i 

Jolić Marjanović, Z.  

Ček-lista ZA 

prepoznavanje 

učenika izuzetnih 

sposobnosti.  

Neobjavljen 

materijal 

2010 

3.  •    



 
   

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методика за работа со  надарени и 

талентирани/(Модул- интер и интраперсонални 

способности) 

2. Код Н905 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

 

 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ 

прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. др Валентина Гулевска 

Проф. др Гордана Стојаноска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Поим и определби на основните поими надареност и талентираност. Особини и 

карактеристики на надарените и талентираните со високи интер и  интраперсонални 

спосбности. Препознавање на надарените ученици со високи интер и  

интраперсонални спосбности. Примена на инструменти за идентификација на 

талентираните. Методика на работа со надарените и талентираните. Примена на 

стратегии, методи и техники за работа со талентирани со високи интер и  

интраперсонални спосбности. 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим и определби на основните поими надареност и талентираност. Особини и 

карактеристики на надарените и талентираните со интер и и интра персонални 

спосбности 

Препознавање на надарените ученици со лингвистички способности. Примена на 

инструменти за идентификација на талентираните. Методика на работа со надарените 

и талентираните. Примена на стратегии, методи и техники за работа со талентирани 

со надарени со интер и и интра персонални спосбности. 

12. Методи на учење: Преку постојните методите на учење, и на комбиниран или 

хибриден начин, односно и со физичко присуство и со помош на напредна 

комјутерска технологија, во зависност од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 

16.3. Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 



 
   

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. • Kohlberg, L.  Stage of Moral 

Development as a 

Base for Moral 

Education.. 

In: Beck and Sullivan 

(Eds.), Moral 

Education, New York, 

Newmann Press 

1971 

2. Maksić, S. Daroviti kao bitan 

nacionalni resurs.  
 
 

U Lj. Baćević i dr. (ur.), 

Promene 

vrednosti i tranzicija u 

Srbiji: pogled u budućnost  

(str. 189-194). Beograd: 

Fridrich 

Ebert Stiftung i Institut 

društvenih nauka. 

2003 

3. Maksić, S. Socijalno   ponašanje 

darovitih učenika.   
U    S. Krnjajić (ur.),  

Socijalno 

ponašanje učenika (str. 151-

170). Beograd: Institut za 

pedagoška istraživanja 

 

2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jovanović, V., Teovanović, P., 
Mentus, T. i Petrović, M 

Daroviti podbacivaču 
školi – neko ko ima 
problem ili „buntovnik“ 
koji pravi problem?, 

 

Psihologija 
, 43 (3), 263–279 

 

2010 

2. Keverski, L. & N, 

Nikoloska, N. 

•  Kakov nastavnik 
im treba na 
nadarenite i 
talentiranite,  

• Kiro 
Dandaro, 
Bitola 

 

2007 

3.  •    



 
   
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Педаошко-психолошки аспекти на учењето и 
поучувањето на нaдарените и талентираните  

2. Код Н906 

3. Студиска програма Образование на надарени и талентирани  

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Педагошки факултет - Битола 
 
 

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

6. Академска година / семестар Прва година/ втор 
семестар 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Љупчо Кеверески  
Проф.д-р Деан Илиев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на знаења од областа на психологијата и педагогијата на учењето и поучувањето 
на надарените и талентираните; 
Развивање на капацитети кај студентите за работа со овааа специфична категорија на ученици 

11. Содржина на предметната програма:  

• Вовед; 

• Психологија на учењето; 

• Педагошки основи на учењето; 

• Теорија за учење и поучување; 

• Когнитивни стилови; 

• Метакогнициј; 

• Саморегулација; 

• Влијанието на некогнитивните фактори во учењето и поучувањето; 

12. Методи на учење: преку постојните методите на учење, и на комбиниран или хибриден 
начин, односно и со физичко присуство и со помош на напредна комјутерска технологија, во 
зависност од условите. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150часа 

14. Распределба на расположивото време 3+1 

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

45часови 

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

15часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 

16.3. Домашно учење 30часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 
усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 

18. до 50 бода 5 (пет) (F) 



 
   

Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 
 
                                        
 

 

 

 

 

 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Vulfolk, A., Hujiz, M. I 
Volka, V.  

Psihologija u 
obrazovanju 

Clio: Beograd 2015 

2. Jensen.E.  Super – nastavne 
strategije za 
kvalitetnu skolu I 
uspjesno ucenje 
 

 
Zagreb:Educa 

2003 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Brofi. Dz. Kako motivisati da uce Beograd: Clio 2015 

2. Grandić, R., i Letić, M.,  • Pedagoška 

strategija 

podsticanja 

darovitosti,  

• Pedag

oška 

stvar

nost 

LIV, 

9-10, 

Novi 

Sad, 

2008 

3.     



 
   
 

Прилог бр.3 Предметна програма од вториот циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Психолошка проценка на надарени и талентирани 

2. Код 905 

3. Студиска програма Образовние на надарени и талентирани 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Образовние на надарени и талентирани  
Педагошки факултет 
Универзитет „св. Климент Охридски“ Битола  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус на универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Прва година / 
прв семестар 

2+2 
Број на ЕКТС 
кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Ќуфли Османи, проф. д-р Љупчо Кеверески 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите ќе се запознаат со теории и модели на надареност, а детално ќе се запознаат со 
конструкциите кои се суштински детерминанти на талентот. Тие ќе научат да ги разликуваат 
манифестациите на надареноста како и методите и техниките на откривање и препознавање 
на надарените поединци. 
Врз основа на програмските содржини и поставените цели, студентот ќе може: 
- Да ги разбере и разликува манифестациите на надареноста како и методите и техниките на 
препознавање на надарените поединци. 
- Применува вештини за оценување и толкување информации добиени од формални и 
неформални инструменти и процедури во областите на когнитивните, способности, 
адаптивното однесување и академските вештини.  
- Препознава кога на ученикот му е потребна дополнителна проценка и/или евалуација, 
вклучувајќи ја и онаа спроведена од други професионалци, во одредени области (на пр., 
јазични вештини, социјално/емоционално однесување, потреби за помошна технологија) 

11. Содржина на предметната програма:  
Различни сфаќања, теории и модели на надареност и талентираност; Психолошки конструкти 
(интелигенција, креативност, мотивација, интереси итн.) и надареност и талентираност; 
Односот на талент и креативност;  
Појавни форми на таленти: откривање, препознавање и идентификување на надарените;  
Предизвици во идентификацијата на надареноста: Прашања поврзани со психолошкото 
оценување  
Процедури за унапредување на психолошкото оценување во надареноста; 
Тешкотии во психолошката проценка за идентификација на надареноста 
Раната развојна историја на детето: собирање информации за минатото и сегашното 
академско функционирање на детето; когнитивно и академско тестирање на надарени деца. 
Извори на докази за идентификација на надареноста во училницата: соодветен инструмент за 
проценка и тестирање на надареноста  
Повратни информации за процесот на оценување: препораки за поддршка на исклучително 
развиените когнитивни способности на детето. 
Психометриски предизвици и проблеми: метриски карактеристики на мерни инструменти за 
проценка на надареност и талентираност 

12. Методи на учење: индивидуално поучување, дискусија, презентации со повратна 
информација 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

2+2+ активности=180 часа 

14. Распределба на 
расположивото 
време 

2x15=30+2x15=30+120=180 часа 



 
   

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  2x15=30 

часа 

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

2+15=30 

часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 20 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 70 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 % 

17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 
писмена и усна) 

30 % 

17.3. Активност и учество 10% 

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 

Редовна посета на наставата и изработка на семинарска 
рабоота 

20. Јазик на кој се изведува наставата Мкедонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Во реализацијата на предавањата и вежбите се користат 
следните наставни методи: метод на усно излагање, 
дијалошки метод, метод на демонстрација и 
илустрација, метод на писмени работи, метод на работа 
на текстот. 
Форми на работа кои се користат во наставата при 
реализација на содржината се: фронтална, групна, 
работа во парови и индивидуална. Евалуација и 
самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Wyse, P. 
Dowson 

The Really Useful 
Creativity, 

Handbook, 
Rutledge, London 

2009 

2. Koren, I Kako prepoznati i 
identificirati nadarenog 
učenika,  

Školska knjiga, 
Zagreb 

1989 

3. Đorđević, J., 
Đorđević, B. 

Priroda darovitosti i 
podsticanje razvoja,. 

Beograd: Srpska 
akademija 
obrazovanja 

2016 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 



 
   

1. Pfeiffer, S., & 
Blei, S 

Gifted identification 
beyond the IQ test: rating 
scales and other 
assessment procedures.  

In S. Pfeiffer (Ed.). 
Handbook of 
giftedness in children: 
Psycho-educational 
theory, research and 
best practices. New 
York: Springer. 

2008 

2. Hany, E. A. Methodological problems 
and issues concerning 
identification 

In K. A. Heller, F. J. 
Mönks, & A. H. 
Passow (Eds.), 
International 
handbook and 
development of 
giftedness and 
talent. Oxford: 
Pergamon Press 

1993 

3.     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ БР. 4 
  



 
   

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 Добри  Петровски 

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 

Образовани

е 

Менаџмент 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образовани

е 

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 

2. Професионален и 

кариерен развој 

Менаџмент во образование и Работа со талентирани 

и надарени 

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



 
   

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/
v4i4_03.php; Scientific Journal 

Impact Factor Value for 2012: 3.358; 

Scientific Journal Impact Factor 

Value for 2013: 4.438; Index 

Copernicus Value for 2013: 6.14 

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  Perspectivesoftheteachin

gstaffintermsoftheircaree

rdevelopment, Објавен 

во: Modern 

 

Еducational Challenges and 

Phenomena. Polish and Macedonian 

Perspective, Wyższa szkoła 

pedagogiczna im. j. Korczaka w 

Warszawie/Универзитет Св. 

Климент Охридски– Битола, 

Warszawa - Bitola 2014. 

3. Dobri Petrovski Greek Association 

Didactics of 

Mathematics, Florina, 

University of Wwestern 

Macedonia,  

Faculty of Education, Greece 

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


 
   

 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 



 
   

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/
v4i4_03.php; Scientific Journal 

Impact Factor Value for 2012: 3.358; 

Scientific Journal Impact Factor 

Value for 2013: 4.438; Index 

Copernicus Value for 2013: 6.14 

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 

 

 

Улогата на 

талент 

менаџмент

от во 

задржувањ

е на 

висококвал

итетните 

вработени 

Втора меѓународна 

конференција 

“Надарените и 

талентираните креатори 

на прогресот” 

Pedago[kifakultet 

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 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
   
 

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,  Воспитувач 

/Педагошки факултет – Битола 

3. Регионална 

географија 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола  

Македонски/англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 

4. Нашата татковина Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

Македонски/англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

5. Оценување на 

учениците 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Македонски/англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

Преведување / Педагошки факултет 

6. Квалитет на 

социјалната работа 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 



 
   

7. Демогеографија 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, 

наставниот процес 

и образовните 

установи 

Образовни науки/ Педагошки факултет – Битола 

Настава по јазик/ Педагошки факултет – Битола 

7. Стручно и 

средношколско 

образование 

Образовни науки/ Педагошки факултет – Битола 

8. Образовна 

политика 

Настава по јазик/ Педагошки факултет – Битола 

10

. 

Селектирани резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 



 
   

10.

1. 

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 

Arad, Romania:  

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.    

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   



 
   

11

.  

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 

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 

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 

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


 
   

  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., Janushe

va, 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 

 

 

 
 
 
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 Златко Жоглев 

2. Дата на раѓање 06.11.1959 

3. Степен на 

образование 

Доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на социолошки науки  

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

Година 

1983 

Филозофски факултет, УКИМ -

Скопје 

Магистериум 1992 ИСППИ, УКИМ-Скопје 

Докторат  1996 Филозофски факултет, УКИМ -

Скопје 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образовани

е 

Социолошки науки 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образовани

е 

Социологија 

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 

Социологија на образование, 

Социологија на религија и  

Социологија на комуникации 

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. Социологија на 

образование 

Наставник за одделенска настава, Воспитувачи, 

Социјална и рехабилитациска педагогија, 

Педагошки факултет- Битола 

2. Компаративни 

религиски системи 

Наставник за одделенска настава, Воспитувачи, 

Македонски јазик и книжевност, Социјална и 

рехабилитациска педагогија/ Педагошки факултет- 

Битола 

3. Култура и 

комуникации 

Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и рехабилитациска 

педагогија/ Педагошки факултет- Битола 

4. Комуникации и 

култура 

Информатика и техничко образование /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. Интеркултурна 
комуникација 

Магистер за интеркултурна практика во 

одделенската настава 

2. Компјутеризација и 

општество 
Магистер за интеркултурна практика во 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Интеркултурна 

комуникација во 

образованието 

Образовни науки 

Педагошки факултет- Битола 

2. Комуникациски 

аспекти со надарени и 

талентирани 

Надарени и талентирани 

Педагошки факултет- Битола 

  3. Деловно 

комуницирање 

Јазични насоки (македонски јазик и книжевност,  

англиски јазик и книжевност),  Педагошки факултет 

- Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1

. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Zlatko Zhoglev For professor Sebastian 

Kempgen – from my 

angle 

University of Bamberg Press, 2017 

in: Im Rhythmus der Linguistik 

2. Zlatko 

Zhoglev& 

Gordana 

Stojanoska 

Considerations оf 

CharlesWright Mils for 

Social Sciences, 

Education, Intellectuals 

and their relevance today 

Journal of the Association of 

Sociologists of the Republic of 

Macedonia and the Department of 

Sociology – Faculty of Philosophy, 

UKIM, Skopje, 2017. 

3. Zlatko 

Zhoglev&Gorda

na Stojanoska 

 

Gjurgjovden/Erdelezi 

and traditional culture of 

the Roma in Macedonia 

and the Balkans 

Institut of folklore “Marko 

Cepenkov”,  Skopje, 2018. 

4. Gordana 

Stojanoska& 

Zlatko Zhoglev 

 

 

Professional Association 

of  Teachers between the 

two World Wars in 

Bitola City, Bitola and 

Mariovo District 

Macedonian Science Society – 

Bitola, Republic of 

Macedonia.Conference 

Proceedings:”The education at the 

crossroads – conditions, challenges, 

solutions and perspectives”, 2018. 



 
   

5. Gordana 

Stojanoska & 

Zlatko Zhoglev  

The social consequences 

of using  social network 

sites 

Faculty of Social Sciences and 

Humanities, Florina; Faculty of 

Education, Bitola; Faculty of 

Educationa and Philology, 

Korce2020 (Education Across 

Borders) 

10.2

. 

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

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Zlatko 

Zhoglev(како 

експерт и како 

рецензент/proo

freader/ во 

проектот) 

Project 

“LivingDemocracy” 

(Makedonija) 2015 

 

International Project in 

Education(IPE),Zurich University of 

Teacher Education. 

2. Zlatko Zhoglev 

(as a 

proofreader) 

Human Right Based 

School (HRBS)2018-

2021. 

International Project in 

Education(IPE),  Zurich University 

of Teacher Education. 

3. Zlatko Zhoglev Promoting a Model of 

Integrated University in 

the Former Yugoslav 

Republic of Macedonia 

(PRIUM) 

TEMPUS – JEP Project 

4. Zlatko Zhoglev  “Designing and 

implementing of the 

NQF” (DINAQUF) 

145165 – TEMPUS – 2008 – SE – 

SMHES (2008-4763) 

5. Zlatko Zhoglev Building Capacity for 

Structural Reform in 

Higher Education of 

Western Balkan 

Countries (STREW) 

511335-TEMPUS-1-2010-RS-

TEMPUS-SMHES 

10.3

. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Златко Жоглев, 

Петер Рау, 

Валентина 

Илиева 

20 години Здружение 

за македонско-

германско 

пријателство и 

соработка 

Здружение за македонско-

германско пријателство и 

соработка, Битола, 2017., стр.1-144 

2. Peter Rau, 

Zlatko Zhoglev, 

Valentina Ilieva 

20 JAHRE 

GESELLSCHAFT FUR 

MAZEDONISH-

DEUTSCHE 

FREUNDSCHAFT AND 

ZUSAMMENARBEIT 

Gesellschaft fur mazedonish-

deutsche Freundschaft and 

Zusammenarbeit, Bitola, 2017.S.145-

252 

3. Златко Жоглев Сенката на добриот 

човек 

Скопје: Матица, 2018. - прво 

издание; 2021. - второ издание. 

4. Стојаноска 

Гордана, 

Златко Жоглев 

Вовед во социологија на 

религија 

Битола: Педагошки факултет – 

УКЛО (во подготовка за печат) 

10.4

. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Zlatko Zhoglev For professor Sebastian 

Kempgen – from my 

angle 

University of Bamberg Press, 2017 

in: Im Rhythmus der Linguistik 



 
   

2. Zlatko 

Zhoglev& 

Gordana 

Stojanoska 

Considerations оf 

CharlesWright Mils for 

Social Sciences, 

Education, Intellectuals 

and their relevance today 

Journal of the Association of 

Sociologists of the Republic of 

Macedonia and the Department of 

Sociology – Faculty of Philosophy, 

UKIM, Skopje, 2017. 

 3. Zlatko 

Zhoglev&Gorda

naStojanoska 

 

Gjurgjovden/Erdelezi 

and traditional culture of 

the Roma in Macedonia 

and the Balkans 

Institut of folklore “Marko 

Cepenkov”,  Skopje, 2018. 

4. GordanaStojano

ska& 

Zlatko Zhoglev 

 

 

Professional Association 

of  Teachers between the 

two World Wars in 

Bitola City, Bitola and 

Mariovo District 

Macedonian Science Society – 

Bitola, Republic of 

Macedonia.Conference 

Proceedings:”The education at the 

crossroads – conditions, challenges, 

solutions and perspectives”, 2018. 

5. Gordana 

Stojanoska& 

Zlatko Zhoglev  

The social consequences 

of using  social network 

sites 

Faculty of Social Sciences and 

Humanities, Florina; Faculty of 

Education, Bitola; Faculty of 

Educationa and Philology, 

Korce2020 (Education Across 

Borders) 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1

. 

Дипломски работи 37 

11.2

. 

Магистерски работи 14 

11.3

. 

Докторски дисертации 11 

 
 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. Zlatko Zhoglev For professor 

Sebastian Kempgen – 

from my angle 

University of Bamberg Press, 2017 

in: Im Rhythmus der Linguistik 

2. Zlatko Zhoglev& 

Gordana 

Stojanoska 

Considerations оf 

CharlesWright Mills 

for Social Sciences, 

Education, 

Intellectuals and their 

relevance today 

Journal of the Association of 

Sociologists of the Republic of 

Macedonia and the Department of 

Sociology – Faculty of Philosophy, 

UKIM, Skopje, 2017. 

3. Zlatko Zhoglev& 

GordanaS 

tojanoska 

 

Gjurgjovden/Erdelezi 

and traditional culture 

of the Roma in 

Macedonia and the 

Balkans 

Institut of folklore “Marko 

Cepenkov”,  Skopje, 2018. 

4. Gordana 

Stojanoska & 

Zlatko Zhoglev 

 

 

Professional 

Association of  

Teachers between the 

two World Wars in 

Bitola City, Bitola 

and Mariovo District 

Macedonian Science Society – 

Bitola, Republic of 

Macedonia.Conference 

Proceedings:”The education at the 

crossroads – conditions, challenges, 

solutions and perspectives”, 2018. 



 
   

5. Gordana 

Stojanoska & 

Zlatko Zhoglev  

The social 

consequences of 

using  social network 

sites 

Faculty of Social Sciences and 

Humanities, Florina; Faculty of 

Education, Bitola; Faculty of 

Educationa and Philology, 

Korce2020 (Education Across 

Borders) 

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. 

G. Stojanoska,  

D.Andonovska-

Trajkovska,  

Z. Zhoglev.  

HIDDEN 

CURRICULUM IN 

THE PRIMARY 

SCHOOLS IN THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA: 

CONTENT 

ANALYSIS OF THE 

HISTORY 

TEXTBOOKS. 

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding indexed in 

the Web of Science. 

2. 

D. Andonovska-

Trajkovska, 

G. Stojanoska,  

Z. Zhoglev. 

   

MODEL-POEMS AS 

SHAPERS OF 

STUDENTS’ 

POETIC 

EXPRESSION IN 

ELEMENTARY 

CLASSROOM  

INTED 2016:10th International 

Technology, Education and 

Development Conference. Valencia 

(Spain), 2016. Proceeding indexed in 

the Web of Science. 

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. Zlatko Zhoglev& 

Gordana 

Stojanoska 

Consideratio

ns оf 

CharlesWrig

ht Mills for 

Social 

Sciences, 

Education, 

Intellectuals 

and their 

relevance 

today 

Journal of the Association 

of Sociologists of the 

Republic of Macedonia 

and the Department of 

Sociology – Faculty of 

Philosophy, UKIM, 

Skopje. 

2016. 

2. Gordana 

Stojanoska & 

Zlatko Zhoglev 

 

 

Professional 

Association 

of  Teachers 

between the 

two World 

Wars in 

Bitola City, 

Bitola and 

Mariovo 

District 

Macedonian Science 

Society – Bitola, 

Republic of 

Macedonia.Conference 

Proceedings:”The 

education at the 

crossroads – conditions, 

challenges, solutions and 

perspectives”. 

 

2017. 

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


 
   

3. Gordana 

Stojanoska& 

Zlatko Zhoglev  

The social 

consequence

s of using  

social 

network 

sites 

Faculty of Social 

Sciences and Humanities, 

Florina; Faculty of 

Education, Bitola; Faculty 

of Educationa and 

Philology, Korce,2020 

(Education Across 

Borders) 

2018. 

 
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 Татјана Атанасоска 
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 

Образован

ие 

Педагогија 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образован

ие 

Педагогија 

8.  
Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција 
Звање во кое е избран и 

област 

Педагошки факултет,  

Битола 

Редовен професор 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Педагогија 

Наставник за одделенска настава,  Англиски 

јазик и книжевност, Македонски јазик и 

книжевност 

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

 
4. 

Педагошко-социјална работа со 

семејство 

Социјална и рехабилитациска педагогија 

  Теорија на социјална инклузија Социјална и рехабилитациска педагогија 
9.2 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Управување и раководење со 

квалитетот на наставата 

Менаџмент во образование 



 
   

 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 

образованието 

Менаџмент во образование, Образовни науки 

 2. Високошколска дидактика Настава по јазик 

 

 3. 

Советодавно-психотерапевтски 

третман на надарените и 

талентираните 

Образование на надарени и талентирани 

   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.Andonov

ska,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.Atanasos

ka,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 
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 

 
 
 

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 Љупчо Кеверески 

2. Дата на раѓање 25. 04. 1959 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Редовен професор 

5. Образование Година Институција 



 
   

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

   

   

   

 

2004 Филозовски 
факултет 
Нови Сад.  
Катедра за 

  Психологија 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

   

 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Психологија / Надареност 

 

 

 

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  

 

 

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. 
Психологија Наставник за одделенска настава,  

Педагошки факултет- Битола 

 

2. 

Развојна  психологија Воспитувач,  Социјална и 

рехабилитациска педагогија 

Педагошки факултет- Битола 

 

3.  

Педагошка психологија Македонски јазик и книжевност,  

Англиски јазик и книжевност,  

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. 

Откривање и работа со надарените и 

талентираните 

Образование на надарени и 

талентирани /Педагошки 

факултет- Битола 

 
2. 

Поттикнување на креативноста Образование на надарени и 
талентирани /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. 
Психологија на надареноста Надарени и талентирани 

Педагошки факултет- Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
 

Kevereski, L., 

 .In S. Opić & M. Matijević 



 
   

Kotevska-

Dimovska, M. & 

Ristevski, D.. 

Analysis and 

Observations on the 

Descriptive 

Assessment in the 

Republic of Macedonia. 

(Eds.), International 

academic conference - 

4th 

Symposium: School for 

Net-generation: Internal 

Reform of Primary and 

Secondary School 

Education (pp. 111-126). 

Zagreb: Faculty of 

Teacher Education 

University of Zagreb, 

(2015) 

2. 

 

 

Krstic, M.,        i 

Kevereski, Lj., 

THE IMPACT OF 
SOCIOECONOMIC 

STATUS ON THE 

OCCURRENCE OF 

PERFECTIONISM IN 

PRIMARY SCHOOL 

GIFTED STUDENTS 

 
 
Research in Pedagogy / 
Istrazivanja u Pedagogiji; 
2015, Vol. 5 Issue 1, p42 

3. 

 

 

 

 

 

 

Кеверески        Л., 

Котевска- 

Димовска         М., 

Старц Я. 

 

 

 

 

 

Психология раз- 

решения конфликтов в 

современном 

организацио

нном 

контексте, / 

… 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕНН

ЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ДИЗАЙНА И 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Международная 

научно-практическая 

конференция 
ГУМАНИТАРН
ЫЕ 
ОСНОВАНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОГРЕССА: 
РОССИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ В 8 

частях. Часть 

3,(2016) 

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 

 

 

Kevereski, L. : 

 

Edukacija na 
nastavnicite 
i nastavnicite  i 
strucnite rabotnici vo 
prepoznavanje 
otkrivanje i rabota so 

 
 
Ministerstvo  za 
obrazovanie  na R. 
Makedonija, 

2015/2016 



 
   

 

 

 

nadarenite i 
talentiranite 
ucenici 

2. 

Кеверески, Л. 

(предавачи проф.  

д-р Владимир 

Такшиќ и проф. д-р 

Дарио Вуќеновиќ- 

Р. Хрватска 

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

 
Македонска асоцијација 
за надарени и 
талентирани 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Kevereski Lj. and  Iliev 

D., 

"Face to Face Communication" 

in Families--The Historical and 

Contemporary Perspective 

ResearchinPedago

gy, v7 n2 Vrsac, 

p.168-186, 2017 

2.    

11. Менторства на дипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Дипломски работи 65 

11.2 Магистерски работи 3 

11.3 Докторски работи 1 

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 
1997 Универзитет 

Св. Кирил и 



 
   

Дипломиран 

социјален 

работник 

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://bes201

8.org, 2018 

3. 
Andonovska-Trajkovska 

D., Iliev D. 

Critical Literacy and University 

Students’ Approaches to Learning 

Edirne 

conference, 

Conference 

http://bes2018.org/
http://bes2018.org/


 
   

proceedings 

published on 

http://bes201

8.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, 

http://bes2018.org/
http://bes2018.org/


 
   

Education 

and 

Development 

Conference 

March 6th-

8th, 2017 -

Valencia, 

Spain,  

ISBN: 978-

84-617-

8491-2 / 

ISSN: 2340-

1079 

doi: 10.2112

5/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: 10.2112

5/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 

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


 
   

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 

септемвр

и 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)http

s://fosm.mk/wp-

content/uploads/

publications/Istra

zuvanje_Obrazo

vanie%20na%20

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


 
   

nastavnicite_web

1.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 

ResearchinPeda

gogy, 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:Macedoni

an 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/HORI

ZONS.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,Uni

versity “St. 

Kliment 

Ohridski” Bitola, 

Faculty of 

Education, p. 

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


 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Даниела Андоновска-Трајковска 

2. Дата на раѓање 3.02.1979 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор по педагогија од областа на методиките 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1997-2001 Педагошки факултет ‒ Битола 

Магистериум 2003-2006 Педагошки факултет – Битола 

Докторат  2010 Педагошки факултет – Битола 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образова

ние 
Методика 

7. Подрачје Поле Област 

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 



 
   

Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Општествени 

науки 
Образова

ние 
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 
Редовен професор 

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 

наставата по 

македонски јазик 

Наставник за одделенска настава,  Македонски 

јазик и книжевност/  Педагошки факултет-Битола 

2. Методика на 

наставата по почетно 

читање и пишување 

Наставник за одделенска настава/  Педагошки 

факултет-Битола 

3. Почетна писменост Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

4. Методика на 

креативното 

пишување/ 

Методичко 

моделирање на 

креативното 

пишување/ Креативно 

пишување 

Македонски/Англиски јазик, Социјална и 

рехабилитациска педагогија и Преведување/  

Педагошки факултет-Битола 

5. Методика на 

наставата по 

книжевност 

Македонски јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет-Битола 

6. Методи на социјална 

интеракција/интервен

ција 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 

 7. Критичка писменост Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик/ Педагошки 

факулет-Битола/ Македонски јазик и книжевност/ 

Англиски јазик и книжевност 

 8  Литература за деца/ 

Книжевност за деца и 

млади 

Наставник за одделенска настава, Воспитувач/ 

Македонски јазик и книжевност/  Педагошки 

факултет-Битола 

 

9.2

.  

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

Ред. Бр. Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи стратегии 

во наставата по 

македонски јазик и 

книжевност 

Македонски јазик/  Педагошки факултет-Битола 

2 Методичка практика 

Методички практикум 

Македонски јазик/  Педагошки факултет-Битола 



 
   

3 Методика на 

креативното 

пишување 

Наставник-магистер за одделенска настава и  

Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

4 Современи тенденции 

во наставата по 

македонски јазик 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Педагошки факултет-Битола 

5 Методичко 

моделирање 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Педагошки факултет-Битола 

6 Корективни техники 

во читњето и 

пишувањето 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Педагошки факултет-Битола 

7 Методика на 

почетното јазично 

описменување 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Педагошки факултет-Битола 

8 Современа образовна 

технологија 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Воспитувач/ 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. Методика на 

креативната настава 

по македонски јазик 

Настава по јазик/ Педагошки факултет-Битола, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

2 Методика на критичка 

писменост  

Настава по јазик и Образовни науки/ Педагошки 

факултет-Битола, Универзитет „Св. Климент 

Охридски“-Битола 

3 Мултимедијален 

пристап во наставата 

Образовни науки/  Педагошки факултет-Битола, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

4 Педагошка 

стилистика 

Настава по јазик/ Педагошки факултет-Битола, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

5 Методичко 

моделирање на 

наставата по јазик и 

книжевност 

Образовни науки/  Педагошки факултет-Битола, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

6 Пристапи во развојот 

на  јазичко 

креативното 

изразување 

Надарени и талентирани/  Педагошки факултет-

Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“-

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. Holzer, J., Korlat 

Ikanovic, S., 

Haider, C., 

Mayerhofer, M., 

Pelikan, E., 

Schober, B., Spiel, 

C., Toumazi, T., 

Salmela-Aro, K., 

Käser, U., Schultze-

Krumbholz, A., 

Wachs, S., Dabas, 

M., Verma, S., 

Iliev, D., 

Andonovska-

Trajkovska, D., 

Plichta, P., Pyżalski, 

J., Walter, N., ... 

Lüftenegger, M.  

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..  

PLoS ONE 16(5): e0251352./ Web of 

Science/ Scopus,.. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0

251352/ 2021 

2. Andonovska-

Trajkovska, D. and 

Iliev, D.  

Critical Literacy and 

University Students’ 

Approaches to 

Learning 

2018/ 13 International Balkan 

Education and Science Congress, 

BES 2018, Trakya University Faculty 

of Education, Edirne (6-8 september 

2018). pp. 464-469. 

3. Bogdanoska 

Jovanovska, M., 

Neshkovska, S.,  

Andonovska 

Trajkovska, D.,  

Blazeska 

Tabakovska, N.,  

KuzmanovskaTaset

ovikj, B.  

University Students’ 

Views on the Impact 

of Student Mobility 

on their 

Achievements and 

Future Prospects 

Association of Slovenian 

Educationalists: Journal of 

Contemporary Educational Studies. 

Vol. 69 (135) No. 2/2018. pp. 132–

143. ISSN 0038 0474. 

(2018). 

4. Andonovska-

Trajkovska, D.  

The Chronotopes in 

Borche Panov’s 

Lyrical Poem Titled 

“Michelangelo”. 

PALIMPSEST: International Journal 

for Linguistics, Literary and Cultural 

Research, 4 (7). pp. 123-135. ISSN 

2545-3998./ (2019) 

5. Andonovska-

Trajkovska, D.  

The Impact of the 

Students’ Age on the 

Literary Text 

Analysis’ Approach: 

Using of Teaching 

Methods and 

Approaches in 

Primary Education 

Teaching Innovations, XXX (3), 57–

66, doi: 10.5937/ 

(2017) 

10.

2. 

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

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

COST 

Action CA18115 

Transnational 

Collaboration on 

Bullying, Migration 

and Integration at 

School Level 

2019- 

(COST – European Cooperation in 

Science and Technology) Brussels 

 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251352/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251352/


 
   

2. 

Континуум 

Проект за поддршка 

на професионалното 

учење и 

професионалниот 

развој на 

наставниците и 

стручните 

соработници во 

воспитно-

образовните 

институции во 

Република 

Македонија  

(2018-денес) Здружението за 

професионална едукација, 

професионален развој и 

демократија КОНТИНУУМ Битола 

3. Holzer, J., Korlat 

Ikanovic, S., 

Haider, C., 

Mayerhofer, M., 

Pelikan, E., 

Schober, B., Spiel, 

C., Toumazi, T., 

Salmela-Aro, K., 

Käser, U., Schultze-

Krumbholz, A., 

Wachs, S., Dabas, 

M., Verma, S., 

Iliev, D., 

Andonovska-

Trajkovska, D., 

Plichta, P., Pyżalski, 

J., Walter, N., ... 

Lüftenegger, M. 

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.. 

2020/21/ University of Vienna  

4.    

5.    

10.

3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Андоновска-

Трајковска 

Даниела 

Критичка писменост 
2019/ УКЛО, Педагошки факултет-

Битола 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.

4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Андоновска-

Трајковска, Д.  

 

Многузначноста на 

(екстра)лингвистичк

ите актуелизации во 

поетските јазични 

експерименти за 

модерното време (За 

„КонтинуУм“ од 

Весна Мундишевска 

Велјановска) 

бр. 136 (3/2020) | Стожер, Друштво 

на писателите на Македонија, 2020 



 
   

2. Андоновска-

Трајковска, Д.  

 

Меѓутекстовните 

релации и 

толкувања на Јас 

меѓу световите (кон 

чудесните светови 

на алиса од Мерсиха 

Исмајловска). 

Акт: Списание за книжевност и 

култура. Главен уредник: 

Братислав Ташковски. редакција: 

Венко Андоновски. бр. 66. стр. 34-

35. ISSN 1857-6184/ (1.11.2019). 

3. Андоновска-

Трајковска, Д.  

 

Интроинтеграција и 

екстраинтеграција 

на небата во нас (за 

„Небесна Тишина“ 

од Новица Соврлиќ) 

Меѓународна ревија за литература, 

култура и уметност Ревија за 

книжевност „Бранувања“/  (2019) 

 

4. Андоновска-

Трајковска, Д.  

 

Претставување на 

проф. д-р Димитар 

Пандев – добитник 

на наградата 

„Книжевна далга“ 

https://nomads.mk/2019/10/10/pretsta

vuvanje-na-dimitar-

pandev/?fbclid=IwAR0Uu96wbGZYj

jtBlOq2WLUqs-sxGEOrq2-

QZHLgTcTUyu60J3lOaXhNdu4/ 

2019 

5. Андоновска-

Трајковска, Д.  

 

За 

тридимензионалнит

е тропи во 

интертекстуалниот 

код на „Песната 

палимпсест“ од 

Веле Смилевски 

„Синтези“, книжевно списание, 

Скопје, 2019 

1

1.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.

1. 

Дипломски работи 50 

11.

2. 

Магистерски работи 10 

11.

3. 

Докторски дисертации 3 

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. Holzer, J., Korlat 

Ikanovic, S., 

Haider, C., 

Mayerhofer, M., 

Pelikan, E., 

Schober, B., Spiel, 

C., Toumazi, T., 

Salmela-Aro, K., 

Käser, U., Schultze-

Krumbholz, A., 

Wachs, S., Dabas, 

M., Verma, S., 

Iliev, D., 

Andonovska-

Trajkovska, D., 

Plichta, P., Pyżalski, 

J., Walter, N., ... 

Lüftenegger, M.  

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..  

 PLoS ONE 16(5): e0251352./ Web 

of Science/ Scopus,.. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0

251352/ 2021 

https://nomads.mk/2019/10/10/pretstavuvanje-na-dimitar-pandev/?fbclid=IwAR0Uu96wbGZYjjtBlOq2WLUqs-sxGEOrq2-QZHLgTcTUyu60J3lOaXhNdu4
https://nomads.mk/2019/10/10/pretstavuvanje-na-dimitar-pandev/?fbclid=IwAR0Uu96wbGZYjjtBlOq2WLUqs-sxGEOrq2-QZHLgTcTUyu60J3lOaXhNdu4
https://nomads.mk/2019/10/10/pretstavuvanje-na-dimitar-pandev/?fbclid=IwAR0Uu96wbGZYjjtBlOq2WLUqs-sxGEOrq2-QZHLgTcTUyu60J3lOaXhNdu4
https://nomads.mk/2019/10/10/pretstavuvanje-na-dimitar-pandev/?fbclid=IwAR0Uu96wbGZYjjtBlOq2WLUqs-sxGEOrq2-QZHLgTcTUyu60J3lOaXhNdu4
https://nomads.mk/2019/10/10/pretstavuvanje-na-dimitar-pandev/?fbclid=IwAR0Uu96wbGZYjjtBlOq2WLUqs-sxGEOrq2-QZHLgTcTUyu60J3lOaXhNdu4
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251352/
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251352/
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6. Andonovska-

Trajkovska, D.  

A Quest for the 

Essence in the 

(Extra)Textual 

Structures of “In 
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, D. and 
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464-469. 
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  4. Cvetkova 

Dimov, B., 

Atanasoska

, T. and 

Andonovsk

a-

Trajkovska

, D.  

 

School Discipline 

and Schoоl 
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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 
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3. Ристевска, М. Инклузивна педагогија, 
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Битола 
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Кочоска, Ј., 

Стојановски, 
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одделенски наставници 

/Планирање на наставата 
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одделение, Педагошки 
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Б., 
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наставници /Планирање 

на наставата за 
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Центар за развој на 

курикулумот 
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Teacher - International Journal of 
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(ISSN 1857-8888), Faculty of 
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KlimentOhridski “- Bitola Pages 55-

62 

2. 
Anastasov 

Blagojce 

Marija 

Ristevska 
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KlimentOhridski “- Bitola Pages 54-

59 
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International Journal of Education 

TEACHER, Volume 15, May 2018, 
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Available at: 
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Међународнинаучнискуп 2017, 

„Проблеми и 

дилемесавремененаставе у теорији 

и пракси“, Универзитет у Београду, 

Учитељскифакултет, мај 2017 

5. Marija 

Ristevska 

 Dance 

SivakovaNesko

vska 

„Advantages of the 

integrated curriculum 

planning“ 

Third International Conference 

“Education across Borders” - 

Education and Research across Time 

and Space -  Педагошки факултет –
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 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  

 

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


 
   

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 

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 

http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4432
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4435
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4433
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434
http://ijias.issr-journals.org/authid.php?id=4434


 
   

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 

 
 
 
 
 
 

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 

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 

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


 
   

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. Основи на социјална 

конфликтологија 

Социјална и рехабилитациска педагогија  

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 
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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.     

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Бисера Костадиновска-Стојчевска 

2. Дата на раѓање 20.02.1986 

3. Степен на 

образование 

Доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на науки 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски 

студии 

2008 Филолошки факултет „Б. Конески“ – 

Скопје 

Магистерски 

студии 

(Настава по 

јазик-

Англиски 

јазик) 

2011 Педагошки Факултет- Битола 

Докторски 

студии (Наука 

за јазик-

Англиски) 

2016 Педагошки Факултет- Битола 

6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Настава 

по јазик 

Англистика  

7. Подрачје Поле Област 



 
   

Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Хуманистички 

науки науки 

Наука 

за 

јазикот 

64004 Англистика и 64021 Учење на 

странски јазици  

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  

Вонредовен професор 

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 наставата по 

англиска книжевност 

Англиски јазик и книжевност –  Педагошки 

факултет – Битола  

2. Лексикологија на англиски 

јазик 

Англиски јазик и книжевност – Педагошки 

факултет – Битола  

3. Дескриптивна граматика на 

англискиот јазик 

Англиски јазик и книжевност – Педагошки 

факултет – Битола  

4. Семантика на англиски јазик Англиски јазик и книжевност – Педагошки 

факултет – Битола  

5. Применета англиска 

лингвистика 1,2,3,4 

Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик – Педагошки 

факултет – Битола 

6. Методика на наставата по 

англиски јазик 

Англиски јазик и книжевност – Педагошки 

факултет – Битола 

7. Вовед во англиска култура Англиски јазик и книжевност –  Педагошки 

факултет – Битола  

8. Морофлогија на АЈ Англиски јазик и книжевност/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. Современи стратегии на 

наставата по англиски јазик и 

книжевност 

Англиски јазик и книжевност – Педагошки 

факултет – Битола  

3.  Методичка практика Англиски јазик и книжевност – 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. Методика на креативната 

наставата  по англиски јазик и 

книжевност 

Настава по јазик 

Педагошки факултет- Битола 

2. Когнтивни методи во 

образованието на надарени и 

талентирани 

Настава по јазик 

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. KOSTADINOVSKA 

STOJCHEVSKA, Bisera 

RAISING 

CULTURAL 

AWARENESS IN 

EFL/ESL IN THE 

CLASSROOMS IN 

THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA 

International Journal of 

Education TEACHER, [S.l.], v. 

10, n. 19, p. 65-67, june 2020. 

ISSN 1857-8888. Available at: 

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

ijeteach/article/view/116>. Date 

accessed: 03 aug. 2020. 

doi: https://doi.org/10.20544/tea

cher/19.08. 

2. Kostadinovska-

Stojchevska, B.,  

 

The role of 

journalistic titles in 

claiming 

responsibility for or 

against a movement 

and its outcomes: The 

case of the anti-

vaccination 

movement in R. of 

Macedonia 

REAL 17, (2019), 

 

3. Kevereski Lj., 

Kostadinovska-

Stojchevska, B.,  

Brain drain – current 

conditions and 

perspectives,  

 

EuropEan pErspEctivEs - 

intErnational sciEntific Journal 

on EuropEan pErspEctivEs, 

volume 10, number 1 (17), pp 

41-64, April 2019(2019). 

4. Kostadinovska-

Stojchevska, B.,  

 

The Iron Lady- 

known by many, 

understood by few: 

the role of 

antonomasia as a 

word formational 

process in the EFL 

education. 

2019 Conference of the 

Department of English Language 

and Literature: English Studies 

at the Interface of Disciplines: 

Research and Practice, 

published in the proceedings 

5. Pejchinovska, M., 

Janusheva, V. & 

Kostadinovska-

Stojchevska, B.  

 

Significance of 

students´ activities for 

the learning process, 

qualitative analysis in 

primary education in 

Republic of 

Macedonia. 

Journal for Educators, Teachers 

and Trainers, Vol. 10(1). 129 – 

139. Journal for Educators, 

Teachers and Trainers JETT, 

Vol. 10 (1); ISSN: 1989-9572 

6. Kostadinovska-

Stojchevska, B., & 

Petrovska, I. 

 

RINGING THE 

DOORBELL OF 

EUROPE: 

SENTENCE AND 

LEXICAL 

INVENTIVENESS 

IN THE 

NEWSPAPERS IN 

MACEDONIA. 

European Journal of Applied 

Linguistics Studies, 0. Retrieved 

from 

https://www.oapub.org/lit/index.

php/EJALS/article/view/85/115 

http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
https://doi.org/10.20544/teacher/19.08
https://doi.org/10.20544/teacher/19.08
https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115


 
   

 7. Kostadinovska-

Stojchevska, B., & 

Popovikj, I.  

 

TEACHER 

TALKING TIME VS. 

STUDENT 

TALKING TIME: 

MOVING FROM 

TEACHER-

CENTERED 

CLASSROOM TO 

LEARNER-

CENTERED 

CLASSROOM.  

The International Journal of 

Applied Language Studies and 

Culture, 2(2), 25-31. 

https://doi.org/10.34301/alsc.v2i

2.22 

 8. Bisera Kostadinovska-

Stojchevska, PhD,  

 

A journalistic 

“crises”: Contrastive 

approach on 

journalistic writing in 

Macedonian news 

reporting 

REAL studies,  DAAD-

Sonderprogramm 

“AkademischerNeuaufbau 

Südosteuropa”Geförderte 

Partnerschaften im Bereich, 

2017 

 9. Irina Petrovska, PhD, 

Bisera Kostadinovska-

Stojchevska, PhD,  

 

Media and 

Knowledge 

Dissemination: The 

influence of Webinars 

on the Sentence 

Structure of EFL 

Speakers in 

Macedonia (case 

study), 

Scholarly Pathways: Knowledge 

Transfer and Knowledge 

Exchange in Academia, An 

International Conference hosted 

by CERLIS, University of 

Bergamo, Italy,2017 

10.

2. 

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

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. DAAD DAAD-

Sonderprogramm 

“AkademischerNeuau

fbau 

Südosteuropa”Geförd

erte Partnerschaften 

im Bereich 

 

2013-2014-2015-2017-2018-

2019-2020 

2.  EDC/HRE “Living 

Democracy SEE” 

(Makedonia)” 

2014-2015 

 3. OSCE Упатството за 

наставна пракса на 

студентииднинаста

вници, воспитувачи 

и педагози, 

2013-2014 

 4. Британски совет – 

Скопје 

Министерство за 

образование и наука на 

Р. Македонија 

 

ЗАЈАКНУВАЊЕ НА 

СИСТЕМОТ ЗА 

СТРУЧНО 

УСОВРШУВАЊЕ 

НА 

НАСТАВНИЦИТЕ 

ПО АНГЛИСКИ 

ЈАЗИК 

2015-2016 

10.

3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22
https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22


 
   

1. Виолета Јанушева, 

Бисера Костадиновска-

Стојчевска 

Академско 

пишување 1 

Битола: Универзитет „Св. 

Климент Охридски“, 

Педагошки факултет – Битола, 

2017 

2. Виолета Јанушева, 

Бисера Костадиновска-

Стојчевска 

Академско 

пишување 2 

Битола: Универзитет „Св. 

Климент Охридски“, 

Педагошки факултет – Битола, 

2019 

10.

4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. KOSTADINOVSKA 

STOJCHEVSKA, Bisera 

RAISING 

CULTURAL 

AWARENESS IN 

EFL/ESL IN THE 

CLASSROOMS IN 

THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA 

International Journal of 

Education TEACHER, [S.l.], v. 

10, n. 19, p. 65-67, june 2020. 

ISSN 1857-8888. Available at: 

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

ijeteach/article/view/116>. Date 

accessed: 03 aug. 2020. 

doi: https://doi.org/10.20544/teac

her/19.08. 

2. Kostadinovska-

Stojchevska, B.,  

 

The role of 

journalistic titles in 

claiming 

responsibility for or 

against a movement 

and its outcomes: The 

case of the anti-

vaccination 

movement in R. of 

Macedonia 

REAL 17, (2019), 

 

3. Kevereski Lj., 

Kostadinovska-

Stojchevska, B.,  

Brain drain – current 

conditions and 

perspectives,  

 

EuropEan pErspEctivEs - 

intErnational sciEntific Journal 

on EuropEan pErspEctivEs, 

volume 10, number 1 (17), pp 

41-64, April 2019(2019). 

4. Pejchinovska, M., 

Janusheva, V. & 

Kostadinovska-

Stojchevska, B.  

 

Significance of 

students´ activities for 

the learning process, 

qualitative analysis in 

primary education in 

Republic of 

Macedonia. 

Journal for Educators, Teachers 

and Trainers, Vol. 10(1). 129 – 

139. Journal for Educators, 

Teachers and Trainers JETT, 

Vol. 10 (1); ISSN: 1989-9572 

5. Kostadinovska-

Stojchevska, B., & 

Petrovska, I. 

 

RINGING THE 

DOORBELL OF 

EUROPE: 

SENTENCE AND 

LEXICAL 

INVENTIVENESS 

IN THE 

NEWSPAPERS IN 

MACEDONIA. 

European Journal of Applied 

Linguistics Studies, 0. Retrieved 

from 

https://www.oapub.org/lit/index.

php/EJALS/article/view/85/115 

http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
http://ijeteacher.com/index.php/ijeteach/article/view/116
https://doi.org/10.20544/teacher/19.08
https://doi.org/10.20544/teacher/19.08
https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115


 
   

6. Kostadinovska-

Stojchevska, B., & 

Popovikj, I.  

 

TEACHER 

TALKING TIME VS. 

STUDENT 

TALKING TIME: 

MOVING FROM 

TEACHER-

CENTERED 

CLASSROOM TO 

LEARNER-

CENTERED 

CLASSROOM.  

The International Journal of 

Applied Language Studies and 

Culture, 2(2), 25-31. 

https://doi.org/10.34301/alsc.v2i

2.22 

7. Bisera Kostadinovska-

Stojchevska, PhD,  

 

A journalistic 

“crises”: Contrastive 

approach on 

journalistic writing in 

Macedonian news 

reporting 

REAL studies,  DAAD-

Sonderprogramm 

“AkademischerNeuaufbau 

Südosteuropa”Geförderte 

Partnerschaften im Bereich, 2017 

11

.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 50 

11.2. Магистерски работи 8 

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.    

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.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22
https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22


 
   

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 

Образован
ие 

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 
претприемништв
о 

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. Претприемништ
во 

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 
(Предучилишнат
а 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.
php, 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 Автор
и 

Наслов на 
трудот 

Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     

 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава  
на студиската програма од втор циклус на студии 

1. Име и презиме Ана Фрицханд 

2. Дата на раѓање 26.01.1978 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор по психолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се стекнал 
со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Факултетско 
образование 

2001 Филозофски 
факултет-
Скопје 

Магистер на науки 2007 Филозофски 
факултет-
Скопје 

Доктор на науки 2010 Филозофски 
факултет-
Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки Психологија Развојна 
психологија 

7. Подрачје Поле Област 



 
   

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Општествени науки Психологија Развојна 
психологија 

8. Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата во која 
работи и звањето во кое е избран 

Институција  Звање во кое е избран и област 

Филозофски факултет-
Скопје 

Редовен професор, Развојна 
психологија, Психологија на 
образованието и воспитанието 
Психологија на мирот и 
конфликтите 

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 во првиот циклус на студии 

Ред.б
рој 

Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1. Психологија на детството и на 
адолесценцијата 

Психологија/Филозофски 
факултет 

2. Психологија на возрасните и стареењето Психологија/Филозофски 
факултет 

3. Морален развој Психологија/Филозофски 
факултет 

4. Трансформација на конфликти Психологија/Филозофски 
факултет 

5. Развој на децата и адолесцентите во 
семејството 

Семејни студии/Филозофски 
факултет 

6. Психологија на зрелото доба и стареење Андрагогија /Филозофски 
факултет 

7. Развојна психологија Специјална едукација и 
рехабилитација /Филозофски 
факултет 

8. Развојна психологија Педагогија/Филозофски факултет 

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

Ред.б
рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Развојна психологија Психологија/Филозофски 
факултет 

2. Применета развојна психологија Психологија/Филозофски 
факултет 

 3. Психологија на деца и млади Малолетничка 
деликвенција/Филозофски 
факултет 

 4. Психологија на морал Психологија/Филозофски 
факултет 

 5. Разрешување на конфликти Меѓународни односи: 
Дипломатија, разрешување 
конфликти и глобално 
управување/ Филозофски 
факултет 

 6. Медијација и преговарање Меѓународни односи: 
Дипломатија, разрешување 
конфликти и глобално 
управување/Филозофски 
факултет 

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



 
   

Ред.б
рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Развојна психологија Психологија/Филозофски 
факултет 

2. Современи трендови во психологијата на 
моралот 

Психологија/Филозофски 
факултет 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.
број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Fritzhand, A., Donev, D. Between Ego(centr)ism and 
Cooperation: Would People 
Become Moraly Diseangaged 
or More Altruistic After the 
Covid-19 Pandemic? 

Woesler, M. & 

Martin Sass, H., 

(Eds.). Medicine and 

Ethics in Times of 

Corona, Vol. 47, 

411-418 LIT Verlag, 

Bochum, Germany 

(2020) 
2. Thoma, S.; Walker, D.; Chen, 

Y.H.; Frichand, A.; Moulin-
Stożek, D.; & Kristjansson, К. 
(2019).  

Adolescent’s Application of 
the Virtues Across Five 
Cultural Contexts.  

Developmental 

Psychology, 55, 10, 

2181-2192 (if за 

2019 е 2.94) (2019) 
3. Фрицханд, А. Mоралeн развој, биоетика и 

нивната поврзаност при 
донесувањето морални 
одлуки во професиите 
насочени кон помагање  

Годишен Зборник, 72, 

183-191 УДК: 

37.017:17 [364-43 

Скопје: Филозофски 

факултет (2019) 
4. Фрицханд, А.  Психолошки аспекти на 

меѓуврсничкото насилство 
во училиште и ефекти врз 
развојот на децата и 
адолесцентите.  

Списание за 

теорија и практика 

на образованието 

Просветно дело, 

72, 2, 16-33. 

UDK:37.06-

057.874:316.624.3 

(2019) 
5. Anastasovski, I.; Frichand, A., 

Popovski, L.  
Prevention of Violence in 
Education Through Socio-
pedagogical 
Recommendations Based on 
the Perceived Level of Risk.  

Research in Physical 

Education, Sport and 

Health, 9, 1, 83-90 

(2020) 

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

Ред.
број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Универзитет во Белград, Србија; 
Универзитет во Бања Лука, Р. 
Српска; Универзитет во Сараево, 
Босна и Херцеговина; 
Американски Универзитет во 
Приштина и Државниот 
Универзитет во Приштина; 
Фрицханд, А., Блажевска 

Национален 
координатор во  
регионален научен 
проект “From Inclusive 
Identities to Inclusive 
Societies: Exploring 
Complex Social Identities 

RRPP и Швајцарска 
агенција за  
Септември, 2014-
Ноември, 2016 



 
   

Стоилковска, Б., Пајазити, А., 
Рустеми, А., и Ќосе, А. Од 
Македонија 

in Western Balkans 
Youth” 

2. Стојаноска Иванова, Т. и 
Фрицханд, А. 

Главен истражувач во 
националниот проект 
„Како до побезбедни 
училишта?“ – проект за 
намалување на 
насилството во 
училиштата 

Град Скопје и НВО 
„Женска Акција“ од 
Скопје, 2016 

3. Блажевска Стоилковска, Б., 
Шурбановска, О., Фрицханд, А., и 
Стојаноска Иванова, Т. 

Интеракција помеѓу 
работата и семејството: 
испитување на 
важноста, 
интергрираноста, 
контролата и 
конфликтот на 
работните и семејните 
улоги кај наставниците 
во Р Македонија 

Филозофски 
факултет, 
Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, 
Скопје , 2017 

4. Анастасовски, И., Живковиќ, В., 
Алексовска Величковска, Л.,  
Наумовски, М., Миленковски, Ј. 
Нанев, Л., Стојаноска Иванова, Т., 
Фрицханд, А., Даскаловски, Б. и 
Мисовски, А. 

“The impact of  
attachment to national 
sport representations on 
the national identity  
of youth in R. of  
Macedonia” 

национален – 
билатерален проект 
помеѓу Р.  
Македонија и Р. 
Црнагора 
финансиран од 
националните 
министерства за  
образование и наука, 
2017 

5.    

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

Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Дамовска, Л., Шеху, Ф., 
Фрицханд, А., Томевска 
Илиевска, Е., Чаловска, С. 

Прирачник за 
воспитувачи 
„Воспитувачот, детето и 
детската игра” 

Просветно дело, 
Скопје (2021) 

2. Стојаноска Иванова, Т., 
Фрицханд, A., Томевска 
Илиевска, Е.  

Насилство во училиште: 
Социолошки, 
психолошки и 
педагошки аспекти  

Институт за Европски 
образовни, 
социокултурни и 
економски политики 
„Европа за тебе“, 
Скопје. (2019) 

3. Дамовска, Л., Шеху, Ф., 
Фрицханд, А., Барбареев К. 

Прирачник за 
воспитувачи 
„Воспитувачот, 
писменоста и развојот 
на говорот кај децата” 

Просветно дело, 
Скопје (2019) 

4. Шеху, Ф., Дамовска, Л., 
Фрицханд, А. 

Прирачник за 
воспитувачи 
„Воспитувачот, 
логичкото мислење и 

Просветно дело, 
Скопје (2019) 



 
   

когнитивната 
љубопитност кај децата“ 

5. Стојаноска Иванова, Т. и 
Фрицханд, А.  

Заедно до побезбедни 
училишта 

Женска Акција, 
Скопје, 2017 
ISBN 978-9989-2645-
9-7 

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

Ред.б
рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 40 (во последните пет години) 

11.2. Магистерски работи 9 (во последните пет години) 

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 

Р.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Fritzhand, A., Donev, 
D. 

Between Ego(centr)ism and 
Cooperation: Would People 
Become Moraly Diseangaged or 
More Altruistic After the Covid-
19 Pandemic? 

Woesler, M. & Martin Sass, 

H., (Eds.). Medicine and 

Ethics in Times of Corona, 

Vol. 47, 411-418 LIT Verlag, 

Bochum, Germany (2020) 
2. Thoma, S.; Walker, D.; 

Chen, Y.H.; Frichand, 
A.; Moulin-Stożek, D.; 
& Kristjansson, К. 

Adolescent’s Application of the 
Virtues Across Five Cultural 
Contexts.  

Developmental Psychology, 

55, 10, 2181-2192 (if за 2019 

е 2.94) (2019) 

3. Blazevska Stoilkovska, 
B., Shurbanovska, O., 
Fritzhand, A., 
Stojanoska Ivanova, T. 

Life Role Salience and Subjective 
Well-Being Among Macedonian 
Employees: Does Family-
Supportive Organization 
Perception Moderate This 
Relationship.  

 International Journal of 

Occupational Medicine and 

Environmental Health, 31, 3, 

281-291 (и.ф. за 2018 е 0,9) 

(2018) 

4. Anastasovski, I.; 
Frichand, A., 
Popovski, L.  

Prevention of Violence in 
Education Through Socio-
pedagogical Recommendations 
Based on the Perceived Level of 
Risk.  

Research in Physical 

Education, Sport and Health, 

9, 1, 83-90 (2020) 

5. Fritzhand, A. & 
Gjurovski, M.  

Can Conflict Resolution 
Effectively Deal With Terrorism? 
Critical Overview of 
Contemporary Challenge to 
International Security.  

Conference proceedings 

“Security, Political and Legal 

Challenges of the Modern 

World”, Bitola, 19-21, 

October, 2018, Vol. 2, 56-64, 

ISBN 978-9989-870-79-8  

(2018) 

6. Fritzhand, A. & 
Gjurovski, M. 

Contemporary Challenges to 
Conflict Resolution Approach 
Towards Maintaining 

Security System Reforms as a 

Precondition for Euro-

Atlantic Integrations, Ohrid, 



 
   

International Security. Зборник 
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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 Анита Азеска 

2. Дата на раѓање 21.06.1979 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки од областа на надареност и талентираност 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

психолог 

2003 Универзитет ,,Св Кирил и Методиј“ - 

Скопје 

Магистер по 

психолошки 

науки 

Магистер по 

психологија 

2015 

 

 

2017 

Универзитет ,,Св Кирил и Методи,“ -

Скопје 

 

 

МИТ Универзитет - Скопје 

Доктор на науки 

од областа на 

надареност и 

талентираност 

 

2020 

 

Универзитет ,,Св Климент Охридски“ - 

Битола 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

Психоло
гија 

Психологија  

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 
науки 

образов
ание 

50513 – Образование на наставници 

50525 - 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 

Факултет за психологија, 
МИТ Универзитет-Скопје 

Доцент од областа на Психологија на 
образование и воспитување, Психологија 
на трудот и Друго. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Психологија на труд Студиска програма за прв циклус на студии по 

психологија за учебна (2021-2022) / Факултет за 
психологија, МИТ Универзитет 

2. 
Психологија на лица со посебни 
потреби 

Студиска програма за прв циклус на студии по 
психологија за учебна (2021-2022) / Факултет за 
психологија, МИТ Универзитет 

 
3. 

Педагошка психологија Студиска програма по психологија за прв циклус на 
студии за учебна (2021-2022) / Факултет за 
психологија, МИТ Универзитет 

 
4.  

Методика на настава по психологија Студиска програма по психологија за прв циклус на 
студии за учебна (2021-2022) / Факултет за 
психологија, МИТ Универзитет 

 
5.  

Историја на психологија Студиска програма за прв циклус на  студии по 
психологија (2021-2022) / Факултет за психологија, 
МИТ Универзитет 

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



 
   

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Психологија на образование на 
надарени ученици 

Студиска програма за втор циклус на студии по 
психологија за учебна (2021-2022) / Факултет за 
психологија, МИТ Универзитет 

2. 
Психологија на образование на 
ученици со потешкотии во учењето 

Студиска програма за втор циклус на студии по 
психологија за учебна (2021-2022) / Факултет за 
психологија, МИТ Универзитет 

 
3.  

Психолошко советување во 
училиште 

Студиска програма за втор циклус на студии по 
психологија за учебна (2021-2022) / Факултет за 
психологија, МИТ Универзитет 

 
4.  

Организациска психологија Студиска програма за втор циклус на студии по 
психологија за учебна (2021-2022) / Факултет за 
психологија, МИТ Универзитет 

 
5.  

Организациска култура Студиска програма за втор циклус на студии по 
психологија за учебна (2021-2022) / Факултет за 
психологија, МИТ Универзитет 

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

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Azeska, A. (2017) 

Decision-making 

styles and 

personality 

dimensions of school 

principals and bank 

managers 

International Journal of Recent Research in 

Arts and Sciences, MIT Universsity, Skopje, 

Vol. 7, (pp. 103-117), (ISSN: 1857-8128). 

2. 

Azeska, A. (2017) Management styles 
and dimensions 
extraversion and 
neuroticism of 
school principals and 
bank managers 

 
 International Journal of Recent Research in 
Arts and Sciences, MIT University, Skopje, 
Vol. 6, (pp. 132-152), (ISSN: 1857-8128). 
 
 
 
 

3. 

Azeska, A; Kevereski, Lj; 
Starc, J. (2017) 

Styles of decision 
making and 
management and 
dimensions of 
personality of school 
principals 

 International Journal of cognitive 
research in science, engineering and 
education (IJCRSEE), Article in Press (AiP) 
Vol. 5, No.2, (pp. 47-56. Indexed: 
SCOPUS 

4. 

Azeska, A (2020) The motive of 

achievement and 

school success in 

gifted and talented 

students 

Collection of papers, Second international 
scientific conference:The Gifted and 
talented creators of the progress, ST 
Kliment Ohridski University – Fakulty of 
education, Bitola, (pp.584-591). 



 
   

5.  

Dimovska, K. M; Kevereski, 

Lј; Azeska, A. (2020). 

Uloga emocionalne 

inteligencije u funkcii 

prevencije stresa u 

uslovi pandemije. 

 68 Naucno-strucni skup, Kongres Psihologa 
Srbije: Psihologija iz dana u dan – 
Svakodnevni problem u praksi psihologa i 
primena psihologije u svakodnevnom 
zivotu. Belgrad, Srbija. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

     

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Azeska, A. (2017) 

Decision-making styles and 
personality dimensions of school 
principals and bank managers 

International Journal of 

Recent Research in Arts and 

Sciences, MIT Universsity, 

Skopje, Vol. 7, (pp. 103-117), 

(ISSN: 1857-8128). 

2. 
 

Azeska, A. (2017) 

Management styles and 
dimensions extraversion and 
neuroticism of school principals 
and bank managers 

 

International Journal of 

Recent Research in Arts and 

Sciences, MIT University, 

Skopje, Vol. 6, (pp. 132-152), 

(ISSN: 1857-8128). 

3. 
Azeska, A; Kevereski, Lj; 

Starc, J. (2017) 

Styles of decision making and 

management and dimensions of 

personality of school principals 

International Journal of 

cognitive research in science, 

engineering and education 

(IJCRSEE), Article in Press 

(AiP) Vol. 5, No.2, (pp. 47-56. 

Indexed: SCOPUS 

4 Azeska, A (2020) 

The motive of achievement and 

school success in gifted and 

talented students 

Collection of papers, 

Second international 

scientific 

conference:The 

Gifted and talented 

creators of the 

progress, ST Kliment 

Ohridski University – 

Fakulty of education, 

Bitola, (pp.584-591). 



 
   

5. 
Dimovska, K. M; Kevereski, 

Lј; Azeska, A. (2020) 

Uloga emocionalne inteligencije u 

funkcii prevencije stresa u uslovi 

pandemije. 

68 Naucno-strucni skup, 

Kongres Psihologa Srbije: 

Psihologija iz dana u dan – 

Svakodnevni problem u 

praksi psihologa i primena 

psihologije u svakodnevnom 

zivotu. Belgrad, Srbija. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 
11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

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

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

     

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. 
Azeska, A; Kevereski, Lj; 

Starc, J. (2017).   
 

Styles of decision making and 

management and dimensions of 

personality of school principals 

International Journal of 

cognitive research in 

science, engineering and 

education (IJCRSEE), 

Article in Press (AiP) Vol. 5, 

No.2, (pp. 47-56. Indexed: 

SCOPUS. 

 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 Azeska, A. 

Decision-making styles and 
personality dimensions of 
school principals and bank 
managers 

International Journal of 

Recent Research in Arts 

and Sciences, MIT 

Universsity, Skopje, Vol. 7, 

(pp. 103-117), (ISSN: 

1857-8128). 

2017 

2. Azeska, A  

The motive of achievement 

and school success in gifted 

and talented students 

Collection of 

papers, Second 

international 

scientific 

conference:The 

Gifted and talented 

2020 



 
   

creators of the 

progress, ST 

Kliment Ohridski 

University – 

Fakulty of 

education, Bitola, 

(pp.584-591). 

3 

Dimovska, K. M; 

Kevereski, Lј; 

Azeska, A. 

Uloga emocionalne 

inteligencije u funkcii 

prevencije stresa u uslovi 

pandemije. 

68 Naucno-strucni skup, 

Kongres Psihologa Srbije: 

Psihologija iz dana u dan – 

Svakodnevni problem u 

praksi psihologa i primena 

psihologije u 

svakodnevnom zivotu. 

Belgrad, Srbija. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
   

 

Прилог бр. 5 

Додаток на диплома 

 

 



 



 
   

 



 
   

Прилог бр. 6 

Статут на вискообразовната установа – линк до веб страната 

www.pfbt.uklo.edu.mk 

Извештај од последна самоевалуација – линк до веб страната 

www.pfbt.uklo.edu.mk 

 

 
Прилог бр. 7 

Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование на РМ 
 

 
 

 

 

 

 






