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 Прва акредитација 

Х Реакредитација 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

Назив на високообразовна установа 

Педагошки факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Адреса, седиште 

ул. Васко Каранѓелевски, бб., 7000 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 – Охрид, 

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, 
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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. 

 

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 - Извршен совет на НРМ;  



   
 

4 
 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

- Министерство за образование и физичка култура 

на РМ; 

Број и датум на Решението за 

исполнетоста на условите за почеток со 

работа и дејноста издадено од 

Министерството за образование и наука 

на РСМ 

- Бр. 12-1699/2 од 06.06.1995 год. 

- Бр.12- 584/2 од 27.08.1995 год. (Министерство за 

образование и физичка култура)  

Број и датум Решението за акредитација 

на високообразовната установа 

издадено од Одборот за акредитација и 

евалуација на 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. 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во 

Централниот регистар  

30420190000784  од  02.10.2019 година 

2.3 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА САМОСТОЈНА 

СТРУЧНА ШКОЛА 
 

Назив на основачот  
 

Назив на актот за основање  
 

Број и датум на актот за основање  
 

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

на оснивачот) 

 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

 

Број и датум на Решението за исполнетоста 

на условите за почеток со работа и дејноста 

издадено од Министерството за образование 

и наука на РСМ 

 

Број и датум Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од 

Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на РСМ. 

 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

 

 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

Х Државна  Приватна  Мешовита 
 

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД 

ФРАСКАТИЕВА КЛАСИФИКАЦИЈА 
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5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
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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. 
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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. 

 

1. Карта на високообразовната установа 

 

Назив на 

високообразов

ната установа 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Педагошки факултет – Битола 

Седиште ул. Васко Карангелевски, бб., 7000 Битола 

WEB 

страница 

www.pfbt.uklo.edu.mk  

Вид на 

високообразов

ната установа 

(јавна, 

приватна, 

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

Климет Охридски“ –  Битола 

М. Бр. 6462839 

Шифра на дејност: ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 85.42 

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

јавна) 

Податоци за 

последната 

акредитација 

За прв циклус четирогодишни студии:  

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

 

За втор циклус едногодишни студии: 

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

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

 

За трет циклус тригодишни студии: 

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

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 

➢ 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, Решение бр. 17- 454/3 од 22.8.2017 г. 

➢ Наставник по одделенска настава, Решение бр. 17-454/2 од 22.8.2017 

г. 

➢ Информатика и техничко образование, Решение бр. 1409-58/2 од 

9.6.2017 г. 

➢ English language and literature, Решение бр. 17-514/7 од 12.10.2017 г. 

➢ Менаџмент во образованието, Решение бр. 17-454/4 од 15.3.2017 г. 

➢ Образование на надарени и талентирани, Решение бр. 17- 454/5 од 

15.3.2017 г. 

➢ Македонски јазик и книжевност, Решение бр. 17-454/6 од 15.3.2017 

г. 

➢ Англиски јазик и книжевност, Решение бр. 17-454/7 од 15.3.2017 г. 

 

За студиските програми на ТРЕТ ЦИКЛУС студии: 

➢ Менаџмент во образованието – Со одлука бр. 08-282/4 од 04.03.2021 
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➢ Образовни науки – Со одлука бр. 08-285/4 од 04.03.2021 

➢ Надареност и талентираност – Со одлука бр. 08-283/4 од 04.03.2021 

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

Податоци за 

меѓународна 

соработка на 

планот на 

наставата, 

истражувањет

о и 

мобилноста на 

студентите 

1. Трајна заложба на Педагошкиот факултет – Битола претставува развојот 

на меѓународната соработка и обезбедувањето на што поголема 

видливост на институцијата во европскиот високообразовен простор.   

2. Во академска 2017/2018 година на Педагошкиот факултет – Битола 

3. гостуваше г-ѓица Џулија Куан од Универзитетот во Алабама како 

Фулбрајт стипендист.  

4. 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“.  

5. 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).  

6. 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.  

7. 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“. 

8. 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“.  

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

предавање на тема "Curiosity-based Learning". 

10. 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).  

11. 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.  

12. 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".  

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

проф. д-р Мирослав Кука од Високата школа за струковни воспитувачи 
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во Алексинац (Србија). Професорот Кука одржа пригодно предавање за 

студентите од насоката Англиски јазик и книжевност. 

14. 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). 

15. 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.  

16. 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).  

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

„Алтернативни концепции во предучилишното образование“ за 

студентите од насоката Воспитувачи.  

18. 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“.  

19. 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. 

20. 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).  

21. 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.  

22. На 14 ноември 2018 година, на Педагошкиот факултет – Битола 

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

науки.  

23. 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.  

24. 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).  

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

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

https://belouga.org/
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во Алексинац (Србија). Професорот Кука одржа пригодно предавање за 

студентите од насоката Наставник за одделенска настава.  

26. 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).  

27. Проф. Силвана Нешковска оствари 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 и мобилност 

во Загреб, Хрватска од 07.05.2018 до 11.05.2018 година на Faculty of 

Teacher Education of the University of Zagreb. 

28. 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 

29. 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”). 

30. 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“. 

31. 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+. 

32. Еден студент од Шпанија престојуваше на студиска размена на нашиот 

факултет во зимскиот семестар 2019/2020. Пет студенти од нашиот 

факултет престојуваа во европски универзитети како студенти на 

мобилност. 

33. Во академската 2019/20 година, еден наш студент, Искра Талевска, 

преку програмата Global UGRAD реализираше студиски престој на 

Назарет колеџот, Рочестер - Њу Јорк (САД).  

Податоци за 

просторот 

наменет за 

изведување на 

наставната и 

истражувачка

та дејност 

5.400 м2  корисна површина (Прилог имотни листови) 

Податоци за 

опремата за 

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

текстот подолу и во Прилог Пописни листи) 
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изведување на 

наставната и 

истражувачка

та дејност 

Вкупен број 

на студенти за 

кои е добиена 

акредитација 

Прв циклус – 180 за сите насоки 

Втор циклус – 20 за Англиски јазик и книжевност 

Трет циклус – 2 за Англиски јазик и книжевност 
 

Број на 

студенти (прв 

пат запишани) 

20   

Планиран број 

на студенти 

кои ќе се 

запишат на 

студиската 

програма 

20 

Број на лица 

во наставно-

научни, 

научни и 

наставни 

звања 

10 редовни професори, 9 вонредни професори, 2 доценти  

Број на лица 

во 

соработнички 

звања 

1 виш лектор  

 

Однос 

наставник: 

студенти (број 

на студенти на 

еден 

наставник)  

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

Англиски јазик и книжевност 

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, Статутот и правилниците на Универзитетот. 

Целокупната постапка е во координација со Универзитетската комисија за 

самоевалуација. 

Комисијата за самоевалуација се состои од 5 членови, 1 претседател, 3 

членови од наставниот кадар и 1 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  
 

Фреквенција 

на 

самоевалуцио

Студентска анкета се спроведува секоја година, а самоевалуација на 

работењето на единицата – на три години. 

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

(секоја 

година, на две 

години, на три 

години) 

 

Податоци за 

последната 

спроведена 

надворешна 

евалуација на 

установата 

Последната спроведена надворешна евалуација на Универзитетот е 

направена од The Institutional Evaluation Programme (IEP), an independent 

membership service of the European University Association (EUA) во декември 

2017 г. и 2021 год. Извештајот од таа евалуација се наоѓа на веб-страницата: 

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

https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2021/IEP%20report_StKliment_follow_u

p_2021_FinalReport.pdf 

Други 

податоци кои 

Установата 

сака да ги 

наведе како 

аргумент за 

нејзината 

успешност 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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 

5. На 30.10.2020 год. Педагошкиот факултет – Битола организираше онлајн 

конференција со наслов „Надарените и талентираните промотори на 

прогресот“. 

6. Во академската 2020/2021 г. по повод 100-годишнината од раѓањето на 

Б. Конески и прогласувањето на 2021 за година на Конески, Педагошкиот 

https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2018/IEPStKlimentReport_final2017.pdf
https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2021/IEP%20report_StKliment_follow_up_2021_FinalReport.pdf
https://www.uklo.edu.mk/filemanager/2021/IEP%20report_StKliment_follow_up_2021_FinalReport.pdf
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факултет и Македонското научно друштво од Битола организираа 

неколку настани. Првиот настана посветен на Конески беше 

литературното читање комбинирано со критички осврт кон животот и 

делото на Блаже Конески што се одржа на 12.5.2021 во амфитеатарот на 

Факултетот, а во кое учество зедоа студенти и професори од Педагошки 

факултет – Битола. Следен настан во чест на Конески беше Тркалезната 

маса со наслов Делото на Конески – постојан извор на истражувања во 

науката за јазикот, литературата и културата. Со организирањето на оваа 

Тркалезна маса се реализираат две основни начела на Факултетот и 

Друштвото: чествување на Конески и афирмација на македонскиот 

стандарден јазик. Трибината се одржа на 1.6.2021 г. онлајн, а учество 

зедоа 22 реномирани лингвисти од УКИМ, УКЛО, како и наставници по 

македонски јазик и македонски јазик и литература од основните и 

средните училишта во Битола. Во тек е печатење на зборник на трудови; 

Исто така, се реализираше распишаниот литературен и ликовен конкурс 

за студентите и за учениците од основното и средното образование на 

тема Учителот, а во чест на Конески, по што беа наградени најдобрите 

творби на литературното читање организирано за таа цел. Во тек е 

печатење на зборник со ликовни и литературни творби од учесниците на 

конкурсот. Исто така беше снимен и документарен филм со наслов 

Бесмртноста на Блаже Конески којшто воедно беше и дипломска работа 

на студентката Искра Талевска. За сите активности кои Педагошкиот 

факултет-Битола ги организираше во чест на Конески доби признание и 

плакета од Фондацијата за македонски јазик „Небрегово“ на 24.9.2021 во 

Спомен куќата на Блаже Конески на централниот настан поддржан од 

Министерството за култура.  

7. Во академската 2020/2021 г. Педагошкиот факултет е коорганизатор на 

Меѓународната коференција Europeaziation, westernization and identity 

building in the Western Balkans  што ќе се одржи во октомври 2021 оналјн 

на колеџот ААБ во Приштина.  
 

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

 
1 

Назив на студиската програма  
АНГЛИСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ, втор циклус 

универзитетски академски студии 

2 Единица на универзитетот  Педагошки факултет – Битола 

3 
Научно подрачје 

(Фраскатиева класификација) 

Хуманистички науки (6) 

Општествени науки (5) 

4 

Научно поле и научна, 

стручна или уметничка област 

(Фраскатиева класификација) 

Научно поле: Наука за јазик (604) Наука за 

книжевност (612), и Образование (505) 
 

Научна, стручна или уметничка област:  

Англистика (60404), Методика на јазик (60428), 

Друго (60429), Учење на странски јазици (60421), 

Образование на наставници (50513), Теорија на 

книжевноста (61207), Методика на литературата 

(61225) 

5 Вид на студии  
Втор циклус едногодишни универзитетски 

академски студии 
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6 

Оптовареност на 

студискатапрограма изразена 

во ЕКТС кредити  

60 ЕКТС кредити 

7 

Степен или ниво на 

квалификација што се 

стекнува со завршување на 

студиите според НРК 

VIIА 

8 

Академски или стручен назив 

со кој што студентот се 

стекнува по завршувањето на 

студиската програма 

Магистер на наставата по англиски јазик и 

книжевност  

9 

Академски или стручен назив 

на англиски јазик што 

студентот го добива по 

завршувањето на студиската 

програма 

Master of English Language and Literature 

Teaching 

10 
Времетраење на студиите (во 

години)  
Академски едногодишни студии (1 годинa) 

11 

Учебна година во којашто ќе 

започне реализацијата на 

студиската програма  

2022/2023 

12 

Број на студенти што се 

планира да се запишат на 

студиската програма 

20 

13 
Јазик на којшто ќе се изведува 

наставата  

англиски јазик и  

македонски јазик 

14 

Дали студиската програма се 

поднесува за акредитација 

или за повторна акредитација  

 

повторна акредитација  

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 е 

1800 евра во денарска противредност, а 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. 

16 
Услови за запишување на 

студиската програма посебно 

На постдипломските студии може да се запише лице 

кое завршило прв циклус Англиски јазик и 

книжевност, односно додипломски студии и ги 

исполнува условите предвидени со Законот за 
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за редовни, вонредни и 

странски студенти 

високото образование, Статутот на Универзитетот,  

Правилникот  за  условите,  критериумите  и  

правилата  за запишување и студирање на втор 

циклус студии и овој Конкурс. На втор циклус од 

овие студии може да се запише и кандидат со 

завршен прв циклус од сродни студиски програми 

како што е на пример Преведување (од анг на мак и 

од мак на анг јаз.).  

    На студиска програма Англиски јазик и 

книжевност – втор циклус студии која трае една 

година и со која се стекнуваат 60 ЕКТС кредити 

може да се запише само лице кое завршило 

додипломски студии во траење од најмалку 4 години 

со кои се стекнуваат најмалку 240 ЕКТС кредити и 

ги исполнува условите од претходниот став. 

    На втор циклус едногодишни академски студии на 

студиската програма Англиски јазик и книжевност 

можат да се пријават и запишат и кандидати со 

завршени најмалку четиригодишни универзитетски 

(додипломски) студии според студиски програми 

пред воведувањето на ЕКТС. 

На оваа студиска програма не може да се запише 

лице со завршен прв циклус стручни студии. 

   Покрај општите услови предвидени со Конкурсот 

и условите за упис на студенти на втор циклус 

студии предвидени со Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување на  втор 

циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола,  се утврдува и дополнителен 

услов – познавање на еден странски јазик (Одлука 

бр. 02/223/4 од 30.6.2021 г.). 

Право на вонредно студирање имаат лицата кои ќе 

поднесат потврда за стална вработеност или посебна 

здраствена/физичка попреченост 

Кандидати од други држави имаат право да се 

запишат на овие студии доколку приложат диплома 

за завршен прв циклус од исти или сродни студии, 

нострифицирана од Министерство за образование на 

РНМ и сертификат за познавање на англиски јазик.  

17 

Информација за 

продолжување на 

образованието 

По завршувањето на вториот циклус академски 

студии, студентот може да го продолжи 

образованието на трет циклус студии. 

 

1. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

 

Педагошкиот  факултет во Битола континуирано ги следи промените во окружувањето 

и со своите активности се приспособува кон барањата што произлегуваат од тие 

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

програми, што истовремено 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 
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Охридски“ – Битола. Студиската програма за англиски јазик и книжевност е 

конципирана така што обезбедува стекнување на компентенции кои се општествено 

оправдани и корисни. Педагошкиот факултет ги има дефинирано основните задачи и 

цели на образование на високо компетентен кадар од областа на англискиот јазик и 

книжевност. Со реализација на вака конципираната студиска програма, се образуваат 

кадри кои имаат компетентност во европски и светски рамки. кои ќе можат да 

реализираат развојни, акциони и применети истражувања од областа на наставата по 

англиски јазик и книжевност, а со тоа ќе се овозможи развој на методичката наука, 

подобрување на квалитетот на наставниот процес и можност за развој на образовните 

политики во поглед на наставата по англиски јазик и книжевност што е од особена 

важност за неговото успешно совладување и практична и креативна употреба во 

различни општествени контексти.  Сето тоа соодветствуа со современите компетенции 

на наставникот – истражувач, но и кои се дел од националната класификација на 

занимањата (https://www.stat.gov.mk/KlasifikaciiNomenklaturi/NKZ_2015.pdf ). Доказ за 

тоа дека магистрираните студенти и магистрандите на оваа насока на Педагошкиот 

факултет се препознаени на пазарот на трудот и успешно се носат со предизвиците на 

современиот воспитно-образовен систем се тоа што меѓу нив денес имаме: 

• бројни успешни и истакнати учесници на републички и меѓународни конференции 

што секако придонесува за развој на научно-истражувачката дејност во нашата земја 

• еден вонреден проф на Педагошкиот факултет 

• еден магистриран професор во СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ - Битола и истакнат 

демонстрант на Педагошкиот факултет во текот на магистерските студии 

• истакнат изведувач на настава во приватен сектор и истакнат демонстратор на 

Педагошкиот факултет  

• истакнат книжевен преведувач кој со својот роман „Лазарка“ е победник на 

конкурсот за наградата за најдобар необјавен роман „ПЕГАЗ“ за 2020 година 

• истакнат поет кој воглавно пишува на англиски, има објавено своја збирка поезија 

на англиски јазик „Phosphenes“, и има освоено награда на конкурс за поезија на 

БиБиСи  

• истакнати изведувачи на настава во приватен сектор и во државен сектор 

• успешни изведувачи на онлајн настава на англиски јазик за странски ученици 

односно за ученици и студенти кои живеат во земји каде англискиот јазик е странски 

јазик. 

• успешни писатели на содржини на англиски јазик за веб страници (content writers) 

• успшни преведувачи на книжевни и на стручни содржини 

 

1.2.1 Што се однесува до следењето на влезното ниво на компетиции на потенцијалните 

студенти во однос на предложената студиска програма, особен акцент се става на 

просекот што кандидатите го оствариле во додипломските студии како и нивните 

вонстудиски активности на студентски конференции и во студентски списанија, 

Еразмус + програма за мобилност, студиски престои на странски универзитети и 

сл. 

1.2.2 Педагошкиот факултет во Битола исто така ги следи и стекнатите компетенции при 

влез на студентите во реалниот сектор и тоа најчесто преку страниците Research 

Gate (https://www.researchgate.net/), Academia (https://www.academia.edu/ ) и други 

од тој вид затоа што тие и по завршените студии на втор циклус, продолжуваат со 

https://www.stat.gov.mk/KlasifikaciiNomenklaturi/NKZ_2015.pdf
https://www.researchgate.net/
https://www.academia.edu/
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својата научно-истражувачка работа и тоа најчесто во корелација со работата во 

пракса, односно со наставата по англиски јазик и книжевност.   

Според горе наведеното како и врз основа на фактот дека Педагошкиот факултет во 

Битола, со сите свои расположливи капацитети и потенцијали, наставно-образовната 

дејност ја фокусира на студентот, сметаме дека идните магистри на наставата по 

англиски јазик и литература, едуцирани на нашата институција, се и ќе бидат и во 

иднина конкурентни на пазарот на трудот, не само во нашата земја, туку и пошироко. 

 

Педагошкиот факултет има компетентен академски кадар, избран по сите правила и 

прописи на посочените законски одредби. Со сопствен кадар Факултетот ги покрива 

речиси сите наставни дисциплини во студиските програми на прв, втор и трет циклус на 

студии. Наставниот процес го реализираат 22 наставници, вработени на Факултетот, од 

кои 10 се редовни професори, 9 се вонредни професори, 2 се доценти и 1 е виш лектор. 

Сите наставници што ги исполнуваат условите се акредитирани за ментори на трет 

циклус студии.  

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

профил на кадри 

 

За потребата, атрактивноста, современоста и студиската програма за Англиски јазик и 

книжевност на втор циклус потврда наоѓаме во современите услови на живеење, 

напредокот на науката, но и во искуството на европските држави во организација на 

студии со иста или слична поставеност и фокусираност на компетенциите на студентите. 

Англискиот јазик во Република Северна Македонија се изучува како странски јазик. 

Студиската програма е компатибилна со студиските програми за изучување на 

англискиот јазик и книжевност на другите високообразовни институции во нашата земја 

и во европскиот високобразовен простор. Покрај проширување на своите лингвистички 

знаења од областа на Англистиката; постдипломците се стекнуваат со дополнителни 

знаења од областа на англиската книжевност и начинот на којшто таа може најефикасно 

да се стави во функција на наставата по англиски јазик, односно во функција на 

усвојувањето на англискиот јазик како странски јазик; ги усвојуваат најсовремените 

стратегии за успешна реализација на наставата; се запознаваат со методологијата за 

реализирање научно-истражувачка работа, додека пак преку методичката пракса во 

основните и средните учлишта имаат можност практично да ги имплементираат своите 

знаења и да ги надоградат своите компетенции и знаења за успешно да одговорат на сите 

предизвици во наставата по англиски јазик.   

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

со 60 ЕКТС, студиска програма Англиски јазик и книжевност,  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 А   VII 
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  втор циклус на универзитетски студии 

 

 
 

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

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

4а. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 60 

ЕКТС, студиска програма Англиски јазик и книжевност, Педагошки факултет – Битола, 

согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 
 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и разбирање Покажува знаење и разбирање за научното поле на проучување, односно 

студирање, кое се надградува врз првиот циклус, применувајќи 

методологии соодветни за решавање сложени проблеми, како на 

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

можност за оригиналност во развивањето и/или примената на автономни 

идеи во контекст на истражувањето; покажува високо ниво на 

професионална компетентност во едно или повеќе специфични научни 

полиња; поседува знаење од една или повеќе предметни области кои се 

базираат на најреномирани меѓународни истражувања во соодветното 

научно поле. 

Примена на знаењето 

и разбирањето 

Студентот се стекнува со способност за употреба на проширеното и 

продлабочено знаење, односно развива способност за критичко, независно 

и креативно решавање проблеми со одредена оригиналност во нови или 

непознати средини и во мултидисциплинарен контекст, поврзани со 

полето на студирање.  

Способност за 

проценка 

Покажува способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето; 

способност за справување со сложени прашања, систематски и креативно, 

за солидно проценување дури и при некомплетни и ограничени 

информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките 

одговорности при примената на стекнатото знаење и проценка; способност 

за оценување и селекција на научни теории, методологии, алатки и општи 

вештини од предметните области, и поставување на нови анализи и 

решенија на научна основа. 

Комуникациски 

вештини 

Стекнува способност за размена на заклучоци и предлози со 

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

така и со нестручни лица, јасно и недвосмислено; способност за преземање 

одговорност за заедничките резултати, водење и иницирање активности. 

Вештини на  учење Стекнува способност за препознавање на личната потреба за понатамошно 

знаење и способност за независно и самостојно делување при 

стекнувањето нови знаења и вештини во општествени рамки; способност 

за преземање одговорност за понатамошен професионален развој и 

усовршување. 

 

 

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

60 ЕКТС, студиска програма Англиски јазик и книжевност, на Педагошки факултет - 

Битола, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните 

квалификации 

 

Тип на дескриптор 

 

Опис 
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Знаење и разбирање Покажува знаење и разбирање на лингвистичките основи на наставата 

по англиски јазик. Покажува знаење и разбирање за литературните 

основи на наставата по англиска книжевност. Покажува знаење и 

разбирање за примената на современите стратегии во наставата по 

англиска книжевност. Ја знае и разбира современата методологија на 

истражување во наставата по англиски јазик. 

Примена на знаењето 

и разбирањето 

Го применува знаењето и разбирањето на лингвистичките основи на 

наставата по англиски јазик. Го применува знаењето и разбирањето на 

литературните основи на наставата по англиска книжевност. Го 

применува знаењето и разбирањето за примената на современите 

стратегии во наставата по англиска книжевност. Го применува 

знаењето и разбирањето на современата методологија на истражување 

во наставата по англиски јазик. 

Способност за 

проценка 

Поседува способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето од 

областа на наставата по англиски јазик. Може да препознае проблемска 

ситуација во наставата и соодветно да пристапи кон нејзино решавање 

преку примена на систематски, критички и креативен пристап. Може да 

проценува и селектира научни теории кои се однесуваат на наставата 

по англиски јазик. Може да проценува и селектира научни теории кои 

се однесуваат на методологијата на истражување на наставата по 

англиски јазик. Може да споредува научни истражувања на наставата 

по англиски јазик, да поставува нови анализи со цел да понуди решенија 

на научна основа за развој на наставата по англиски јазик. Способен е 

за иницирање, дизајнирање, реализација и финализирање на 

апликативни и развојни истражувања. Способен е за изведување 

заклучоци и генерализирање како фаза во научното истражување. 

Комуникациски 

вештини 

Способен е за размена на заклучоци и предлози кои се однесуваат на 

наставата по англиски јазик со лица кои стручно или научно се 

занимаваат со оваа проблематика. Способен е за иницирање на 

научноистражувачка работа по претходно подготвен елаборат. 

Способен е за употреба на соодветни комуникативни вештини за 

обезбедување влез во воспитно-образовни установи како дел од научно-

истражувачката работа. 

Вештини на  учење 

 

Способен е за наоѓање и селектирање на информации поврзани со 

наставата по англиски јазик како дел од истражувачката практика, но и 

со цел за унапредување на наставата по англиски јазик. Способен е за 

перманентно учење и усовршување со цел обезбедување личен развој и 

развој на научните сознанија за наставата по англиски јазик. 

 

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

задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски 

предмети и дефиниран начин на избор на предметите.   

 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА 

 

Табела 4.1. Распоред на предмети по семестри и години на студии за стручни студии 

(СС), и академски студии (АС) 

Реден 

број 

Код на 

предметот 
Назив на наставен предмет Семестар 

Неделен фонд 

на часови 
ЕКТС 

П В 
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ПРВ СЕМЕСТАР 

  Задолжителни наставни предмети     

1. 
ПАJK  

900 

Лингвистички основи на наставата 

по англиски јазик  
Прв 3 2 6 

2. 
ПАJK 

901 

Литературни основи на наставата 

по англиски јазик  
Прв 3 2 6 

3. 
ПAJK 

902 

Стратегии во наставата по 

англиски јазик и книжевност  
Прв 3 2 6 

      

  
Изборни предмети 

Листа 1 (избор на еден предмет) 
    

1. 
ПАJK 

903 

Семантички категории  Прв 
3 2 6 

2. 
ПAJK 

 904 

Прагматички истражувања  Прв 
3 2 6 

3. 
ПАJK 

 905 

Современа англоамериканска проза Прв 
3 2 6 

4. 

ПAJK 

906 

Контрастивни проучувања на 
англискиот и на македонскиот 
јазик  
 

Прв 

3 2 6 

 
 Изборни предмети 

Листа 2 (избор на еден предмет) 
 

   

1. 
ПАJK 

907 

Академско пишување  Прв 
3 2 6 

2. 
ПАJK 

908 

Докимологија  Прв 
3 2 6 

3. 
ПАJK 

909 

Менаџмент на образование  Прв 
3 2 6 

4. 
ПАJK 

910 

Критичка медиумска писменост Прв 
3 2 6 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 15 10 30 

 

 

Реден 

број 

Код на 

предмето

т 

Назив на наставен предмет 
Семеста

р 

Неделен 

фонд на 

часови ЕКТС 

П В 

ВТОР СЕМЕСТАР 

  Задолжителни наставни предмети     

1. 
ПАJK 

1000 
Методичка практика  Втор 0 5 6 

2. 
ПAJK 

1001 
Методологија на 
научноистражувачката работа  

Втор 3 2 6 

3. 
ПАJK 

1002 
Магистерска работа Втор 2 3 18 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 5 10 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 8 

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

 

Реден 

број  
Код  Назив на предметот  

Семе

стар 

Неделен фонд на 

часови   ЕКТС  
Од која 

единица 
предав

ања 
вежби 

1  
ПАЈК 

903 
Семантички категории прв 3 2 6 

ПФБТ – УКЛО  

Битола  

2  
ПАЈК 

904 

Прагматички 

истражувања 
прв 3 2 6 

ПФБТ – УКЛО  

Битола 

3  
ПАЈК 

905 

Современа 

англоамериканска 

проза 

прв 3 2 6 
ПФБТ – УКЛО  

Битола 

4  
ПАЈК 

906 

Контрастивни 

проучувања на 

англискиот и на 

македонскиот јазик 

прв 3 2 6 
ПФБТ – УКЛО  

Битола 

5  
ПАЈК 

907 
Академско пишување прв 3 2 6 

ПФБТ – УКЛО  

Битола 

6  
ПАЈК 

908 
Докимологија прв 3 2 6 

ПФБТ – УКЛО  

Битола 

7  
ПАЈК 

909 

Менаџмент на 

образование 
прв 3 2 6 

ПФБТ – УКЛО  

Битола 

8  
ПАЈК 

910 

Критичка медиумска 

писменост 
прв 3 2 6 

ПФБТ – УКЛО  

Битола 

Вкупно 6 4 12  

 

 

Табела 4.3. Преглед на застапеност на задолжителните предмети  и 

 изборните предмети на студиската програма. 
 

Семестар Број на 

задолжителни 

предмети 

Број на изборни 

предмети  

Вкупно 

предмети 

IX 3 2 5 

X 3 / 3 

Вкупно 6 2 8 

% застапеност 75% 25 % 100% 
 

Табела 4.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети и 

 изборните  предмети. 

 
Ред 

бр 

Траење на 

студиите 

(години)/ 

вкупен број 

на ЕКТС на 

студиската 

програма 

Вкупна оптовареност 

изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за задолжителни 

предмети изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за изборни 

предмети изразена 

преку ЕКТС 

А 
Вкупен 

број на 

ЕКТС од 

наставните 

предмети  

А1 
Процентуална 

застапеност 

на ЕКТС од 

наставните 

предмети на 

студиската 

програма  

Б 
/ Вкупен број на 

ЕКТС од 

задолжителните 

наставни 

предмети  

Б1 
Процентуална 

застапеност на 

ЕКТС од 

задолжителните 

наставни 

предмети во 

однос на 

вкупниот број 

на ЕКТС на 

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 
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студиската 

програма 
студиската 

програма 

1. 1 годинa  

60 ЕКТС 
    

     60 
100% 

 

48 

(Б/А)*100=% 

80% 

 

12 
(В/А)*100=% 

20% 

 

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

Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат 

студиските програми од првиот, вториот  и третиот циклус на студии (“Службен 

весник на Република Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011)  и член 61 став 3 од 

Закон за високо образование ( (“Службен весник на Република Македонија”, 

бр.82/2018) 

 
 

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

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

програма 

  

Име и 

презиме 

на 

наставни

кот 

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 

докторира

н 

Институцијата 

каде работи во 

редовен работен 

однос зимски летен 

1. Силвана 

Нешковск

а 

Вонреден 

професор, 

64004 

Англистика

, 

64029 

Друго 

Доктор 

на 

филолош

ки науки 

Педагошки 

факултет Битола 

при 

Универзитетот 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Литературни 

основи на 

наставата по 

англиски јазик, 

Методологија 

на 

научноистражу

вачката работа, 

Прагматички 

истражувања, 

Контрастивни 

проучувања на 

англискиот и 

на 

македонскиот 

јазик 

3 1 

2. Бисера 

Костадино

вска-

Стојчевск

а 

 

Вонреден 

професор, 

64004 

Англистика

, 64021 

Учење на 

странски 

јазици 

Доктор 

по наука 

за јазик -

англиски 

јазик 

Педагошки 

факултет Битола 

при 

Универзитетот 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Лингвистички 

основи на 

наставата по 

англиски јазик, 

Стратегии во 

наставата по 

англиски јазик 

и книжевност, 

Семантички 

категории, 

Методичка 

практика, 

Академско 

пишување 

4 1 
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3. Виолета 

Јанушева 

Редовен 

професор, 

64010 

Општа 

лингвистик

а, 64000 

Македонис

тика и 

64029 

Друго 

Доктор 

на 

филолош

ки науки 

Педагошки 

факултет Битола 

при 

Универзитетот 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Академско 

пишување, 

Докимологија, 

Семантички 

категории, 

Контрастивни 

проучувања на 

англискиот и 

на 

македонскиот 

јазик,  

Прагматички 

истражувања 

1 4 

4. Даниела 

Андоновс

ка-

Трајковск

а 

Редовен 

професор, 

Методика 

Доктор 

по 

педагогиј

а во 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет Битола 

при 

Универзитетот 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Критичка 

медиумска 

писменост 

1  

5. Деан 

Илиев 

Редовен 

професор, 

50500 

Педагогија, 

50518 

Социјална 

педагогија, 

50511 

Образовани

е на 

возрасни, 

перманентн

о 

образовани

е 

Доктор 

на 

педагошк

и науки 

Педагошки 

факултет Битола 

при 

Универзитетот 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Методологија 

на 

научноистражу

вачката работа 

 1 

6. Милена 

Пејчиновс

кa- 

Стојковиќ 

Вонреден 

професор, 

50504 

Методика, 

50513 

Образовани

е на 

наставници 

50525 

Друго 

(природни 

и 

општествен

и науки) 

Доктор 

по 

педагогиј

а од 

областа 

на 

методики

те 

Педагошки 

факултет Битола 

при 

Универзитетот 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Стратегии во 

наставата по 

англиски јазик, 

Критичка 

медиумска 

писменост, 

Методичка 

практика 

 

2 1 

7. Весна 

Стојановс

ка 

Доцент, 

Образовани

е на 

наставници, 

Друго 

Доктор 

по 

образовн

и науки 

Педагошки 

факултет Битола 

при 

Универзитетот 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Менаџмент на 

образование 

1  
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8. Јове 

Димитрија 

Талевски 

Редовен 

професор 

во областа 

Географија, 

Образовани

е 

Доктор 

на 

географск

и науки 

Педагошки 

факултет Битола 

при 

Универзитетот 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Докимологија 1  

9 Добри 

Петровски 

Редовен 

професор, 

Образовен 

менаџмент, 

Библотекар

ство 

Доктор 

по 

Образове

н 

менаџмен

т  

Педагошки 

факултет Битола 

при 

Универзитетот 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Менаџмент на 

образование 

1  

 

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

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

ангажирани на единицата каде што се реализира студиската програма 

 

  

Име и 

презиме 

на 

наставни

кот 

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 

Институцијата 

каде работи во 

редовен работен 

однос зимски летен 

1. Ирина 

Петровска 

Редовен 

професор, 

64004 

Англистик

а, 

64015 

Социолинг

вистика, 

64029 

Друго 

Доктор на 

филолошк

и науки 

Факултет за 

Угостителство и 

туризам, 

Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Лингвистички 

основи на 

наставата по 

англиски јазик,  

Методологија 

на 

научноистражу

вачката работа 

1 1 

2. Елена 

Китановска

-Ристоска 

Насловен 

звање 

доцент 

64004 

Англистик

а 

 

Доктор на 

филолошк

и науки 

Универзитет 

„Св. Климент 

Охридски“ 

Битола 

Литературни 

основи на 

наставата по 

англиски јазик, 

Современа 

англоамерикан

ска 

книжевност 

 

2  

 

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

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

се реализира студиската програма 

  

Име и 

презиме 

на 

наставн

икот 

да се наведе  

Предмети 

што ги 

предава 

наставникот 

 

Вкупен број 

на предмети  

Работен 

однос Звањето во 

кое е избран 

и во која 

научна 

област 

Областа во 

која што е 

докториран 

Институци

јата каде 

работи во 

редовен 

работен 

однос 

зимск

и 

летен  
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1. Ранко 

Младено

вски 

Редовен 

професор  

Редовен 

професор, 

Редовен 

професор; 

Теорија на 

книжевнос

та и 

Македонск

а 

книжевнос

т XX век 

Доктор по 

филолошк

и науки 

Современа 

англоамерик

анска проза 

1 / Филолош

ки 

факултет, 

Универзи

тет „Гоце 

Делчев“, 

Штип 

         

         

6. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 

Англиски јазик и книжевност организирана на Педагошкиот 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 
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25 
Резервоар за нафта за горење  30 

тони 

1 
0 0 

Вкупно 14009 

 

7. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Англиски 

јазик и книжевност, 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 

10+15 
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со студентите и 

реализација на наставата 

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. 2017-2018 1 
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2. 2018-2019 10 

3. 2019-2020 2 

4. 2020-2021 5 

Вкупно запишани студенти 18 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 20 

Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација 20  

 

9. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

 

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

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

тоа, Факултетот има сопствена библиотека која располага со богат книжен фонд од 

околу 5.000 домашни и странски монографски публикации и голем број домашни и 

странски стручни списанија што во целост ја покриваат задолжителната и 

дополнителната литература за предметите од студиската програма. Од посебно значење 

се насловите кои се дел од владиниот проект за превод на 500 професионални и научни 

книги за високото образование, од најдобрите и најпознатите универзитети од САД, 

Англија, Франција и Германија. Добар дел од нив се од областа и истите беа селектирани 

во соработка со сите државни и приватни факултети во земјава, а се користат на 

најреномираните светски образовни институции. 

 

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

студиската програма за слободно симнување од страна на студентите: 

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

 

10. Информација за веб страница 

 

Информација за Педагошкиот факултет и студиските програми кои се реализираат на 

истиот може да се добијат на веб-страницата на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 

Битола: 

www.uklo.edu.mk 

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

страницата на Педагошкиот факултет Битола: 

www.pfbt.uklo.edu.mk 
 

 Вид на информацијата Веб страна/линк 

10.1 Студиските програми и предметните 

програми; наставниот кадар на 

високообразовната установа 

За студиските програми: 

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

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

За наставниот кадар: 

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

03-22-21-02-06/2020-03-30-16-38-46  

10.2 Решението за акредитација на секоја 

студиска програма одделно и 

решение за почеток со работа за 

секоја студиска програма одделно 

Решенија за акредитација на секоја студиска 

програма: 

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

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

 

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/
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
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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. 

 

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 

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-20-45-58/home-3
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
http://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/
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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 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 прогфрама. 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. 

Самоевалуацијата го вклучува финансиското работење, општествената поставеност на 

факултетот, дали соработува со локалната самоуправа, покриеност со академски кадар, 

оптеретеноста на академскиот кадар по семестри и во текот на целка акадесмка 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 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  
 

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 

 

 

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

1 2 1    4 

2 
Учење на 

странски јазик 
   1 

 
 1     2 

3 
Образование на 

наставници 
    

 
1 1     2 

4 
Општа 

лингвистика 
    

 
  1    1 

5 
Методика на 

јазик 
    

 
 1 1    2 

6 
Методика на 

литературата 
    

 
  1    1 

7 

Друго 

(природни и 

општествени 

науки) 

    

 

 1 3    4 

8 Македонистика        1    1 

9 Педагогија     
 

  1    1 

10 
Менаџмент на 

образование 
    

 
1  1    2 

11 
Теорија на 

книжевноста 
    

 
1  1    2 

Вкупно 0 0 0 1 0 4 6 11 0 0 0 22 

 

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 за научното 

поле на проучување, односно студирање, кое 

се надградува врз првиот циклус, 

применувајќи методологии соодветни за 

решавање сложени проблеми, како на 

систематски, така и на креативен начин, што 

обезбедува основа или можност за 

оригиналност во развивањето и/или примената 

на автономни идеи во контекст на 

истражувањето; покажува високо ниво на 

професионална компетентност во едно или 

повеќе специфични научни полиња; поседува 

знаење од една или повеќе предметни области 

кои се базираат на најреномирани 

меѓународни истражувања во соодветното 

научно поле. 

  Сите предмети 
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Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Студентот се стекнува со способност за 

употреба на проширеното и продлабочено 

знаење, односно развива способност за 

критичко, независно и креативно решавање 

проблеми со одредена оригиналност во нови 

или непознати средини и во 

мултидисциплинарен контекст, поврзани со 

полето на студирање. 

Сите предмети 

Способност за 

проценка 

Покажува способност за синтетизирање и 

интегрирање на знаењето; способност за 

справување со сложени прашања, систематски 

и креативно, за солидно проценување дури и 

при некомплетни и ограничени информации, 

но кои ги вклучуваат личните, општествените и 

етичките одговорности при примената на 

стекнатото знаење и проценка; способност за 

оценување и селекција на научни теории, 

методологии, алатки и општи вештини од 

предметните области, и поставување на нови 

анализи и решенија на научна основа. 

Сите предмети 

Комуникациски 

вештини 

Стекнува способност за размена на заклучоци 

и предлози со аргументирање и со рационално 

поткрепување на истите, како со стручни, така 

и со нестручни лица, јасно и недвосмислено; 

способност за преземање одговорност за 

заедничките резултати, водење и иницирање 

активности. 

Сите предмети 

Вештини на  

учење 

Стекнува способност за препознавање на 

личната потреба за понатамошно знаење и 

способност за независно и самостојно 

делување при стекнувањето нови знаења и 

вештини во општествени рамки; способност за 

преземање одговорност за понатамошен 

професионален развој и усовршување. 

Сите предмети 

 

Специфични дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува 

постигнување на 

специфичните 

дескриптори 

Специфичен 

дескриптор 

Опис  

Знаење и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање на 

лингвистичките основи на наставата по 

англиски јазик Покажува знаење и разбирање 

за литературните основи на наставата по 

англиска книжевност. Покажува знаење и 

разбирање за примената на современите 

стратегии во наставата по англиска 

книжевност. Ја знае и разбира современата 

методологија на истражување во наставата по 

англиски јазик. 

Сите предмети 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Го применува знаењето и разбирањето на 

лингвистичките основи на наставата по 

англиски јазик. Го применува знаењето и 

Сите предмети 
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разбирањето на литературните основи на 

наставата по англиска книжевност. Го 

применува знаењето и разбирањето за 

примената на современите стратегии во 

наставата по англиска книжевност. Го 

применува знаењето и разбирањето на 

современата методологија на истражување во 

наставата по англиски јазик. 

Способност за 

проценка 

Поседува способност за синтетизирање и 

интегрирање на знаењето од областа на 

наставата по англиски јазик. Може да 

препознае проблемска ситуација во наставата 

и соодветно да пристапи кон нејзино 

решавање преку примена на систематски, 

критички и креативен пристап. Може да 

проценува и селектира научни теории кои се 

однесуваат на наставата по англиски јазик. 

Може да проценува и селектира научни теории 

кои се однесуваат на методологијата на 

истражување на наставата по англиски јазик. 

Може да споредува научни истражувања на 

наставата по англиски јазик, да поставува нови 

анализи со цел да понуди решенија на научна 

основа за развој на наставата по англиски 

јазик. Способен е за иницирање, дизајнирање, 

реализација и финализирање на апликативни и 

развојни истражувања. Способен е за 

изведување заклучоци и генерализирање како 

фаза во научното истражување. 

Сите предмети 

Комуникациски 

вештини 

Способен е за размена на заклучоци и 

предлози кои се однесуваат на наставата по 

англиски јазик со лица кои стручно или 

научно се занимаваат со оваа проблематика. 

Способен е за иницирање на 

научноистражувачка работа по претходно 

подготвен елаборат. Способен е за употреба на 

соодветни комуникативни вештини за 

обезбедување влез во воспитно-образовни 

установи како дел од научно-истражувачката 

работа. 

Сите предмети 

Вештини на  

учење 

 

 Способен е за наоѓање и селектирање на 

информации поврзани со наставата по 

англиски јазик како дел од истражувачката 

практика, но и со цел за унапредување на 

наставата по англиски јазик. Способен е за 

перманентно учење и усовршување со цел 

обезбедување личен развој и развој на 

научните сознанија за наставата по англиски 

јазик. 

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

програма 

 

Во студиската програма за втор циклус академски универзитетски студии Англиски 

јазик и книжевност практичната настава се реализира преку предметот Методичка 

практика којшто е предвиден во десеттиот семсетар како задолжителен предмет со фонд 

0 + 5, односно со 6 ЕКТС. 

16.  Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за 

високо образование и споредливост со програмите на европски високообразовни 

институции 

 

Студиската програма нуди современи пристапи во поучувањето, истовремено креира 

компетенции за домашниот и светскиот пазар. За потребата, атрактивноста, 

современоста и студиската програма Англиски јазик и книжевност на втор циклус 

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

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

поставеност и фокусираност на компетенциите на студентите. 

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

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

Англиски јазик и книжевност на Педагошкиот факултет – Битола: 
 

1. Филолошки факултет во рамките на Југозападен универзитет „Неофит Рилски“ – 
Благоевград, Бугарија, веб страница: http://philo.swu.bg/ 

2. Факултет за класична и модерна филологија, Софиски универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Софија, Бугарија, веб страница: 

https://www.unisofia.bg/index.php/eng/the_university/faculties/faculty_of_classical_and_mo

dern_philolo 
gy/degree_programmes/master_s_degree_programmes 
3. Факултет за хуманистички и социолошки науки, Универзитет во Загреб, Хрватска, 

веб страница: http://anglist.ffzg.unizg.hr/?lang= 
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1. Одлука за усвојување на студиската програма од  Наставно-научниот совет на 

факултетот, наставничкиот совет на високата стручна школа или научниот 

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

образование (Службен весник на РМ, бр.82/2018) 
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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) 
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3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 
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3. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување 

на настава по одредени предмети од студиската програма 
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5. Согласност на Универзитетскиот сенат, односно Советот на научната 

установа за учество на наставникот во реализација на студиската програма во 

друга високообразовна установа (член 179 од Законот за високо образование, 

Службен весник на Република Македонија, бр.82/2018) 
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6. Согласност на Наставно-научниот совет, односно Научниот советот или 

Наставничкиот совет за учество на наставникот во реализација на студиската 

програма на друга единица на Универзитетот (член 179 од Законот за високо 

образование, Службен весник на Република Македонија, бр.82/2018 
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ПРИЛОГ БР. 3 
 

 

1. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за 

задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од 
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вториот циклус на студии (“Службен весник на Република Македонија”, 

бр.25/2011 и бр.154/2011)                  
  

ПРИЛОГ БР.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет ЛИНГВИСТИЧКИ ОСНОВИ НА НАСТАВАТА 

ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 

Код ПАЈК 900 

Студиска програма Англиски јазик и книжевност 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прва Прв Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

Вонр. проф. д-р Бисера Кстадиновска- Стојчевска 

Редовен проф. д-р Ирина Петровска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):   Стекнување на знаење од областа на општата 

лингвистика со посебен осврт на основните лингвистички постулати кои се применуваат во 

наставата по англиски јазик. 

Содржина на предметната програма: Лингвистика - поим и дефиниција; поделба на 

лингвиситката;  применета лингивистика во наставата по англиски јазик; фонетика и 

фонологија во наставата по англиски јазик;  морфологија во наставата по англиски јазик, 

лексикологија во наставата по англиски јазик; синтакса во наставата по англиски јазик, 

семантика во наставата по англиски јазик; лингвистичките категории и наставата по англиски 

јазик. 

Методи на учење: усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Комбиниран или 

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

технологија, во зависност од условите. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски / англиски 
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ПРИЛОГ БР.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ЛИТЕРАТУРНИ ОСНОВИ НА НАСТАВАТА 

ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК  

2. Код ПАЈК 901 

3. Студиска програма Англиски јазик и книжевност 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

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

6. Академскагодина / семестар Прва Прв Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Силвана Нешковска 

Доцент д-р Елена Китановска Ристовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Biber, D., S. Conrad & 

Reppen, R. 

Corpus Linguistics: 

Investigating Language.   

Structure and Use 

Cambridge: 

CUP 

1988 

2. Bloomfield, L. Language New York: 

Harcourt Brace 

Jovanovich 

1933 

3.  Bolinger, D. Aspects of Language New York: 

Harcourt Brace 

Jovanovich 

1975 

4. Bugarski, R. Uvod u opštu Lingvistiku Beograd: Zavod 

za Uđbenike i 

nastavna 

sredstva 

1989 

5.  Folley, A. W. Anthropological 

Linguistics 

Oxford: 

Blackwell  

2000 

6. А. R. Hudson Sociolinguistics Cambridge 

University Press 

1986 

7. Lyons, J. New Horizons in 

Linguistics 

Harmondsworth: 

Penguin Books 

1970 

8. Widdowson, H. G. Explorations in Applied 

Linguistics 

Oxford: Oxford 

University Press 

1979 

9. Wolfson, N. & Judd, E. (eds) Sociolinguistics and 

Language Acquisition. 

Cambridge: 

Newbury House 

Publishers 

1983 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите да се запознаат со главните одлики на различните периоди во англо-

американската книжевност но и да стекнат компетенции на иновативен и креативен 

начин да обработуваат книжевни дела од различни литературни жанрови (поезија, проза, 

драма) во рамките на наставата по англиски јазик 

11. Содржина на предметната програма: 

 

Предметната програма се состои од проучување на теоретски основи на литературата низ 

вековите, започнувајќи од крајот на 17 век до почетокот на 21 век. Преку 

воспоставување на теоретска основа, студентите се стекнуваат со продлабочени знаења 

за теквоите на литературната мисла. Понатаму, студентите се обучуваат да прават 

правилен избор на книжевни дела според возраста и интересите на учениците коишто би 

ги обработувале во рамките на наставата по англиски јазик, како и да се служат со 

иновативни и креативни методи за обработка на книжевните дела од  различни жанрови 

(поезија, проза и драма). 

12. Методи на учење: интерактивни. 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 

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  80 бода 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

 10 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

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 Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

 

22. 

Литература 

 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред.  

број 

Автор Наслов Издавач Година 

  1. Terry Eagleton Literary Theory:  

An Introduction? 

 

The University of 

Minnesota Press 

1996 
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 2. Richard Beach 

et.al 

Teaching literature to 

adolescents (Second 

Edition) 

Routledge 2011 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Terry Eagleton How to read literature Yale University 2013 

2.     

3.     

 

ПРИЛОГ БР.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет СТРАТЕГИИ ВО НАСТАВАТА ПО АНГЛИСКИ 

ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ 

Код ПАЈК 902 

Студиска програма Англиски јазик 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прва Прв Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

Вонр. порф. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

Вонр. проф.  д-р Милена Пејчиновска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

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

запознаат со научните сознанија од областа на методиката за јазик, да применуваат соодветни 

стратегии и да ја моделираат воспитно-образовната работа за да ја подобрат реализација на 

наставата  со практична имплементација на стекнатите знаења. 

Содржина на предметната програма: Поим за стратегии; Општествени стратегии; 

Комуникативни стратегии; Стратегии за учење; Когнитивни стилови; Модели за учење; 

Поим за активности за учење; Активности за сфаќање и разбирање; Активности за 

искажување и говорни активности; Други активности за учење на час по јазик; Оценување 

на активностите во наставата и значењето на оценувањето за учењето.Learning Strategies 

Overview of Effective Learning and Study Strategies. How to be a Successful Student. Improving 

Learning Achievement. Developing Learning Skills for Foreign Language in Early Childhood. 

Theoretical Support: Accessing Prior Knowledge. Performance & Portfolio Assessment for 

Foreign Language Students. Evaluation. Critical Issue: Rethinking Assessment and Its Role in 

Supporting Education Reform  

Types of Learning Strategies. Eloquent Evident: Arts at the Core of Learning. Learning Skills 

Program-Organizing and Integrating Information. Critical Issue: Providing Hands-On, Minds-On, 

and Authentic Learning Experiences in  Мathematics. How to Be a Successful Student. Engaged 

Learning . Rehearsal Strategies .  Role Playing. Elaboration Strategies .  Trainer Notes: 

Cognitive Mapping Techniques . Mindmapping.  Оrganization Strategies. Developing Learning 

Strategies . Organizational Strategies. Мetacognitive Strategies . Metacognition.     The 

Metacognitive Process. Metacognition. Promoting Effective Study Strategies  

The Ideal Learning Environment. A Few Examples of Active Learning Techniques. Reasons for 

Studying 

Методи на учење: усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Комбиниран или 

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

технологија, во зависност од условите. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време 3+2 

http://www.marin.cc.ca.us/~don/Study/Hcontents.html
http://childhouse.uio.no/early_childhood/learnach.htm
http://childhouse.uio.no/early_childhood/learnach.htm
http://childhouse.uio.no/early_childhood?learning.htm
http://www.ncbe.gwu.edu/ncbepubs/pigs/pig9.html
http://www.ncbe.gwu.edu/ncbepubs/pigs/pig9.html
http://www.sasked.gov.sk.ca/docs/ela/introeva.html
http://www.ncrel.org/sdrs/area/issues/methods/assment/baker.au
http://www.ncrel.org/sdrs/area/issues/methods/assment/baker.au
http://artsedge.kennedy-center.org/evid/eloq-evid.html
http://www.coun.uvic.ca/learn/organize.html
http://www.coun.uvic.ca/learn/organize.html
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/areas/issues/content/critareas/math/ma300.htm
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/areas/issues/content/critareas/math/ma300.htm
http://www.marin.cc.ca.us/~don/Study/Hcontents.html
http://www.ispin.k12.il.us/el.html
http://www.ispin.k12.il.us/el.html
http://www.mhhe.com/socscience/education/methods/www.gene.com/ae/AE/AEPC/WWC/1991/role_playing.html
http://www.educ.kent.edu/deafed/ivd15.htm
http://omni.bus.ed.ac.uk/opsman/oakland/inst18.htm
http://omni.bus.ed.ac.uk/opsman/oakland/inst18.htm
http://www.lerniversum.com/Lerniversum/English/Learn/Tech/map.html
http://www.dls.co.uk./who.htm
http://www.dls.co.uk./who.htm
http://www.iss.stthomas.edu/studyguides
http://www.coe.ufl.edu/faculty/Nelms/discussion/English-RecommendedArticles/Metacognition.html
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/students/learning/lr1metp.htm
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/students/learning/lr1metp.htm
http://www.carr.lib.md.us/ccps/fve/stu_ex7.htm
http://www.hobart.k12.in.us/technology/learn%20envir.html
http://www.ilstu.edu/depts/CAT/actlearn.htm
http://forum.swarthmore.edu/~sarah/Discussion.Sessions/Nolen.html
http://forum.swarthmore.edu/~sarah/Discussion.Sessions/Nolen.html
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Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи, 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна) 

Планирана во вид на истражувачки активности што опфаќаат: 

откривање на проблем, негово формулирање, подготвување план за 

истражување, прибирање податоци, преземање акција, презентација на 

податоците, што неопходно бара примена на општата методологија на 

педагошките истражувања. Во рамките на усната презентација се 

реализира и устен дел од испитот 

  30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски / англиски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Hall,  Joan Kelly Methods for Teaching Foreign 

Languages: Creating a Community 

of Learners in the Classroom 

  

2.  Kramsch, C. Context  and Culture  in Language 

Teaching, 2nd edition 

Oxford: 

OUP  

1994 

3. Wolfson, N. & Judd, E. 

(eds) 

Sociolinguistics and Language 

Acquisition 

Cambridge: 

Newbury 

House 

Publishers 

1983 

Дополнителна литература 

1. Sharma,  R.N. Teaching Methods in Foreign 

Languages 

  

2. Widdowson, H. G. Explorations in Applied Linguistics Oxford: 

Oxford 

University 

Press 

1979 

http://www.amazon.com/Methods-Teaching-Foreign-Languages-Community/dp/013087910X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-1
http://www.amazon.com/Methods-Teaching-Foreign-Languages-Community/dp/013087910X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-1
http://www.amazon.com/Methods-Teaching-Foreign-Languages-Community/dp/013087910X/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-1
http://www.amazon.com/Teaching-Methods-Foreign-Languages-Sharma/dp/8187226765/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-3
http://www.amazon.com/Teaching-Methods-Foreign-Languages-Sharma/dp/8187226765/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1222067367&sr=1-3
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ПРИЛОГ БР.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет СЕМАНТИЧКИ КАТЕГОРИИ 

Код ПАЈК 903 

Студиска програма Англиски јазик и книжевност 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет  – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

Академска година / семестар I/I Број на ЕКТС кредити 5 

Наставник Ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

Вонр. проф. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Основни предзнаења за проблемите што ги 

истражува семантиката 

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување продлабочени сознанија за 

одредени семантички категории, особено за теориите на значењето и за видовите значења. 

  

Содржина на предметната програма: 1. Филозофски аспект на процесот на меѓусебното 

разбирање; 2. Знак – анализа и типологија; 3. Значење на значењето; 4. Комуникативната 

функција на јазикот. 

 

Методи на учење:  Усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Комбиниран или 

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

технологија, во зависност од условите.                   

 

Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на расположивото време 3+ 2 часови 

Форми на наставните активности Предавања –  теоретска настава  45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи 

самостојни задачи 

домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување:   

Тестови 60 бодови 

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

Устен дел од испитот 

30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, 

презентации и сл.) 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски  

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна  и  внатрешна евалуација 

Литература  
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ПРИЛОГ БР.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет ПРАГМАТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

2. Код ПАЈК 904 
3. Студиска програма Англиски јазик и книжевност 

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 

I 

семестар 

Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Силвана Нешковска 

Ред. проф, д-р Виолета Јанушева 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на овој предмет студентите да се стекнат со знаење од областа на прагматиката, 
односно да се оспособат да дискутираат за важни концепти од областа на прагматиката. 
Преку анализа и дискусија на постоечки прагматички истражувања исто така 
студентите ќе се оспособат да спроведуваат свои истражувања од областа на 
прагматиката. 

11. Содржина на предметната програма: 

Содржините на овој предмет се насочени кон запознавање со прагматиката како наука 

која го проучува јазикот во употреба.  Во фокусот на овој предмет се следниве најважни 

аспекти на прагматиката: говорните чинови; видови контекст; конверзациската 

импликатура; принципот за конверзациска соработка; конверзациските максими; 

индиректноста; учтивоста и релевантноста. Исто така, во рамките на овој предмет се 

предвидува анализа и дискусија на постоечки прагматички истражувања за говорните 

чинови (заблагодарување, извинување, барања, одбивање итн.); употребата на 

прагматичките маркери; стратегиите за изразување учтивост односно неучтивост; како 

и клучните одлики на политичкиот дискурс, новинарскиот дискурс и другите видови 

дискурс.  
12. Методи на учење: 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Šaf, Adam Uvod u semantiku Nolit, Beograd 1965 

2. Hurford, R., J., Heasley, B., 

Smith, B., M. 

Semantics: A Coursebook CUP, New 

York 

2007 

3. Riemer, N. Introducing Semantics CUP, New 

York 

2010 

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Riemer, N. Introducing Semantics CUP, New 

York 

2010 

2.     

3.     
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Интерактивен: работа во групи, реферати, домашни работи, семинарски работи, 
предавање, дискусија, дебата, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи. 
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 

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 80 бода 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бода 

17.3. Активност и учество 20 бода 

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 Англиски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

Литература 

 
22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Peter Grundy Doing pragmatics 

(third edition) 

Hodder Education  2008 

2. Jean Stilwell Peccei Pragmatics Routledge 2000 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Нас

лов 

Издавач Година 

1. Марија Кусевска и 

Елена Бужаровска 

Прагматика  

Јазик и 

комуникации 

Либрис  2020 
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2. Марија Кусевска и 

Билјана Ивановска 

Прагматички 

истражувања  

Универзитет „Гоце 

Делчев” – Штип 

2021 

3. Кусевска, М., 

Трајкова, З.,   

Нешковска С.,  

Смичковска, Ф. 

Говорни чинови: 

барање,заблагодару

вање, извинување, 

приговарање 

во англискиот и во 

македонскиот јазик 

Академски печат   

2015 

 

 
ПРИЛОГ БР.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Насловнанаставниотпредмет СОВРЕМЕНА АНГЛОАМЕРИКАНСКА ПРОЗА  
Код ПАЈК 905 

Студискапрограма Англиски јазик и книжевност 

Организаторнастудиската 

програма (единица, 

односноинститут, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор 

Академскагодина / семестар Прва година 
 

Прв 

семестар 

Број на ЕКТС 
кредити 

6 

Наставник Доцент д-р Елена Китановска-Ристоска  

Редовен проф. д-р Ранко Младеновски 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Целинапредметнатапрограма (компетенции): 
Студентите да се запознаат со главните одлики на различните периоди во англоамериканската 
проза но и да стекнат компетенции на иновативен и креативен начин да обработуваат прозни 
книжевни дела од различни автори во рамките на наставата по англиски јазик 

Содржина на предметната програма: 

Теорија - структурализам, постструктурализам, модернизам, постмодернизам, наративен 

дискурс, деконструкција и иинтертекстуалност.  Во корпусот на овој предмет ќе се вклучат 

современи романи и кратки раскази и воедно тој ќе опфаќа критичка анализа со примена на 

една или повеќе книжевни теории, врз избраниот корпус романи и раскази од модерната и 

постмодерната англоамериканска проза.  
Методи на учење: интерактивни. Комбиниран или хибриден начин, односно и со физичко 
присуство и со помош на напредна комјутерска технологија, во зависност од условите. 
Вкупен расположив фонд на време 150 

Распределба на 

расположивото време 

3 + 2 

Форми на наставните активности 15.1. Предавања – теоретска настава.       45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

     30 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи       25 

16.2. Самостојни задачи      25 

16.3. Домашно учење – задачи      25 

Начиннаоценување 

17.1. Тестови  80 бода 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

 10 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 
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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) 

Условзапотпис и 

полагањеназавршениспит 

 

Јазикнакојсеизведуванаставата Англиски јазик 

Методнаследењенаквалитетотнанаст

авата 

 

Литература 

 

 
22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Насло
в 

Издавач Година 

1. Guy Boas (ed) Modern English prose  Macmillan & 

Co. Limited 

1996 

 2. John Clifforrd (ed) Modern American 

Prose: A Reader for 

Writers 

Random house 

Inc  

1993 

 

 

22.2. 

Дополнителналитература 

Ред. број Автор Насло

в 

Издавач Година 

1. Terry Eagleton How to read literature Yale University 2013 

2.     

3.     

 

 
ПРИЛОГ БР.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет КОНТРАСТИВНИ ПРОУЧУВАЊА НА 

АНГЛИСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК 
2. Код ПАЈК 906 
3. Студиска програма Англиски јазик и книжевност 

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 

Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Вонреден проф. д-р Силвана Нешковска 

Редовен проф. д-р Виолета Јанушева 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ги продлабочуваат своите познавања  на особеностите на англискиот јазик и 
притоа целта да се оспособат да вршат контрастивни проучувања и да ги согледуваат 
сличностите и разликите кои што постојат меѓу англискиот и македонскиот јазик.  

11. Содржина на предметната програма: 
Се разгледуваат и анализираат типолошките сличностите и разликите на англискиот и 
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на македонскиот јазик на фонолошко, лексиколошко, семантичко, морфолошко-
синтаксичко ниво, но и на макролингвистичко ниво преку анализа на текст, превод на 
текст, анализа на дискурс и конверзациска анализа. 
 Се разгледува улогата на трансферот при контактот на двата јазика во меѓукултурната 
комуникација и при преведувањето. 
 Се анализира влијанието на англискиот јазик врз македонскиот во глобалниот процес 
на комуникација. 

12. Методи на учење: интерактивни.  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 

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  80 бода 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
10 бода 

17.3. Активност и учество 10 бодаа 

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 Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

 

22. 

Литература 

 
22.1. 

Задолжителна литература 

 Автор Наслов Издавач Година 

1

. 
James, C. Contrastive Analysis Longman 1999 

 

2

. 
Johansson, S. Contrastive Analysis 

and Learner: A 

Corpus-based 

Approach 

University of Oslo 2008 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

 Автор Наслов Издавач Година 

1

. 

Конески, Б. Граматика на 

македонскиот јазик 

Култура 1987 
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2
. 

Минова -

Ѓуркова, Л. 

Синтакса на 

македонскиот 

стандарден јазик 

Радинг, Скопје 1994 

3

. 
Ping, K. Contrastive 

Linguistics 

Peking University 

Press and Springer 

Nature Singapore Pte 

Ltd. 

2019 

 

 

ПРИЛОГ БР.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот 

предмет 

АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ 

Код ПАЈК 907 

Студиска програма Англиски  јазик 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор 

Академска година / семестар Прва Прв Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

Ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

Вонр. проф. д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

Предуслови за запишување 

на предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):    Студентите ќе се запознаат со правилата на 

академското пишување, ќе се оспособат за пишување на стручни и научни трудови што покрај 

другото е во функција на изработката на магистерскиот труд и можноста од нејзино 

публикување. 

Содржина на предметната програма: Запознавање со различни видови академски текстови и 

пишување академски текстови врз основа на целта, идејата, аудиториумот кому се наменети, 

начинот на презентација, во зависност од тоа дали е наменет за говорење пред одреден 

аудиториум или е наменет за читање, во зависност од тоа дали се засновува на претходно 

направено истражување, прегледана литература и сл. Основни поими во академското 

пишување (тема, топик, наслов, теза). Структура, аргумент, аргументација, кохеренција. Став, 

стил, дефиниции, публика. Цел, тон. Параграф, сигнали за преод, главна реченица, параграф. 

Главна идеја на есејот, главна идеја на параграфот, поддржувачки параграфи, воведен и 

завршен параграф. Парафраза. Факт, мислење, заклучок, проценка (суд), доказ. Мотиви, 

извори. Стандардни параграфи, тело на есејот. Формулација на тема (избор, насочување, 

конкретизација. Структура на параграфот. Видови есеј (пролем-решение, петпараграфски). 

Структура на двата вида есеј. Пишување на различни видови писма (формален и неформален 

стил и јазични средства карактеристични за нив). Пишување на коментари и резимеа. 

Методи на учење: усно изложување, дискусии, интерактивна настава.  Комбиниран или 

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

технологија, во зависност од условите. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните 

активности 

Предавања- теоретска настава 40 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на 

активности 

Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

80 часови 
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Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

  30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Kритериуми за оценување 

(оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ј. Трост Како се пишува 

научен текст со 

примена на акрибија 

Скопје, „Аз-Буки‟ 2004 

2.  В. Јанушева, Д. 

Јовчевска 

Македонски јазик и 

литература 

(прирачник за 

матурски испит) 

Скопје, „Алби‟ 2006 

3. Stephen Bailey Academic Writing A 

practical guide for 

students 

Routledge 2004 

4.  Тhe Plain English 

Writing Handbook  

published by 

http://www.LousyWriter.com 

 

5. Edward P. Bailey, 

Philip A. Powell 

The Practical writer, 

sixth edition 

Thomson and Heinle 2003 

6. John D. Ramage, John 

C. Bean, June Johnson 

The Allyn & Bacon 

Guide to writing, third 

edition 

London: Longman 2003 

9. Anita Pincas  Composition New Cambridge FCE 

Practice 

1985 

 

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mithad Šamić Kako nastaje naučno 

djelo 

Sarajevo 1968 

2. тематско списание Književna kritika  Београд 1986 

http://www.lousywriter.com/
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ПРИЛОГ БР.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет ДОКИМОЛОГИЈА 

Код ПАЈК 908 

Студиска програма Англиски јазик 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прва Прв Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

Ред. проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

Ред. проф. д-р Виолета Јанушева 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

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

теориските и практични сознанија за основните докимолошки поими поврзани со 

оценувањето на постигањата на учениците и нивната примена во воспитно-образовната 

практика; Стекнување на вештини за научна елаборација и проучување на воспитно- 

образовниот процес од аспект на видовите, методите и моделите на оценување на воспитно- 

образовните ефекти во училницата преку оценување на индивидуалните постигнувања на 

ученикот. 

Содржина на предметната програма: Докимологија - појмовно определување, цели и задачи; 

Парадигми за оценувањето (традиционални и алтернативни); Основни докимолошки поими. 

Формативно и сумативно оценување; Цели на оценувањето; Предмет на оценување - знаења 

и процесни вештини; Стандарди, критериуми и индикатори за оценување; Компетенции на 

наставникот за оценување; Повратната информација и нејзиното значење во наставата; 

Функции на оценувањето; Метриски карактеристики на оценувањето; Причини за слабата 

метриска вредност на оценките за постигањата на учениците; Принципи на оценување; 

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

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

акцент на тестовите како средство за оценување на постигањата на учениците; Оценување со 

помош на тестови на знаење (видови тестови – објективни и есејски, подготовка на 

тестовите, оценување на тестовите); Описно оценување; Самооценување и оценување од 

соученици;  

Методи на учење: Усно изложување на наставникот, интерактивна настава (анализа на 

состојбата во однос на оценувањето во секојдневната наставна практика, дискусии за 

оценувањето во секојдневната наставна практика, разговори за искуствата од практиката,  

критичка комуникација за односот теорија - практика и сл.).  Комбиниран или хибриден 

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

зависност од условите. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 30 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 60 бодови 

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 

 

 30 бодови 

Активност и учество 10 бодови 
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Kритериуми за оценување (оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Успешно реализирани тестови 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Јове Димитрија Талевски 

Виолета Јанушева 

Докимологија (скрипта) Педагошки 

факултет / 

Битола 

2010 

2. Киро Поповски Училишна докимологија ,,Китано“ - 

Скопје 

2005 

3. Grozdanka Gojkov Dokimologija (priručnik) Viša škola za 

obrazovanje 

vaspitača / 

Vršac 

2003 

4. Киро Поповски 

Зоран Стојановски 

Тестови на знаење ,,Просветно 

дело“ / Скопје 

1995 

     

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Виолета Петроска Бешка Оценување со тестови на 

знаење 

Филозофски 

факултет / 

Скопје 

2007 

2. Стојан Н. Цениħ Праħење и оцењивање 

рада, успеха и развоја 

ученика основне школе 

Учитељски 

факултет / 

Вршац 

2000 

     

3.  Прирачник - Оценување 

за учење во 21 век (збирка 

примери од практиката) 

МЦГО 2010 

4. Violeta Janusheva, Jove D. 

Talevski 

Implementation of the 

procedures of standardized 

tests in the preparation of 

informal objective tests  

Educational 

Technologies – 

Sliven, Bulgaria  

 

5. Violeta Janusheva, Milena 

Pejchinovska 

Formative Assessment 

through the Prism of the 

Teachers  

Educational 

Technologies – 

Sliven, Bulgaria  

 

6. Jove D. Talevski, Violeta 

Janusheva 

Assessment of the essay 

questions with extended 

answer (EQEA) 

Faculty of 

Pedagogy ,,St. 

Kliment 
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Ohridski” – 

Skopje  

7. Jove D. Talevski Descriptive assessment – 

continuous following and 

monitoring of student’s 

achievements and his 

development  

IJAS 2011 

8. Јове Д. Талевски Самооценување и 

оценување од соученици 

USAID, PEP, 

Биро за развој 

на 

образованието  

2011 

9. Виолета Јанушева Оценување на процесните 

вештини кај учениците 

 

USAID, PEP , 

Биро за развој 

на 

образованието 

2011 

10. Милена Пејчиновска Мотивационата функција 

на повратната 

информација во наставата 

по ЗО, природа и 

општество и 

подобрувањето на 

успехот на учениците 

USAID, PEP , 

Биро за развој 

на 

образованието 

2011 

11. Виолета Јанушева Наставен час со 

вклучување на техники и 

активности во функција 

на формативното 

оценување 

„Воспитни 

крстопати‟ 

2008 

12. Jove D. Talevski, V. 

Janusheva, M. Pejchinovska 

Teachers’development in 

relation to evaluation – 

learning teams as a 

possibility for more 

effective assessment of 

students’ achievements 

Journal Plus 

Education –  

2011 

ПРИЛОГ БР.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 

Код ПАЈК 909 

Студиска програма Англиски  јазик 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар I/I Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

Ред. проф. д-р Добри Петровски 

Доцент д-р Весна Стојановска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 
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Цели на предметната програма (компетенции):  Програмата по овој предмет е во функција на 

образовниот процес бидејќи се стекнуваат компетенции за успешно менаџирање во 

образовниот процес  

Содржина на предметната програма:  Основи на менаџментот, потфункции на образовнбиот 

менаџмент: планирање, организирање, раководење, екипирање и контролирање. 

Методи на учење: усно изложување, дискусии, интерактивна настава.  Комбиниран или 

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

технологија, во зависност од условите. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 30 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

90 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Вилотијевиќ, Младен Организација и 

руководење школом 

Научна књига 1994 

2.  Кралев, Т. Основи на менџментот Скопје, ЦИМ 1994 

3.      

Дополнителна литература       

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ерчуљ, Ј. Равнатељ као педагошки 

воџа 

Словенија, 

материјали од 

школа за 

директори 

1997 
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ПРИЛОГ БР. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

КРИТИЧКА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ 

2. Код ПАЈК 910 
3. Студиска програма Англиски јазик и книжевност 

4. Организатор на студиската 

програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет – Битола 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Втор 

 

6. Академска година/семестар I  IX Број на ЕКТС-
кредити 

6 

8. Наставник Редовен проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 

Вонр. проф. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): поим за критичка писменост и 
критичка медиумска писменост, развивање свесност за начинот на функционирање на 
јазикот во медиумските текстови, анализа на елементите кои се присутни, 
маргинализирани или отсутни во медиумските текстови, свесност за повеќезначноста 
на медиумскиот текст и неговата зависност од општествено-културната заедница, 
создавање на медиумски текстови и користење на ИКТ во наставата по јазик и 
книжевност. 

11. Содржина на предметната програма:  
- Поим за писменост. Мултимодална и мултипла писменост. Критичка медиумска 
писменост. Основни концепти на критичката медиумска писменост: принцип на 
(не)транспарентност, кодови и конвенции, декодирање и интерпретативни техники, 
однос помеѓу содржината и пораката. Сајбер просторот и различните виртуелни 
светови: кодови и конвенции. Видови медиуми и нивни карактеристики. Моќта на 
јазикот и различните знаковни системи за создавање медиумска порака во современото 
општество. Принципи за создавање медиумски текстови. критичката медиумска 
писменост и наставата по јазик и книжевност. 
Можностите на уредувач на текст за интеграција во наставата по јазик и книжевност. 
1.1. Моделирање лекција: составување приказна од повеќе делови и обработка (cut, 
copy, paste) 
1.2. Моделирање лекција: драматизација и колаборативно пишување 
1.3. Моделирање лекција: читање и ребус приказна 
1.4. Креирање ребус приказна 
1.5. Почеток на креирање сопствено електронско портфолио 
1.6. Читање, пишување и истражување со помош на ИКТ 
1.7. Дизајнирање публикации 
2.     Учење со слики и визуелен јазик  
3.     Поим  за  мултимедија,презентирање,  мултимедија  приказна,  креирање 
мултимедија приказна (идеја, содржина, дизајн, изработка на картички, креирање), 
презентација 
5.          Хипермедија.  Поим  за  хипермедија,  презентирање  хипермедија  приказна,  
креирање хипермедија приказна (идеја, содржина, дизајн, изработка на картички, 
креирање), презентација 
6.          Програмирано учење со помош на ИКТ (креирање образовен софтвер) во 
програмско подрачје Јазик 
7.          Интернет-база на податоци која го поддржува учењето 
8.          Електронска пошта како еден од начините за комуницирање во наставата по 
јазик  
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12. Методи на учење: Интерактивен: работа во групи, реферати, домашни работи, 
семинарски работи, предавање, дискусија, дебата, техники на кооперативно учење, 
индивидуални задачи. Поради неизвесноста на ситуацијата со корона-вирусот, се 
предвидува и можноста за онлајн настава. 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото 

време 

3 + 2 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава. 30 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа. 

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи 30 

16.2. Самостојни задачи 30 
16.3. Домашно учење – задачи 30 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  

17.1.1. Устен испит 30 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект/семинарска работа 

(презентација: писмена и усна) 

60 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

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 јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација, разговори и анкети со 

студентите 

 

22. 

Литература 

 

 
 22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

 

Андоновска-

Трајковска, 

Даниела 

Критичка 

писменост 

Педагошки 

факултет-Битола 

Универзитет „Св. 

Климент 

Охридски“ - Битола 

2019 

2. Andonovska-

Trajkovska, D.  

and Iliev, D.  

Critical 

Literacy and 

University 

Students’ 

Approaches to 

Learning 

Proceedings: 13 

International Balkan 

Education and 

Science Congress, 

BES 2018, Trakya 

University Faculty 

2018 
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of Education, Edirne 

(6-8 september 

2018). pp. 464-469. 

 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Kellner, D. Toward Critical 

Media Literacy: 

core concepts, 

debates, 

organizations 

and policy 

In Discourse – 

studies in the 

cultural politics of 

education, 26(3): 

369-386, Routledge, 

Taylor and Fransis 

Group 

2005, 

September 

2. Kellner, D. Media literacies 

and critical 

pedagogy in a 

multicultural 

society 

Education, 

Technology and 

Society 

1997 

3. Knobel, M. and 

Lankshear, C  

Critical Cyber 

Literacies: What 

young people 

can teach us 

about reading 

and writing the 

world. 

New York: National 

Council of English 

teachers’ Assembly 

for research 

2002 

 

 

ПРИЛОГ БР. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет МЕТОДИЧКА ПРАКТИКА 

Код ПАЈК 1000 

Студиска програма Англиски јазик и книжевност 

Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Педагошки факултет - Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) втор циклус 

Академска година / семестар II семестар  Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник Вонр. проф. Бисера Костадиновска-Стојчевска 

Вонр. проф. Милена Пејчиновска-Стојковиќ 

Предуслови за запишување на 

предметот 

 

Цели на предметната програма (компетенции):  

❖ информирање и сензибилирање на студентите за амбиент во кој се реализира 

воспитно-образовниот процес; 

❖ визуелна перцепција на воспитно-образовниот процес; 

Содржина на предметната програма:  

Методичката практика се одвива во договор со студентот. 

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

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

комјутерска технологија, во зависност од условите. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време 0+5 

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

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

75 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови  бодови 

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

Активност и учество  бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

посета на предавања, учество во дискусии, 

изработена семинарска работа 

Јазик на кој се изведува наставата англиски јазик 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоевалвација и надоврешна евалвација 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

Дополнителна литература       

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

ПРИЛОГ БР. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

Наслов на наставниот предмет MEТОДОЛОГИЈА НА 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА 

Код ПАЈК 1001 

Студиска програма Англиски  јазик 

Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Педагошки факултет-Битола 

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

Академска година / семестар Прва/Прв Број на ЕКТС кредити 6 

Наставник 

 

Ред. проф. д-р Деан Илиев 

Ред. проф. д-р Ирина Петровска 

Вонр. проф. д-р Силвана Нешковска 
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Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

Цели на предметната програма (компетенции):  Студентот ќе се оспособи: да разликува 

видови истражувања; да изработува истражувачки проект за акциони истражувања; да 

определува појава, проблем и предмет на истражување; да ги знае разликите меѓу 

различните истражувачки дизајни; да ги разликува истражувачките постапки; да знае да 

изработи дел од истражувачките постапки; да знае за различните начини за прибирање на 

податоци во истражувањето; да разликува различни начини на обработка на податоците во 

истражувањето; да презентира податоци од истражувањето. 

Содржина на предметната програма:  Воведување во истражувањето: основни поими, процес 

на истражувањата, истражувачки парадигми и дизајни, истражувачки проект. Акционо 

истражување: основни карактеристики, стратегија на акционото истражување, процес на 

акционото истражување, дизајн на интервенцијата и улога на корективните мерки. Методи 

постапки и инструменти: оперативни методи и инструменти (врска), метриски 

карактеристики на мерните инструменти, карактеристики на набљудувањето, анкетирањето, 

интервјуирањето и тестирањето. Експериментален дизајн. Дескриптивна статистика. 

Интерпретација и презентирање на резултатите од истражувањето. 

Методи на учење: усно изложување, дискусии, интерактивна настава. Комбиниран или 

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

технологија, во зависност од условите. 

Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

Распределба на расположивото време 3+2 

Форми на наставните активности Предавања- теоретска настава 45 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни 

задачи, домашно учење 

75 часови 

Начин на оценување 

Тестови 80 бодови 

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

Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалвација, анкети и разговори со 

студентите 

Литература  

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Elliot J. Action research for 

educational change 

London: Open 

University 

Press 

2001 
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2.  Илиев, Д. Акциони истражувања во 

образованието 

Битола, 

Педагошки 

факултет 

2006 

3.  Смилевски, Ц. Методологија на 

истражување 

Битола, 

Педагошки 

факултет 

2006 

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 
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ПРИЛОГ БР. 4 
 

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

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

докторски трудови 

 

Реден број 1 

 

ПРИЛОГ бр. 4  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од втор циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

Име и презиме  БИСЕРА КОСТАДИНОВСКА-СТОЈЧЕВСКА 

Дата на раѓање 20.02.1986 

Степен на образование  Трет циклус, односно ниво VIII 

Наслов на научниот степен  Доктор на науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 

научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски студии 2008 Филолошки 

Факултет 

“Блаже 

Конески” 

Скопје 

Магистерски студии 

(Настава по јазик-

Англиски јазик) 

2011 Педагошки 

Факултет- 

Битола 

Докторски студии 

(Наука за јазик-

Англиски) 

2016 Педагошки 

Факултет- 

Битола 

Подрачје, поле и област на научниот 

степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички 

науки  

Наука за јазик 64004 

Англистик

а и 64021 

Учење на 

странски 

јазици 

Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 

звањето во кое е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Педагошки 

Факултет- 

Битола 

Вонреден проф, Англистика, Наука за 

јазик,  

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 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/ Преведување и толкување 

од англиски јазик на македонскии 

обратно/Педагошки Факултет-Битола 
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4. Семантика на англиски јазик Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

5.  Применета англиска лингвистика 

1,2,3,4 

Преведување и толкување од англиски јазик 

на македонскии обратно/Педагошки 

Факултет-Битола 

6.  Интеркултурни релации 1и 2 Преведување и толкување од англиски јазик 

на македонскии обратно/Педагошки 

Факултет-Битола 

7.  Методика на наставата по англиски 

јазик 

Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

 Когнитивна лингвистика Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

8.  Практична настава Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола/ Преведување од 

македонски на англиски и од англиски на 

македонски јазик 

9. Вовед во англиска култура Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

10. Академско пишување 1, 2 Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик / Педагошки 

факултет – Битола  

11. Терминологија 1, 2  Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик / Педагошки 

факултет – Битола  

12. Морофлогија на АЈ Англиски јазик и книжевност/Педагошки 

Факултет- Битола 

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 

Настава по јазик/Педагошки Факултет- 

Битола 

2. Методичка практика Настава по јазик/Педагошки Факултет- 

Битола 

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 

Надарени и талентирани/Педагошки 

Факултет- Битола 

Селектирани научни резултати во последните пет години 

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/teacher/19.

08. 

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
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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/EJA

LS/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.v2i2.22 

6. Bisera 

Kostadinovska-

Stojchevska, PhD,  

 

A journalistic “crises”: 

Contrastive approach on 

journalistic writing in 

Macedonian news 

reporting 

REAL studies,  DAAD-Sonderprogramm 

“Akademischer Neuaufbau 

Südosteuropa” Geförderte 

Partnerschaften im Bereich, 2017 

7.  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 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. DAAD DAAD-

Sonderprogramm 

“Akademischer 

2013-2014-2015-2017-2018-2019-2020 

https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
https://www.oapub.org/lit/index.php/EJALS/article/view/85/115
https://doi.org/10.34301/alsc.v2i2.22
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Neuaufbau 

Südosteuropa” 

Geförderte 

Partnerschaften im 

Bereich  

2.  EDC/HRE “Living 

Democracy SEE” 

(Makedonia)” 

2014-2015 

3. OSCE Упатството за 

наставна пракса на 

студенти идни 

наставници, 

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 

Печатени книги во песледните пет години (до пет) 
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 

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/teacher/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., 
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Скопје 
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Докторат  2014 Филолошки факултет „Б. Конески“ – 
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6. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистичк

и науки 

Наука 

за 

јазикот 

Англистика  

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 
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European Journal of Applied Linguistics 

Studies, 0. Retrieved from 

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

LS/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.v2i2.22 

7. Bisera 

Kostadinovska-

Stojchevska, PhD,  

 

A journalistic “crises”: 

Contrastive approach on 

journalistic writing in 

Macedonian news 

reporting 
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Südosteuropa” Geförderte 

Partnerschaften im Bereich, 2017 
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7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистичк

и науки 

науки 

Наука 

за 

јазикот 

Англистика 

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 

64004 Англистика, 64029 Друго 

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

циклус на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на 

предметот 

Студиска програма – институција 

1. Фонетика и 

фонологија на 

САЈ 

Англиски јазик и книжевност –  Педагошки 

факултет – Битола  

2.  Контрастивна 

анализа 

Англиски јазик и книжевност – Педагошки 

факултет – Битола  

3. Синтакса на САЈ Англиски јазик и книжевност – Педагошки 

факултет – Битола  

4. Историја на 

англискиот јазик 

Англиски јазик и книжевност – Педагошки 

факултет – Битола  

5. Деловен англиски 

јазик 

Англиски јазик и книжевност – Педагошки 

факултет – Битола  

7. Вовед во 

преведување 

Англиски јазик и книжевност, Преведување од 

македонски на англиски и од англиски на 

македонски јазик – Педагошки факултет – Битола  

8. Техники на 

преведување 

Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик – Педагошки 

факултет – Битола  

9. Преведување на 

книжевен текст 

Англиски јазик и книжевност  Педагошки факултет 

– Битола, 

Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик –  Педагошки 

факултет – Битола 

10. Прагматика Англиски јазик и книжевност –  Педагошки 

факултет – Битола Македонски јазик и книжевност 

– Педагошки факултет – Битола  
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лингвистика 
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англиски на македонски јазик –  Педагошки 

факултет – Битола  

12. Педагошка 
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Англиски јазик и книжевност –  Педагошки 

факултет – Битола  
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факултет – Битола  

3.  Методологија на 

научно 

истражувачка 
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Англиски јазик и книжевност – Педагошки 

факултет – Битола  
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јазик 

Факултет за безбедност - Скопје 

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

предметот 
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стилистика  

Настава по јазик 

Педагошки факултет- Битола 

2. Лингвокултура Настава по јазик 

Педагошки факултет- Битола 

  3. Контрастивни 

лигвистички 

истражувања 

Настава по јазик 

Педагошки факултет- Битола 

  4. Контактна 

лингвистика 

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. 
Neshkovska S. 

The Anti-

language in the 

English as a 

Foreign 

Language 

Curriculum. 

Respectus Philologicus Vol. 37(42), pp.47 

-61. 

DOI: 

http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.

2020.37.42.38, eISSN 2335-2388, 2020  

 

 

2. 

 

 

Neshkovska, 

S.  

“Impoliteness 

on the political 

stage: The case 

of the 2019 

final 

Macedonian 

presidential 

debate"  

Lodz Papers in Pragmatics, vol. 16, no. 2, 

2020, pp. 285-

304. https://doi.org/10.1515/lpp-2020-

0013 

 

 

 

3. 
Trajkova, Z. & 

Neshkovska, 

S. 

Strategies of 

Legitimisation 

and 

Delegitimisatio

n in Selected 

American 

Presidential 

Speeches 

Respectus philologicus, Vol. 35(40), 

pp.11–29 eISSN 2335-2388, DOI: 

http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.

2019.35.40.01, 2019. 

https://doi.org/10.1515/lpp-2020-0013
https://doi.org/10.1515/lpp-2020-0013
http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.01
http://dx.doi.org/10.15388/RESPECTUS.2019.35.40.01
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4. 
Trajkova, Z. & 

Neshkovska, 

S. 

Online hate 

propaganda 

during election 

period: The case 

of Macedonia 

Lodz Papers in Pragmatics, Volume 14, 

Issue 2, pp.309–334, ISSN (Online) 1898-

4436, ISSN (Print) 1895-6106, Published 

Online: 2018-12-18 | DOI: 

https://doi.org/10.1515/lpp-2018-0015, 

2018. 

 

 

5. 
Kitanovska-

Klimovska S. 

& 

Neshkovska, 

S. 

The Importance 

of Being 

Earnest: 

Strategies for 

Translating 

Irony from 

English into 

Macedonian 

ACTA NEOPHILOLOGICA UDK: 

81'25:821.111=163.3 DOI: 

10.4312/an.49.1-2.109-125, Slovenia, 

p.109-125, 2017 

    

    

10.2

. 

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

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Иницијатор за потпишување договор со  образовната платформата 

Belouga Inc. од САД за ангажман на професори од Америка, како 

резултат на што проф. Мет Мјури одржа серија предавања онлајн и со 

физичко присуство за студентите за Педагошки факултет- Битола во 

периодот од 2017 до 2019. 

2. Планирање и реализација на курс по конверзација “Conversational 

English“ на Педагошки факултет во период од ноември 2018 до февруари 

2019 за наставниците од средните училишта во Битола. 

3. Иницирање и подготовка на проект со наслов „Развивање на меките и 

тврдите вештини кај младите луѓе“, во рамки на проектот ФОРМАТЕКО, 

на Франкофонската универзитетска агениција (l'AUF), наменет за 

организирање на кратки стручни обуки во универзитетите од Централна 

и Источна Европа кои се дел од мрежата на AUF (одобрен, 2021) 
    

    

10.3

. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Neshkovska, 

S. 

Introduction to 

the Theory and 

Practice of 

Translation: A 

coursebook 

Faculty of Education – Bitola 

“St. Kliment Ohridski” University – 

Bitola, 2021 

 

    

    

    

    

10.4

. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

https://doi.org/10.1515/lpp-2018-0015
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1. 

Neshkovska, 

S. and 

Trajkova, Z 

Coronavirus–

inspired 

Metaphors in 

Political 

Discourse 

Thesis International Research Journal 

Vol. 9, No. 2, pp.99-132, 2020. 

2. 

Neshkovska, 

S. 

The Rhetoric 

behind Political 

Resignation 

Speeches. 

P A L I M P S E S T International Journal 

for Linguistic, Literary and Cultural 

Research Vol. 9., pp. 99-113, 2020. 

3. 

Neshkovska, 

S. & 

Kitanovska-

Kimovska, S. 

Some Key 

Pitfalls in 

Literary 

Translation. 

Studies in Linguistics, Culture, and FLT 

“Exploring English Studies: Aspects of 

Language, Culture and Education” I 

Volume 8 - 2020 • ISSN 2534-952X, 

pp.55- 67, Asenevtsi Publishing, Sofia, 

2020. 

4. 

Neshkovska, 

S. 

Translating 

Lexical 

Collocations in 

Journalistic 

Texts: The Case 

of Macedonian 

and English. 

Journal of Contemporary Philology, JCP 

2019, 2(2), pp.23-38, 2019. 

5. 

Neshkovska, 

S.   

Quitting with 

Style Linguistic 

Analysis of 

Political 

Resignation 

Speeches.   

Thesis International Research Review, 

Vol. 8, No. 2, 2019 pp. 3 -30, 2019. 

 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1

. 

Дипломски работи 21 

11.2

. 

Магистерски работи 2 

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. Нешковска, С., 

Јанушева, В. 

Изразување 

сочувство на 

македонски 

јазик на 

социјалната 

мрежа 

Фејсбук 

Во Кусевска, М., Ивановска, Б. 

(уредници), Прагматички 

истражувања (73–89). Штип: УГД, 

2021 
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2. 

Janusheva, V., 

Neshkovska, S. 

Semantic 

formulas for 

expressing 

condolences 

in the 

Macedonian 

Language: 

An 

intercultural 

study“ 

European Journal of Literature, 

Language and Linguistics Studies, 2(2), 

85–102, 2018 

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2

. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт-фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

    

    

12.3

. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Ivanovska, I., 

Kasaposka-

Chadlovska, 

M. & 

Neshkovska, 

S. 

Online Foreign 

Language 

teaching 

 

IAI VIRTUAL International 

Academic Conference, 20 

May The International 

Academic Institute 

2020 

2. 

Neshkovska, 

S. & Trajkova, 

Z. 

Rhetorical 

violence in 

political 

discourse and 

its implications  

Fifth International Scientific 

Conference “HATE 

SPEECH AND THE 

CONCEPT OF HATE 

CRIMES: ACTS OF 

PERCEPTION AND 

COMPULSORY SOCIAL 

CONFORMISM?” Bitola, 

Republic of North 

Macedonia, Faculty of Law, 

University “St. Kliment 

Ohridski” – Bitola, 11 

November 

2019 

3. 

Neshkovska, 

S. 

Impoliteness 

Strategies in 

electoral 

debates  

 

“A hundred years, a 

thousand meanings” SDAS 

Conference, 19-21 

September, Ljubljana, 

Slovenia. 

2019 
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1. Име и презиме ИРИНА ПЕТРОВСКА 

2. Дата на раѓање 07.08.1964 

3. Степен на образование Трет циклус, односно ниво VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор по филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Индустрија 

Доктор на науки 2005 УКИМ Филолошки 

факултет “Блаже 

Конески” – Скопје 

Магистер на 

науки 

1997 УКИМ Филолошки 

факултет “Блаже 

Конески” – Скопје 

Додипломски 

студии VII/1 

1987 УКИМ Филолошки 

факултет “Блаже 

Конески” – Скопје 

6. Подрачје ,поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле  Област 

6. 

Хуманистички 

науки 

604 Наука за 

јазикот 

(Лингвистика) 

64004 Англистика 

64015 

Социолингвистика 

64029 Друго 

 

7. Подрачје ,поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле  Област 

6. 

Хуманистички 

науки 

604 Наука за 

јазикот 

(Лингвистика) 

64004 Англистика 

64015 

Социолингвистика 

64029 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 туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор, 64004 

Англистика, Друго 

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

циклус на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

 

 

 

1. Англиски јазик 1 

2. Англиски јазик 2 

3. Англиски јазик 3 

4. Англиски јазик 4 

Туризам, Гастрономија, Исхрана и 

Диететика, Хотелсако-ресторански 

менаџмент, Царина и Шпедиција, 

Осигурување, Менаџмент во услужен 

сектор; ФТУ - Охрид 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

 

Меѓукултурни односи и 

туризам 

 

Туризам, Факултет за туризам и 

угостителство 

Туризам, Факултет за туризам и 

угостителство  
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2. Интеркултурна 

компетенција  во 

туристичкиот дискурс 

Туризам, Факултет за туризам и 

угостителство 

Туризам, Факултет за туризам и 

угостителство 

3. 

 

Лингвистички основи на 

наставата по англиски 

јазик 

Настава по јазик – Англиски јазик, 

Педагошки факултет 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Истражувања на 

јазичните комуникации 

во туризмот  

Туризам, Факултет за Туризам и 

угостителство  

2. Истражувања во 

антрополошка 

лингвистика 

Настава по јазик – Англиски јазик, 

Педагошки факултет 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

I.Petrovska 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

“Foreign Language Needs in the 

Hotel Industry in Ohrid Tourist 

Region” 

 

“Language in Media Discourse:A 

cross-linguistic Comparison” 

 

Contrastive Approach to Verbal 

Communication in the Tourism 

Discourse”,  

 

 

 

“Cross-Linguistic Lexicology in 

Tourism Discourse”,  

 

 

 

“Foreign Languages and 

Communication Improvement in 

the Tourism and Hospitality 

Industry” 

 

INSCOCES 2018,  

Ohrid Conference  

 

REAL 12 , edited by 

Josef Schmied, 

Cuvillier Verlag, 

DAAD, 2017 

 

International Journal 

Horizonti, May,2016 

 

 

Teacher, 

International Journal 

Vol. 10, December, 

2015.p.53-64.  

 

Teacher, 

International Journal 

Vol. 8, June, 

2015.p.101-108 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Ирина 

Петровска, 

член 

DICE 2017, Working with Media 

Texts; Deconstructing  and 

Constructing Crises in Europe, 

DAAD 

2017 
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2. Ирина 

Петровска, 

член 

 

Teaching 2030, Erasmus+   

2017-2020 

3 Ирина 

Петровска, 

национален 

координатор 

Academic Writing for Universities 

in Southeast Europe 

DAAD 2013 -2014 

4. Ирина 

Петровска, 

член 

German- Macedonian Network for 

Sustainable Tourism Германско-

македонска тренинг програма  

 

2012-2014 

5. Ирина 

Петровска, 

координатор 

American Cultural Studies at the 

Faculty of Tourism and Hospitality  

(АСПАТ) 

2011 -2014 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Petrovska, I. English for Service sector CNIR 2014 

 

2. Petrovska, I. Business English  CNIR 2012 

 

3. Petrovska, I. English for Customs and Freight-

forwarding 1 

Mikena, 2006 

4. Petrovska, I. Збирка вежби по англиски јазик 

– синтакса 

 

Коста Абраш, 

Охрид, 2008 

 

5. Petrovska, I. Збирка вежби по англиски јазик 

– фонетика и фонологија 

Коста Абраш, 

Охрид, 2008 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

I.Petrovska 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

I.Petrovska 

“Foreign Language Needs in the 

Hotel Industry in Ohrid Tourist 

Region” 

 

“Language in Media Discourse:A 

cross-linguistic Comparison” 

 

 

Contrastive Approach to Verbal 

Communication in the Tourism 

Discourse”,  

 

“Cross-Linguistic Lexicology in 

Tourism Discourse”,  

 

 

“Foreign Languages and 

Communication Improvement in 

the Tourism and Hospitality 

Industry” 

INSCOCES 2018,  

Ohrid Conference  

 

 

REAL 12 , edited by 

Josef Schmied, 

Cuvillier Verlag, 

DAAD, 2017 

 

International Journal 

Horizonti, May,2016 

 

 

Teacher, 

International Journal 

Vol. 10, December, 

2015.p.53-64.  

 

Teacher, 

International Journal 
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Vol. 8, June, 

2015.p.101-108 

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 8-10 во академска година 

11.2. Магистерски работи 10 

11.3. Докторски дисертации 4 

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

години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

бр. 

Автор Наслов Издавач/година 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

I.Petrovska 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

I.Petrovska 

 

 

 

“Foreign Language Needs in the Hotel 

Industry in Ohrid Tourist Region” 

 

 

“Language in Media Discourse:A 

cross-linguistic Comparison” 

 

 

 

 

Contrastive Approach to Verbal 

Communication in the Tourism 

Discourse”,  

 

 

 

 

 

“Cross-Linguistic Lexicology in 

Tourism Discourse”,  

 

 

“Foreign Languages and 

Communication Improvement in the 

Tourism and Hospitality Industry” 

INSCOCES 2018,  

Ohrid Conference  

 

 

REAL 12 , edited 

by Josef Schmied, 

Cuvillier Verlag, 

DAAD, 2017 

 

International 

Journal Horizonti, 

May,2016 

 

 

 

Teacher, 

International 

Journal Vol. 10, 

December, 

2015.p.53-64. 

  

Teacher, 

International 

Journal Vol. 8, 

June, 2015.p.101-

108 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни 

научни списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

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

години  
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Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

 

Год

ина 

 

1. Petrovska, I. Investigating the 

Language in Media 

Discourse 

ESSE 2018, Brno Czech   

Republic 

  2. Petrovska, I. “Representations of 

Verbal Communicative 

Strategies in Tourism 

Discourses”  

 

English Studies at the Interface 

of Disciplines: Research and 

Practice, ESIDRP 2016, 

UKIM, Blaže Koneski Faculty 

of Philology, Skopje,11-13, 

March. 

  3. Petrovska, I. “Representations of 

Verbal and Visual 

Communicative 

Strategies in Tourism 

Discourses in 

Macedonia”,  

 

CERLIS, 2016, June, Bergamo 

 

 

Реден број 4 

 

ПРИЛОГ бр. 4  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиската програма од втор циклус на студии и за ментори на 

докторски трудови 

Име и презиме  ЕЛЕНА КИТАНОВСКА РИСТОСКА 

Дата на раѓање 27.03.1981 г. 

Степен на образование  Трет циклус, односно ниво VIII 

Наслов на научниот 

степен  

Доктор по филолошки науки 

Каде и кога го завршил 

образованието односно 

се стекнал со научен 

степен 

Образование Година Институција 

Прв циклус: Дипломиран 

професор по англиски јазик 

и книжевност 

2003 Филолошки факултет –  

„Б. Конески“ – Скопје 

Втор циклус: Магистер по 

филолошки науки 

2009 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – Скопје  

Трет циклус: Доктор по 

филолошки науки 

2016 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – Скопје  

Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

Подрачје Поле  Област  

Хуманистички науки Наука за 

книжевно

ста 

Англистика 

Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во кое 

е избран 

Институција Звање во кое е избран 

Ректорат на Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ – 

Битола  

Насловен доцент 

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

на студии 

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

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска програма /институција 
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1. АЈК 304 Англиска книжевност I Англиски јазик и книжевност /  Педагошки 

факултет – Битола  

2.  АЈК 403 Англиска книжевност II Англиски јазик и книжевност /  Педагошки 

факултет – Битола 

3. АЈК 603 Шекспирологија Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола  

4. АЈК 702 Американска книжевност  Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола  

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. ПДА 902 Литературни основи на 

наставата по англиски јазик  

Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола  

2. ПДА       Современа англоамериканска 

проза 

Англиски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. ДНЈ 103 Поетика на литературните 

жанрови 

Настава по јазик, Педагошки факултет – 

Битола  

Селектирани научни резултати во последните пет години 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  Елена 

Китановска-

Ристоска 

Дискурсот на мајчинството и 

односите мајка-ќерка во романот 

Сула од Тони Морисон 

Меѓународно списание  

Thesis, 2020 

2.  Елена 

Китановска-

Ристоска 

Воведување на концептот на 

креативно пишување како важен 

елемент за подобрување на 

кретивнсота на студентите на 

универзитетско ниво 

Меѓународно списание 

Учител, 2021 

3.  Елена 

Китановска-

Ристоска 

Мајчинството како (не)возможна 

мисија за мајките – робинки 

претставено во Љубена од Тони 

Морисон  

Меѓународно списание 

Visions, 2021 

4.  Елена 

Китановска-

Ристоска 

Дискурсот на мајчинството и 

односите мајка-ќерка во романот 

Нешто вистинско од Ана 

Квиндлен 

Меѓународно научно 

списание Хоризонти, 2020 

5. Елена 

Китановска-

Ристоска 

Имплементација на креативното 

читање во наставата по литература 

– важен елемент за унапредување 

на креативноста на студентите  

Втора меѓународна научна 

конференција „Надарените 

и талентираните креатори 

на прогресот“ – Зборник на 

трудови, 2020 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Проектен тим од 

Факултетот за 

биотехнички 

науки 

„Проценка на деградација на 

почвата и рехабилитациони 

стратегии за планирање на 

одржливо искористување на 

 2015-2017 
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Реден број 5 

 

ПРИЛОГ бр. 4  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од втор циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме  ВИОЛЕТА ЈАНУШЕВА 

2. Датум на раѓање 16.11.1968 г. 

3. Степен на образование Трет циклус, односно ниво VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

 

Високо 

образование 

1991 

 

 

 

1998 

Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – Скопје 

 

 

Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – Скопје 

Магистериум 2004 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – Скопје  

Докторат  2009 Филолошки факултет 

„Б. Конески“ – Скопје  

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука 

за 

јазикот 

Македонистика 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки науки 

Наука 

за 

јазикот 

Македонистика 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е 

избран и област 

Педагошки факултет – Битола  Редовен професор 

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

циклус на студии 

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма – институција 

1. Фонетика и фонологија на 

СМЈ 

Македонски јазик и книжевност –  

Педагошки факултет – Битола  

2.  Морфологија на СМЈ  Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

3. Лексикологија и фразеологија 

на СМЈ 

Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

4. Зборообразување во СМЈ  Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

5. Лингвостилистика Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

земјиштето“ -ТЕРА МЕД,  

финансиран од Европската Унија 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

Дипломски работи Магистерски работи Докторски дисертации 

21 (седум) / / 
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6. Синтакса на СМЈ  Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

7. Социолингвистика Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на 

македонски јазик – Педагошки 

факултет – Битола  

8. Општа лингвистика Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на 

македонски јазик – Педагошки 

факултет – Битола  

9. Македонски јазик  и Современ 

македонски јазик 

Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, Англиски јазик и 

книжевност, Социјална и 

рехабилитациска педагогија –  

Педагошки факултет – Битола  

10. Современ македонски јазик 1, 

2, 3  

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на 

македонски јазик – Педагошки 

факултет – Битола  

11. Основи на врзан текст Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на 

македонски јазик –  Педагошки 

факултет – Битола  

12. Психолингвистика Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на 

македонски јазик –  Педагошки 

факултет – Битола  

13. Академско пишување 1, 2 Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на 

македонски јазик – Педагошки 

факултет – Битола  

14. Терминологија 1, 2  Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на 

македонски јазик – Педагошки 

факултет – Битола  

15.  Практична настава Преведување од македонски на 

англиски и од англиски на 

македонски јазик – Педагошки 

факултет – Битола  

 16. Правопис и правоговор Наставник по одделенска настава, 

Воспитувач, 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 
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1. Лингвистички основи на 

наставата по македонски јазик 

Македонски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

2.  Академско пишување Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

3.  Семантички категории Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност – 

Педагошки факултет – Битола  

4. Докимологија Македонски јазик и книжевност, 

Англиски јазик и книжевност, 

Менаџмент на човечки ресурси – 

Педагошки факултет – Битола  

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

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Современи лингвистички 

теории  

Наука за јазик – македонски, 

англиски – Педагошки факултет – 

Битола  

2. Библиотекарството и 

образованието 

Наука за јазик – македонски, 

англиски – Педагошки факултет – 

Битола  

  3. Евалуација на наставата, 

наставниот процес и 

образовните установи 

Наука за јазик – македонски, 

англиски, Менаџмент во 

образование, Образовни науки, 

Педагошки факултет – Битола  

  4. Методологија на 

научноистражувачката работа 

во наставата по јазик и 

литература 

Наука за јазик – македонски, 

англиски – Педагошки факултет – 

Битола  

  5. Културни и лингвистички 

компетенции 

Образовни науки – Педагошки 

факултет – Битола 

  6. Поттикнување и развој на 

лингвистичките способности 

Надареност и талентираност – 

Педагошки факултет – Битола  

10

. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1

. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Нешковска, С., 

Јанушева, В. 

Изразување сочувство на 

македонски јазик на 

социјалната мрежа 

Фејсбук 

Во Кусевска, М., 

Ивановска, Б. 

(уредници), 

Прагматички 

истражувања (73–89). 

Штип: УГД, 2021 

2. Јанушева, В. Перифразите во 

македонскиот стандарден 

јазик 

Штип: Универзитет 

„Гоце Делчев“, 

Филолошки факултет, 

Меѓународно научно 

списание за 

лингвистички, 

книжевни и 

културолошки 

истражувања 

„Палимпсест“, 5(9), 

87–97, 2020 
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3. 

Јанушева, В. 

Синтаксата на насловите 

во електронските медиуми 

во македонскиот 

стандарден јазик 

Современа 

фиолологија, 2(1), 59–

79, 2019 

4. 

Janusheva, V., 

Neshkovska, S. 

Semantic formulas for 

expressing condolences in 

the Macedonian Language: 

An intercultural study“ 

European Journal of 

Literature, Language 

and Linguistics Studies, 

2(2), 85–102, 2018 

5. 

Јанушева, В. 

Асиндетонските реченици 

низ функционалните 

стилови на македонскиот 

стандарден јазик“ 

Mundo Eslavo, 16, 395–

407, 2017 

10.2

. 

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

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3

. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Јанушева, В. Мултипликативната 

видска конфигурација во 

македонскиот јазик 

Педагошки факултет – 

Битола, 2020 

2. Јанушева, В., 

Костадиновска

-Стојчевска, Б. 

Академско пишување 2 Педагошки факултет – 

Битола, 2019 

3. Јанушева, В. Стандарден македонски 

јазик 

Педагошки факултет – 

Битола, 2017 

4. Јанушева, В., 

Костадиновска

-Стојчевска, Б. 

Академско пишување 1 Педагошки факултет – 

Битола, 2017 

    

10.4

. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Јанушева, В. Придавски пароними 

мотивирани од различна 

именска основа во 

македонскиот стандарден 

јазик 

Филилошки студии, 

17(2), 213–225, 2019 

2. Јанушева, В. Дилеми за употребата на 

голема буква во 

македонскиот стандарден 

јазик 

Меѓународно списание 

на лингвистички, 

книжевни и 

културолошки 

истражувања 

„Палимпсест“, 4(8), 

25–37, 2019 
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3. Janusheva, V., 

Bosilkovska, S., 

Jurukovska, J. 

Comparative analysis of the 

phraseological expressions 

in the Macedonian and the 

English language (without 

verb in their structure) 

European Journal of 

Literature, Language 

and Linguistic Studies,  

2(4), 134–146, 2018 

4. Јанушева, В.  Прирокот во Наставната 

програма и во учебниците 

по Македонски јазик во 

основното и средното 

образование во РМ 

Скопје: Институт за 

македонска 

литература, 

Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“, 

,,Филолошки студии“, 

бр. 2, Говор, 

лингводидактика, 

180–195, 2017 

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

posle [afterwards] in the 

newspaper syb-style of the 

Macedonian standard 

language 

International Scientific 

Journal ,,Horizons“, 19, 

275–286, 2016 

11

.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1

. 

Дипломски работи Над 70 

11.2

. 

Магистерски работи 7 

11.3

. 

Докторски дисертации 2 

12

.  

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

години 

12.1

. 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач/година 

1. Janusheva, V., 

Pejchinovska-

Stojkovikj, 

Talevski, D. J. 

Towards the criteria 

and indicators  for 

essay assessment 

Journal plus education, 

28(1), 170– 181, 2021 

2. Јанушева, В.  Семантички 

формули за давање 

комплименти во 

македонскиот 

стандарден јазик 

Journal of 

Contemporary 

Philology 3(2), 77–88, 

2020 

3.  Janusheva, V. The Macedonian 

language in regard to 

COBID-19 

Thesis, 9(2), 243– 261, 

2020 

 
4. Janusheva, V. The features of the 

Macedonian standard 

language in the 

journalistic sub style 

(columns) 

Thesis, 8 (2), 277–293, 

2019 
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5. Јанушева, В. Правописна норма 

македонског језика у 

образовном 

контексту 

Ужице: Педагошки  

факултет, Зборник 

радова са научног 

скупа „Језик, култура, 

образовање“, 115–124, 

2018 

 

6. Јанушева, В. Терминологизација, 

ретерминологизација 

и 

детерминологизација 

во македонскиот 

стандарден јазик 

Скопје: Институт за 

македонска 

литература, 

Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“, 

,,Филолошки студии“, 

бр. 1, Историја и 

филологија,1–16 2018 

12.2

. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт-фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач/година 

1. Pejchinovska, M., 

Janusheva, V., 

Kostadinovska-

Stojchevska, B. 

Significance of 

students’activity for 

the learning process, 

qualitative analysis in 

primary education in 

Republic of 

Macedonia 

Journal for еducators, 

teachers and trainers, 

10 (1), 129–139, 2019 

2. Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, D. J. 

Students’ survey for 

assessing the HE 

teachers’ work – 

advantages and 

disadvantage. 

Educação, UFSM, 

43(3), 369–391, 2018 

12.3

. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Годин

а 

1. Јанушева, В., 

Стојаноска М. 

Конески, 

македонскиот јазик и 

пишаната практика 

Тркалезна маса 

„Делото на 

Конески – извор 

на 

истражувања 

во науката за 

јазикот, 

литературата 

и културата“ 

2021 

2. Стојаноска, М., 

Јанушева, В. 

Лексиката во 

„Стерна“ на Конески 

Филолошки 

читања: 

Јазикот и 

стилот на 

Конески 

2021 
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3. Јанушева, В., 

Стојаноска 

Марија 

Однадвор – дома: 

Новите зборови 

(неологизмите) во 

македонскиот 

стандарден јазик 

Македонскиот 

јазик – извор на 

научни 

истражувања 

(дома и надвор) 

2020 

 

 

 

Ред. бр. 6 

 

ПРИЛОГ бр. 4  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од втор 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 
Трет циклус, односно ниво VIII 

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 
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 
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

. 

бро

ј 

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 
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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 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 

 7. Методи на социјална 

интервенција 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет-Битола 

 8. Критичка писменост Преведување од македонски на англиски и од 

англиски на македонски јазик/ Педагошки 

факулет-Битола/ Македонски јазик и 

книжевност/ Англиски јазик и книжевност 

 9. Педагошка практика Македонски јазик и книжевност/ Наставник за 

одделенска настава 

 10  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

. 

бро

ј 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи стратегии во 

наставата по македонски 

јазик и книжевност 

Македонски јазик/  Педагошки факултет-

Битола 

 ИКТ во наставата по 

јазик и книжевност 

Македонски/Англиски јазик/  Педагошки 

факултет-Битола 

 Методичка практика Македонски јазик/  Педагошки факултет-

Битола 

 Методика на 

креативното пишување 

Наставник-магистер за одделенска настава и  

Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

 Методички практикум Наставник-магистер за одделенска настава и  

Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

 Современи тенденции во 

наставата по македонски 

јазик 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Педагошки факултет-Битола 

 Методичко моделирање Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Педагошки факултет-Битола 

 Методички практикум Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Педагошки факултет-Битола 

 Корективни техники во 

читњето и пишувањето 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Педагошки факултет-Битола 

 Методика на почетното 

јазично описменување 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Педагошки факултет-Битола 

 Современа образовна 

технологија 

Наставник-магистер за одделенска настава/ 

Воспитувач/ Педагошки факултет-Битола 

   

2.   

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

. 

бро

ј 

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 

 Методика на критичка 

писменост  

Настава по јазик и Образовни науки/ 

Педагошки факултет-Битола, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

 Мултимедијален пристап 

во наставата 

Образовни науки/  Педагошки факултет-Битола, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

 Педагошка стилистика Настава по јазик/ Педагошки факултет-Битола, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

 Методичко моделирање 

на наставата по јазик и 

книжевност 

Образовни науки/  Педагошки факултет-Битола, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 

 Пристапи во развојот на  

јазичко креативното 

изразување 

Надарени и талентирани/  Педагошки факултет-

Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“-

Битола 

2.   

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1

. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

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.0251352/ 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. 

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

Jovanovska, M., 

Neshkovska, S.,  

Andonovska 

Trajkovska, D.,  

Blazeska 

Tabakovska, N.,  

KuzmanovskaTase

tovikj, 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.

број 

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 

 

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 
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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.

број 

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.

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Андоновска-

Трајковска, Д.  

 

Многузначноста на 

(екстра)лингвистичките 

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). 
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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

/pretstavuvanje-na-dimitar-

pandev/?fbclid=IwAR0Uu96w

bGZYjjtBlOq2WLUqs-

sxGEOrq2-

QZHLgTcTUyu60J3lOaXhNd

u4/ 2019 

5. Андоновска-

Трајковска, Д.  

 

За тридимензионалните 

тропи во 

интертекстуалниот код 

на „Песната 

палимпсест“ од Веле 

Смилевски 

„Синтези“, книжевно 

списание, Скопје, 2019 

6.    

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

. 

бро

ј 

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.0251352/ 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://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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2. Silvana Neshkovska, 

Sonja Kitanovska-

Kimovska,  Daniela 

Andonovska-

Trajkovska 

Translators’ Dilemmas 

in Translating Poetry: 

The Case of Gane 

Todorovski’s Poetry In 

English 

2021/ Culture and FLT, 

Discourses of Change: 

Language and Literature, 9 

(1)/ Konstantin Preslavsky 

University of Shumen, 

Department of English 

Studies. 21-39. doi: 

10.46687/SILC.2021.v09i01.0

02 

3. Andonovska-

Trajkovska, D.  

The Chronotopes in 

Borche Panov’s 

Lyrical Poem Titled 

“Michelangelo”. 

(2019) PALIMPSEST: 

International Journal for 

Linguistics, Literary and 

Cultural Research, 4 (7). pp. 

123-135. ISSN 2545-3998. 

4. Bogdanoska 

Jovanovska, M., 

Neshkovska, S.,  

Andonovska 

Trajkovska, D.,  

Blazeska 

Tabakovska, N.,  

Kuzmanovska 

Tasetovikj, B.  

University Students’ 

Views on the Impact of 

Student Mobility on 

their Achievements 

and Future Prospects 

(2018). Association of 

Slovenian Educationalists: 

Journal of Contemporary 

Educational Studies. Vol. 69 

(135) No. 2/2018. pp. 132–

143. ISSN 0038 0474. 

5. Andonovska-

Trajkovska, D.  

A Quest for the 

Essence in the 

(Extra)Textual 

Structures of “In the 

Cocoon of the 

Century” by Vesna 

Mundishevska-

Veljanovska 

(May, 2018). PALIMPSEST: 

International Journal for 

Linguistic, Literary and 

Cultural Research. Vol 3, No. 

5. Shtip: Goce Delcev 

University, Faculty of 

Philology, Stip,Republic of 

Macedonia. pp. 151-160. 

6. Andonovska-

Trajkovska, D.  

The Impact of the 

Students’ Age on the 

Literary Text Analysis’ 

Approach: Using of 

Teaching Methods and 

Approaches in Primary 

Education 

(2017) Teaching Innovations, 

XXX (3), 57–66, doi: 10.5937/ 

12.2

. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред

. 

бро

ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3

. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред

. 

бро

ј 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 
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1. Andonovska-

Trajkovska, 

D. and Iliev, 

D. (2018).  

Critical Literacy 

and University 

Students’ 

Approaches to 

Learning.  

13 International Balkan 

Education and Science 

Congress, BES Trakya 

University Faculty of 

Education, Edirne (6-8 

september 2018). pp. 464-

469. 

2018 

  2. Cvetkova 

Dimov, B., 

Atanasoska, 

T. and 

Andonovska-

Trajkovska, 

D.  

 

School 

Discipline and 

Schoоl 

Indiscipline 

First International Scientific 

Conference of the Faculty 

of Pedagogy: “Pedagogical 

Theory and Practice in a 

Time of Change” – 

ISCFP18, 7 December 

2018, Faculty of Pedagogy, 

University of Tetovo 

2018 

Published in 

2019 in: 

Education: 

Journal of 

Education 

Research. 1(1-

2). Tetovo: 

Faculty of 

Pedagogy, 

University of 

Tetova. pp. 

92-99. 

  3. Andonovska-

Trajkovska, 

D., 

Neshkovska, 

S., 

Bogdanoska 

Jovanovska, 

M.  

Some Key 

Considerations 

Regarding 

Today’s 

University 

Students. 

The Education at the 

Crossroads-

Conditions,Challenges, 

Solutions and Perspectives: 

Conference Proceedings 

from the International 

Scientific Conference. 

Bitola: Macedonian Science 

Society–Bitola, Republic of 

Macedonia, pp. 88-96 

2018 

  4. Andonovsk

a-

Trajkovska, 

D.,  

 

The Impact of 

the Students’ 

Age on the 

Literary Text 

Analysis’ 

Approach: Using 

of Teaching 

Methods and 

Approaches in 

Primary 

Education 

Paper presented at the 

International Scientific 

Conference Program: 

Problems and Dilemmas of 

Teaching and Learning 

Theory and Practice in 

Formal Education in 

Arandjelovac, Serbia and 

published in: Teaching 

Innovations, XXX (3), 57–

66, doi: 

10.5937/inovacije1703057

A   

26-27 May 

2017 

  5. Andonovska-

Trajkovska, 

D., Iliev, D., 

Atanasoska, 

T.  

 

Methodology of 

Teaching Poetry 

Writing in the 

Elementary 

Classroom,  

INTED2017 Proceedings, 

pp. 4995-5003, doi: 

10.21125/inted.2017.1165 

2017 
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Реден бр. 7 

 

ПРИЛОГ бр. 4  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од втор циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме РАНКО МЛАДЕНОСКИ 

2. Дата на раѓање 15.10. 1966 година 

3. Степен на образование Трет циклус, односно ниво VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор по филолошки науки 

 

 

 

5. 

 

 

 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Магистер по 

филолошки науки 

2005 Филолошки факултет 

„Блаже Конески“, 

Скопје 

 

Доктор по 

филолошки науки 

 

 

2010 

 

Филолошки факултет 

„Блаже Конески“, 

Скопје 

 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле Област 

 

Хуманистички 

науки 

 

Наука за 

книжевноста 

Теорија на 

книжевноста; 

Македонска 

книжевност XX век 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

 

Хуманистички 

науки 

 

Наука за 

книжевноста 

Теорија на 

книжевноста; 

Македонска 

книжевност 

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 

Филолошки факултет, 

Универзитет „Гоце Делчев“, Штип 

Редовен професор; 

Теорија на 

книжевноста и 

Македонска 

книжевност XX век 

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. Теорија на книжевноста Македонски јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет, Штип 

2. Наратологија Македонски јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет, Штип 

3. Поетика Македонски јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет, Штип 

4. Современа македонска 

книжевност 1 

Македонски јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет, Штип 

5. Современа македонска 

книжевност 2 

 

Македонски јазик и книжевност/ 

Филолошки факултет, Штип 

 

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

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Теорија на книжевноста Македонска книжевност/ Филолошки 

факултет, Штип 

2. Теорија на поезијата Македонска книжевност/ Филолошки 

факултет, Штип 

3. Современа македонска 

книжевност 

Македонска книжевност/ Филолошки 

факултет, Штип 

4. Книжевни теории Англиска филологија/ Филолошки 

факултет, Штип 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

 

1. 

 

Македонски 

постмодернизам 

 

Македонски јазик, книжевност и 

култура/ Филолошки факултет, Штип 

 

 

2. 

 

Постколонијална критика 

 

Македонски јазик, книжевност и 

култура/ Филолошки факултет, Штип 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач /  година 

 

1. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Симболиката на 

синтаксичките тријади 

во песната „Црква“ од 

Блаже Конески 

 

 

Зборник на трудови од 

VIII меѓународна 

научна конференција 

„Меѓународен дијалог: 

Исток – Запад“, 

Меѓународен центар за 

славјанска просвета, 

Свети Николе, 2017, 

стр. 13-19. 

 

2. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Поетскиот ораториум на 

Блаже Конески  

 

Зборник на трудови од 

II меѓународна научна 

конференција ФИЛКО, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип, 2017, 

стр. 409-417. 

 

3. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Поезијата во романите 

на Венко Андоновски 

 

Зборник на трудови од 

III меѓународна научна 

конференција ФИЛКО, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип, 2018, 

стр. 429-437. 

 

4. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Белетризирање на 

теоријата и 

теоретизирање на 

белетристиката 

Palimpsest, Филолошки 

факултет, Штип, год. 

III, бр. 5, 2018, стр. 313-

329. 
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5. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Оксиморонот во 

„Нежното срце на 

варварот“ од Венко 

Андоновски 

Международный сборник 

научных трудов 

„Материалы по русско-

славянскому 

языкознанию“, 

Издательство «НАУКА-

ЮНИПРЕСС»; 

Воронежский 

государственный 

университет; 

Университета им. Гоце 

Делчева города Штип, 

2020, стр. 271-281. 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. д-р Виолета 

Димова, 

д-р Луси 

Караниколова‒

Чочоровска, 

 д-р Ранко 

Младеноски, Сања 

Велкова, Делфина 

Николенко, Пацка 

Тасева 

Литературолошките и 

културолошките 

истражувања и нивната 

функција во 

оспособувањето на 

студентите идни 

наставници 

Филолошки факултет, 

Штип (Одлука на ННС 

бр. 1902-48/15 од 10.02. 

2016 година) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

д-р Виолета 

Димова, д-р Нина 

Даскаловска, д-р 

Драгана 

Кузмановска, д-р 

Луси 

Караниколова‒

Чочоровска, д-р 

Ранко 

Младеноски, д-р 

Марија Леонтиќ, 

д-р Махмут 

Челик, д-р 

Даринка 

Маролова, д-р 

Весна Коцева, м-р 

Снежана Кирова, 

м-р Биљана 

Иванова, м-р 

Марија Тодорова, 

м-р Татјана 

Уланска, м-р 

Марица Тасевска, 

м-р Марија 

Гркова. 

 

 

 

 

 

 

Евалуација во високото 

образование во 

наставата по јазик и 

книжевност 

 

 

 

 

 

 

Филолошки факултет, 

Штип (Одлука на ННС 

бр. 1902-68/3 од 01.03. 

2018 година) 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 
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1. Ранко 

Младеноски 

Александар III 

Македонски во 

македонската 

книжевност 

Македоника литера, 

Скопје, 2016 

 

2. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Теорија на книжевноста 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, Филолошки 

факултет, Штип, 2018 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

 

1. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Раскази на Етгар Керет 

на македонски јазик 

Годишен зборник на 

Филолошки факултет, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип, год. 

IX, бр. 12, 2018, стр. 

43-48. 

 

2. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

 

Значењето на 

книжевниот текст како 

процес 

 

Палимпсест, 

Филолошки факултет, 

Штип, год. IV, бр. 7, 

2019, стр. 273-284. 

 

3. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Моделот на симболиката 

во творештвото на 

Матош 

 

Палимпсест, 

Филолошки факултет, 

Штип, год. IV, бр. 8, 

2019, стр. 193-203. 

 

4. 

 

Ранко 

Младеноски 

Софија Иванова 

 

Современата 

книжевност меѓу 

западниот 

антропоцентризам и 

источната теодицеја 

Палимпсест, 

Филолошки факултет, 

Штип, год. V, бр. 9, 

2020, стр. 295-307. 

 

5. 

 

Ранко 

Младеноски 

Маријана 

Горгиева-

Ристевска 

Семиологија на 

неантропоморфниот лик 

во романот „Ќерката на 

Математичарот“ од 

Венко Андоновски 

Палимпсест, 

Филолошки факултет, 

Штип, год. V, бр. 9, 

2020, стр. 179-189. 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии  

11.1. Дипломски работи 52 дипломски трудови на Катедрата за 

македонски јазик и книжевност на 

Филолошкиот факултет во Штип. 

11.2. Магистерски работи 5 магистерски трудови на Катедрата за 

македонски јазик и книжевност на 

Филолошкиот факултет во Штип. 

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. бр. Автори Наслов Издавач / година 
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1. 

 

Ранко Младеноски 

 

Белетризирање на 

теоријата и 

теоретизирање на 

белетристиката 

 

Palimpsest, Филолошки 

факултет, Штип, год. 

III, бр. 5, 2018, стр. 313-

329. 

 

2. 

 

Ранко Младеноски 

 

Раскази на Етгар 

Керет на македонски 

јазик 

 

Годишен зборник на 

Филолошки факултет, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“ – Штип, год. 

IX, бр. 12, 2018, стр. 

43-48. 

 

3. 

 

Ранко Младеноски 

 

Моделот на 

симболиката во 

творештвото на 

Матош 

 

Палимпсест, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, Штип, год. IV, 

бр. 8, 2019, стр. 193-

203. 

 

4. 

 

Ранко Младеноски 

 

Значењето на 

книжевниот текст 

како процес 

 

Палимпсест, 

Универзитет „Гоце 

Делчев“, Штип, год. IV, 

бр. 7, 2019, стр. 273-

284. 

 

5. 

 

Ранко Младеноски 

Софија Иванова 

 

Современата 

книжевност меѓу 

западниот 

антропоцентризам и 

источната теодицеја 

 

Палимпсест, 

Филолошки факултет, 

Штип, год. V, бр. 9, 

2020, стр. 295-307. 

 

6. 

 

Ранко Младеноски 

Маријана Горгиева-

Ристевска 

 

Семиологија на 

неантропоморфниот 

лик во романот 

„Ќерката на 

Математичарот“ од 

Венко Андоновски 

 

Палимпсест, 

Филолошки факултет, 

Штип, год. V, бр. 9, 

2020, стр. 179-189. 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач / година 

1. / / / 

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 
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1. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Оксиморонот во 

„Нежното срце на 

варварот“ од Венко 

Андоновски 

 

 

IV Меѓународна 

научна 

конференција 

„ФИЛКО“, 

Воронешки 

државен 

универзитет, 

Воронеж, Руска 

Федерација 

 

 

 

2019 

 

 

 

2. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Поезијата во романите 

на Венко Андоновски 

III Mеѓународна 

научна 

конференција 

ФИЛКО, 

Филолошки 

факултет при 

Универзитетот 

„Гоце Делчев“, 

Штип 

 

 

2018 

 

3. 

 

Ранко 

Младеноски 

 

Поетскиот ораториум 

на Блаже Конески 

II Меѓународна 

научна 

конференција 

„ФИЛКО“, 

Воронешки 

државен 

универзитет, 

Воронеж, Руска 

Федерација 

 

 

2017 

 

 

 

Ред. бр. 8 

 

ПРИЛОГ бр. 4  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од втор циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме МИЛЕНА ПЕЈЧИНОВСКА-СТОЈКОВИЌ 

2. Дата на раѓање 6.5.1982 г. 

3. Степен на образование Трет циклус, односно ниво VIII 

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 

 

 

2005 

 

 

 

 

Педагошки факултет – 

Битола Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола 

Магистериум 2010 Педагошки факултет – 

Битола Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола 

Докторат  2015 Педагошки факултет – 

Битола Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ – 

Битола 

6. Подрачје Поле Област 
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Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен магистер 

Природно-

општествено 

Образование Методика – 50504, Друго 

(природни и општествени 

науки) – 50525 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природно-

општествено 

Образование Методика – 50504, 

Образование на наставници 

– 50513, Друго (природни и 

општествени науки) – 50525 

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. Методика на 

природо-научното 

и општественото 

подрачје 1  

Наставник за одделенска настава /Педагошки 

факултет – Битола 

2. Методика на 

воспитно-

образовната работа 

по ЗПО 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

3. Природни науки Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

4. Основи на 

природните науки 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

5. Нашата татковина Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

Македонски јазик и книжевност / Педагошки 

факултет – Битола 

Англиски јазик и книжевност/ Педагошки 

факултет – Битола 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет - Битола 

6. Еколошко 

воспитание 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола  

7. Интерактивни 

вештини 

Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

8. Превенција на 

девијантно 

однесување 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 

9. Медиумска 

култура 

Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

10. Медиумска 

култура во 

наставата 

Наставник за одделенска настава /Педагошки 

факултет – Битола 

Македонски, англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 
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11. Педагошка 

практика 

 

Наставник за одделенска настава/Педагошки 

факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

Македонски/ англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

12. Македонски како 

странски јазик 

(само за странски 

студенти) 

Сите групи 

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

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма/институција 

1. Супстратни основи 

на методиката –

географија 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

2.  Методика на 

наставата по 

општество  

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

3.  Методика на 

наставата по 

природа 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

4. Методика на 

наставата по 

запознавање на 

околината 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

 5. Методика на 

наставата  по 

природни науки и 

технологија 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

 6. Методичко 

моделирање 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

 7. Методички 

практикум 

Методика на одделенска настава 

Педагошки факултет – Битола 

 8. Стратегии во 

наставата по 

англиски јазик и 

книжевност 

Англиски јазик и книжевност  

Педагошки факултет – Битола 

 9. Методичка 

практика 

Англиски јазик и книжевност  

Педагошки факултет – Битола 

 10. Методичка 

практика 

Македонски јазик и книжевност 

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

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма/институција 

1. Методичко 

моделирање на 

наставата по 

природни науки 

Образовни науки  

Педагошки факултет – Битола 

2. Развој на 

креативни 

компетенции во 

наставата 

Образовни науки  

Педагошки факултет – Битола 
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  3. Методика на 

креативната 

настава по 

англиски јазик 

Настава за јазик/ Педагошки факултет – Битола 

  4. Интерактивни 

вештини 

Настава по јазик /Менаџмент во образование 

Педагошки факултет – Битола 

  5. Комуникациски 

аспакти на 

наставата 

Настава за јазик/ Педагошки факултет – Битола 

  6. Наставникот и 

надарените 

ученици 

Образование на надарени и талентирани 

Педагошки факултет – Битола 

  7. Самоевалвацијата 

на постигањата на 

надарените и 

талентираните  

Образование на надaрeни и талентирани 

Педагошки факултет – Битола 

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/ година 

1. Pejchinovsk

a, M., 

Kamchevska

, B. 

Contemporary 

Learning Approaches 

Featuring Pupils’ 

Activities 

Scientific Journal 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. XIV, No. 1: 59 – 74 / 

2016/ EBSCO 

2. Janusheva, 

V., 

Pejchinovsk

a, M, 

Kostadinovs

ka, B. 

The Motivational 

Function of the Grade 

The Online Journal of New 

Horizons in Education 

(TOJNED), Vol. 6, Issue 2, 

ISSN: 2146‐7374: 130 – 142 

/2016 

3. Janusheva, 

V., 

Pejchinovsk

a, M, 

The Role Of The Five 

Paragraph Essay In 

Promoting The 

Students’ Written 

Expression In 

The Republic Of 

Macedonia 

Scientific International 

Journal: Teacher, Faculty of 

Education, ISSN 1857-8888, 

Vol.12: 113 – 120, Bitola / 

2016 

4. Janusheva, 

V., 

Pejchinovsk

a, M., 

Talevski, D. 

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 
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5. Janusheva, 

V., 

Pejchinovsk

a, M., 

Talevski, D. 

J. 

The Еxternal 

Аssessment in the 

Republic of Macedonia 

– Does it Justify its 

Existence? 

Scientific International 

Journal: Teacher, ISSN 1857-

8888 (online), DOI. 

10.20544/teacher.13.01, Vol. 

13: 74 – 82 / 2017 

6. 

Kuka, M., 

Talevski, D. 

J., 

Pejchinovsk

a, 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 

 7. Janusheva, 

V., 

Pejchinovsk

a, 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.б

рој 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Твининг проект 

„Развивање на 

соработка 

помеѓу 

високообразовн

ите 

институции, 

приватниот 

сектор и 

релевантните 

органи“ 

МК13IPASO011

6R,  

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. 
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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. 

3. EuroScitizen, 

проект на 

Европска унија, 

Брисел 

COST Action CA17127, 

Building on Scientific 

Literacy in Evolution 

Towards Scientifically 

Responsible Europeans 

(EuroScitizen) 

Проект на Европска унија, 

Брисел 

Почеток на акцијата: 

11.9.2018, крај на акцијата: 

10.9.2022 г. 

    

    

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.    

2.    

3.    

4.    

5.    

1

1.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.

1. 

Дипломски работи 25 

11.

2. 

Магистерски работи / 

11.

3. 

Докторски дисертации / 

1

2.  

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

години 

12.

1. 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните 

пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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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/10.5902/1984

644430084. Thomson 

Reuters (Clarivate Analitics) / 

2018 

2.  

Pejchinovska, M., 

Janusheva, V., 

Kostadinovska, B. 

Significance of 

Students’ Activities 

for the Learning 

Process, Qualitative 

Analysis in Primary 

Education in 

Republic of 

Macedoniа 

Journal for Educators, 

Teachers and Trainers, ISSN: 

1989-9572. Thomson 

Reuters (Clarivate Analitics)/ 

2019 

 3. Sá-Pinto, X, 

Realdon, G. , 

Torkar, G., Sousa, 

B., Georgiou, M., 

Jefries, A., Korfatis, 

K., Paolucci, S., 

Pessoa, P., Rocha, 

J., Stasinakis, K. P., 

Cavadas, B., 

Crottini, A., 

Gnidovec, T., 

Nogueira, T., 

Papadopoulou, P., 

Piccoli, C., Barstad, 

J., Dufour, H. D., 

Pejchinovska, M., 

Pobric. A., 

Cvetković, D., 

Mavrikaki, E. 

Development 

and Validation 

of a Framework 

for the Assessment 

of School Curricula 

on the Presence 

of Evolutionary 

Concepts (FACE) 

Evolution: Education and 

Outreach, ISSN: 1936-6434; 
Sá-Pinto et al. Evo Edu 

Outreach (2021) 14:3 

https://doi.org/10.1186/s120

52-021-00142-2 

 Springer Nature: CiteScore: 

3.4, SCOPUS (indexed by 

SCOPUS), SCImago 

Journal Rank (SJR): 

0.857 /2021 

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. Pejchinovska, 

M., Kamchevska, 

B. 

Specific 

Features of 

Students’ 

Activities 

Planning 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, 

Education and Research 

Across Time and Space, 

Faculty of Education, 

Bitola, 377 – 382 / 2017 

2017 

http://dx.doi.org/10.5902/1984644430084
http://dx.doi.org/10.5902/1984644430084
https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2
https://doi.org/10.1186/s12052-021-00142-2
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2. Bosilkovska, S., 

Pejchinovska, M. 

The Accolade 

of Being 

Attentively 

Listened To 

Third International 

Conference ―Education 

across Borders, 

Education and Research 

Across Time and Space, 

Faculty of Education, 

Bitola, 505 – 512 / 2017 

2017 

3. Pejchinovska, 

M., Talevski 

D.J., Janusheva, 

V 

Успешната 

комуникациј

а во 

наставата и 

постигањат

а на 

учениците 

Second International 

Scientific Conference – 

Gifted and Talented 

creators of the Progress, 

Faculty of Education, 

Bitola/2020 

2020 

  4. Kostadinovska, 

B., Pejchinovska, 

M., Boshevska, 

E. 

Activities that 

boost 

Students’ 

Motivation in 

the English 

as Foreign 

Language 

Classroom  

Second International 

Scientific Conference – 

Gifted and Talented 

creators of the Progress, 

Faculty of Education, 

Bitola/2020 

2020 

 

 

Ред. бр. 9 

 

ПРИЛОГ бр. 4  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од втор циклус на студии и за ментори на докторски 

трудови 

1. Име и презиме ДЕАН ИЛИЕВ 

2. Дата на раѓање 31.12.1971 

3. Степен на образование Трет циклус, односно ниво VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по педагошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Факултет 1 

Дипломиран 

педагог 

1995 Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје, 

Филозофски факултет 

Скопје, Институт за 

педагогија 

Факултет 2 

Дипломиран 

социјален 

работник 

1997 Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје, 

Филозофски факултет 

Скопје, Институт за 

социјална работа и 

социјална политика 

Магистер 

Магистер на 

педагошки 

науки 

2001 Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје, 

Филозофски факултет 

Скопје, Институт за 

педагогија 

Доктор 

Доктор на 

2005 Универзитет Св. Кирил и 

Методиј Скопје, 
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педагошки 

работи 
Филозофски факултет 

Скопје, Институт за 

педагогија 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

Педагогија, Дидактика, 

Методологија на 

истражување, 

Образование на 

наставници 

 

7. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Образо

вание 

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 
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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. 

бр. 
Автор Наслов Издавач / година 
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1. 

Julia Holzer, Selma 

Korlat, Christian 

Haider, Martin 

Mayerhofer, Elisabeth 

Pelikan, Barbara 

Schober, Christiane 

Spiel, Toumazis 

Toumazi, Katariina 

Salmela-Aro, Udo 

Ka¨ser, Anja Schultze-

Krumbholz, Sebastian 

Wachs, Mukul Dabas, 

Suman Verma, Dean 

Iliev, Daniela 

Andonovska-

Trajkovska, Piotr 

Plichta, Jacek 

Pyżalski, Natalia 

Walter, Justyna 

Michałek-Kwiecień, 

Aleksandra 

Lewandowska-Walter, 

Michelle F. Wright, 

Marko Lu¨ftenegger 

Adolescent well-being 

and learning in times 

of COVID-19—A 

multi-country study of 

basic psychological 

need satisfaction, 

learning behavior, and 

the mediating roles of 

positive emotion and 

intrinsic motivation 

Impact factor Journal, 

Indexed in ISI Web of 

science, PLoS ONE 

(2021) 

2. 

Iliev D.,Andonovska-

Trajkovska D. And 

Farizi F.. 

Action Research as 

Teaching Strategy for 

İndividualization of 

Learning 

Edirne conference, 

Conference 

proceedings published 

on http://bes2018.org, 

2018 

3. 
Andonovska-

Trajkovska D., Iliev D. 

Critical Literacy and 

University Students’ 

Approaches to 

Learning 

Edirne conference, 

Conference 

proceedings published 

on http://bes2018.org, 

2018 

4. Iliev D., 

The Treatment of the 

Educational 

Objectives by the 

Teachers as Possible 

Reason for Brain 

Escape 

In: Herzog J. (Ed.) 

(2018) Challenges of 

Working With Gifted 

Pupils in European 

School Systems, 

Hamburg-Germany : 

Verlag Dr.Kovac p. 

137-157 , 2018 

 

5. Iliev D. 

Action Research As 

Strategy For Learning 

Of Gifted And 

Talented Pupils 

International Scientific 

Conference, Giftedness 

And Creative 

Approaches To 

Learning, VRSAC, 30 

June, 2017 (Plenary 

Speaker) 

2017 

6. 
Iliev D. and 

Atanasoska T. 

Action research based 

university teaching 

Srpska Akademija 

Obrazovanja, 

http://bes2018.org/
http://bes2018.org/
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and studying …Published in: Г О Д 

И Ш Њ А К , Центар 

за образовну 

технологију, Београд 

ISSN 1820 –5461 

COBISS.SR-ID 

140963340 Година: 

XIII, p.229-246 

2017 

7. 

Daniela Andonovska-

Trajkovska, Dean 

Iliev, Tatjana 

Atanasoska 

Methodology Of 

Teaching Poetry 

Writing In The 

Elementary Classroom 

INTED2017 

Proceedings 11th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference March 6th-

8th, 2017 -Valencia, 

Spain,  ISBN: 978-84-

617-8491-2 / ISSN: 

2340-1079 

doi: 10.21125/inted.201

7 Publisher: IATED, 

Indexed  in ISI Web of 

science and Cross ref 

8. 

Dean Iliev, Daniela 

Andonovska-

Trajkovska, Tatjana 

Atanasoska, Fariz 

Farizi 

The Content Of The 

Mother Tongue 

Textbooks – Critical 

And Prospective View 

INTED2017 

Proceedings 11th 

International 

Technology, Education 

and Development 

Conference March 6th-

8th, 2017 — Valencia, 

Spain,  ISBN: 978-84-

617-8491-2 / ISSN: 

2340-1079 

doi: 10.21125/inted.201

7 Publisher: IATED, 

Indexed  in ISI Web of 

science and Cross ref 

9. 

Vitanova V., 

Atanasova-Pachemska 

T., Iliev 

D., Pachemska S. 

 

Factors Affecting the 

Development of ICT 

Competencies of 

Teachers in Primary 

Schools 

Procedia - Social and 

Behavioral Sciences,  

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1087-

1094, indexed on the 

Science Direct, Scopus 

and Thomson Reuters 

Conference 

Proceedings Citation 

Index (Web of Science) 

 

 10. 

Cvetkova Dimov B., 

Atanasoska T., Iliev 

D., Andonovska 

Trajkovska D., 

Seweryn-

Kuzmanovska M. 

Importance Of 

Investment In 

Research’s Of Students 

And Teachers 

Epistemological And 

Pedagogical Beliefs 

Elsevier, Procedia - 

Social and Behavioral 

Sciences,  

Volume 191, 2 June 

2015, Pages 1299-

1303, indexed in the 

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
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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“(Илие

в 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-

2018- во тек 
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образовните 

институции во 

Република 

Македонија (Илиев 

е образовен експерт 

и координатор на 

проектните 

активности) 

5. 

Фондација за 

образовни и културни 

иницијативи Чекор по 

Чекор и УСАИД 

Со читање до 

лидерство (Ментор 

и обучувач) 

Од септември 2013 

год. до декември 2017 

год. 

6. 

НАНСЕН Дијалог 

Центар Скопје, МОН 

и Министерството за 

надворешни работи на 

Норвешка 

Иницијатива за 

унапредување на 

наставничката 

професија и 

изработка на 

Концепција за 

унапредување на 

наставничката 

професија во 

Македонија (Илиев 

Д. е еден од 

двајцата 

раководители на тој 

проект) 

2015 и 2016 

7. 

Фондација за 

образовни и културни 

иницијативи Чекор по 

Чекор 

Компетентни 

наставници за 21 

век- принципи за 

квалитетна 

педагошка пракса 

Од октомври 2014 год. 

до јули 2015 год. 

8. 

Агенцијата за 

меѓународен развој на 

САД (УСАИД), а го 

спроведува 

Македонскиот центар 

за граѓанско 

образование (МЦГО), 

во соработка 

со Фондацијата за 

образовни и културни 

иницијативи Чекор по 

чекор со поддршка на  

Бирото за развој на 

образованието. 

Проектот на 

УСАИД за 

професионален и 

кариерен развој на 

наставниците 

2012-2015 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Илиев Д. 
Дидактика за 

родители 

Европа 92 Кочани, 

2021 

2. 
Miovska-Spaseva S., 

Iliev D., Shehu F., 

Initial Teacher 

training for 

Skopje : Foundartion Open 

Society Macedonia (In 
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Barbareev K., 

Mehmedi L. 

Primary school 

teachers-conditions 

and perspectives, 

(Образованието 

на наставниците 

во основното 

образование во 

Република 

Македонија 

состојби и 

перспективи) 

Macedonian)https://fosm.

mk/wp-

content/uploads/publicatio

ns/Istrazuvanje_Obrazova

nie%20na%20nastavnicite

_web1.pdf / 2018 

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Kevereski Lj. and  

Iliev D., 

"Face to Face 

Communication" in 

Families--The 

Historical and 

Contemporary 

Perspective 

ResearchinPedagogy, v7 

n2 Vrsac, p.168-186, 2017 

2. 
Angeloska Galevska 

N.and  Iliev D., 

Application of the 

Methodological 

Triangulation in 

the Pedagogical 

Research,  

Conference proceedings 

from the International 

Scientific Conference The 

education at the 

Crossroads, 

Bitola:Macedonian 

Science Society-Bitola, 

Bitola, ISBN 978-608-

4616-89-4, p. 45-49 

2018 

3. Farizi F. and Iliev D. 

The reflective 

Teacher as a planer 

of Teaching 

UKLO: HORIZONS, DOI 

10.20544/HORIZONS.A.2

1.2.17.P03, UDC 

37.011.3-051/ 2017 

 

4. Iliev D., 

General and 

Specific Benefits of 

The Educational 

Process from the 

Realization of the 

Teacher`s 

Educational 

Researches 

Third International 

Conference “Education 

across Borders” Education 

and Research across Time 

and Space (1100th Death 

Anniversary of St. 

Clement of Ohrid)-

Conference 

proceedings,University 

“St. Kliment Ohridski” 

Bitola, Faculty of 

Education, p. 776-781, 

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
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ПРИЛОГ бр. 4  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од втор 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 циклус, односно ниво VIII 

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 

Образование 

Географија 

Образование 

8. Институција Звање во кое е избран и област 

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 
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Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во 

кое е избран и во 

која област 

Педагошки факултет - 

Битола 

Редовен професор, Географија 

Образование 

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

циклус на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.  Географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

2. Природни науки Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

3. Основи на природните 

науки 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

4. Регионална географија Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола  

Македонски/англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 

5. Нашата татковина Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Воспитувач/ Педагошки факултет – Битола 

Македонски/англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

6. Оценување на учениците Наставник за одделенска 

настава/Педагошки факултет – Битола 

Македонски/англиски јазик и книжевност/ 

Педагошки факултет – Битола 

Преведување / Педагошки факултет 

7. Медиумска култура Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

8.  Медиумска култура во 

наставата 

Македонски/англиски јазик и книжевност / 

Педагошки факултет – Битола 

9. Интерактивни вештини Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

10. Дипломатска 

комуникација 

Преведување/ Педагошки факултет – Битола 

11. Квалитет на социјалната 

работа 

Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 

12. Демогеографија Социјална и рехабилитациска педагогија/ 

Педагошки факултет – Битола 

13. Библиотеките и 

демогеографскиот развој 

Библиотекарство 

14. Топографија Криминалистика/Факултет за безбедност – 

Скопје 

15. Интегрирано гранично 

управување 

Криминалистика/Факултет за безбедност – 

Скопје 

16. Применета географија со 

топографија 

Сите студиски програми од прв циклус/ 

Воена академија – Скопје 

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

10.1

. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач /  година 



   
 

133 
 

1. 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 

2. 

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 

3. 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, J., 

Merkovska, M. 

Homework in 

function of formative 

assessment of 

students’achievement

s 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 

4. 

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 

 

5. 

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 

6. 

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 

7. 

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 
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8. 

Ђокић И., Кука 

М., Талевски Ј. 

Правци 

реконструкције 

система 

образовања 

Квалитет и изврсност 

образовању, Београд, Србија/ 

2015 

 

9. 

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 

10.2

. 

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

Ред.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Твининг проект 

„Развивање на 

соработка помеѓу 

високообразовнит

е 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.б

рој 

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.б

рој 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
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2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1

. 

Дипломски работи 156 

11.2

. 

Магистерски работи 19 

11.3

. 

Докторски дисертации 5 

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

години 

12.1

. 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

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 

2. 

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 

3. 

Janusheva, V., 

Pejchinovska, M., 

Talevski, J., 

Merkovska, M. 

Homework in 

function of formative 

assessment of 

students’achievement

s 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 

4. 

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 
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5. 

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 

6.  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/10.5902/1984

644430084. 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. 

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 

2. Pejchinovsk

a, 

M., Talevski 

D.J., Janush

eva, 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 

http://dx.doi.org/10.5902/1984644430084
http://dx.doi.org/10.5902/1984644430084
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3. 

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 

4. 

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 

5. 

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 

 
 
 

Ред. Бр. 11 

 

ПРИЛОГ бр. 4  

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од втор циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме ПЕТРОВСКИ ДОБРИ 

2. Дата на раѓање 08.09.1955 

3. Степен на образование Трет циклус, односно ниво VIII 

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 

Образован

ие 

Година Институција 

Високо 

образовани

е 

1979  Правен факултет-Битола 

Магистери

ум 

1996 ИСППИ-Скопје 

Докторат  1998 ИСППИ-Скопје 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле Област 

Општестве

ни науки 

Образование Менаџмент 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општестве

ни науки 

Образование Менаџмент 

8. Институција Звање во кое е избран и област 



   
 

138 
 

Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во кое 

е избран и во која 

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 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1.  Dobri 

Petrovski & 

Kristina 

Petrovska  

 

Multicultural and 

multiethnic toleration 

determined by school’s 

culture and behavior 

Teaching Innovations, Teacher 

Education faculty, Belgrade 

Vol. 30 N``4, 2017  
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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/v4i

4/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.

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dobri 

Petrovski – 

coordinator 

of the project  

Entrepreneurial learning  SEECEL- South east European 

center for entrepreneurial 

learning 2015 

2. Dobri 

Petrovski  

Perspectives of the teaching 

staff in terms of their career 

development, Објавен во: 

Modern  

 

Еducational Challenges and 

Phenomena. Polish and 

Macedonian Perspective, 

Wyższa szkoła pedagogiczna 

im. j. Korczaka w 

Warszawie/Универзитет Св. 

Климент Охридски – Битола, 

Warszawa - Bitola 2014. 

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

Petrovski 

(како 

експерт во 

проектот 

Project “Living Democracy 

SEE” (Makedonija) 2015 

 

Zurich University of Teacher 

Education (IPE) International 

Project in Education,   

5. Dobri 

Petrovski 

Democracy and civic 

education base of 

Macedonian 

ETEN-European Teachers 

Education Network – Viana 

Portugal 

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

Ред.

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. 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 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи Околу 100 

11.2. Магистерски 

работи 

Околу 35 

11.3. Докторски 

дисертации 

7 

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 
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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/v4i

4/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 

менаџментот 

во задржување 

на 

висококвалите

тните 

вработени 

Втора меѓународна 

конференција 

“Надарените и 

талентираните 

креатори на 

прогресот” 

Pedagoški 

fakultet Bitola, 

noemvri 2020 

god. 

2. Dobri Petrovski 

& Kristina 

Petrovska  

 

Multicultural 

and multiethnic 

toleration 

determined by 

school’s 

culture and 

behavior 

 International 

Scientific 

Conference 

“Problems and 

dilemmas of 

teaching and 

learning theory and 

practice in formal 

education”,  

Arandjelovac, 

Srbija Maj 26-

27, 2017 

3. Валентина 

Гулевска, Јове 

Талевски, 

Добри 

Петровски 

Клучни 

компетенции 

на 

наставниците 

– 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 

 

 

 

Ред. бр. 12 

 

ПРИЛОГ бр. 4  

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

програма од втор 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 циклус, односно ниво VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор по образовни науки 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се стекнал 

со научен степен 

Образование Годин

а 

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 

Општествен

и науки 

Менаџ

мент 

Менаџмент во образование 

7. Подрачје, поле и 

област на научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествен

и науки 

Образ

овани

е 

Образование на наставници, Друго 

8. Доколку е во 

работен однос да се 

наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во 

кое е избран и во 

која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки 

факултет – Битола  

Доцент  

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

циклус на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на 

предметот 

Студиска програма – институција 

1. Менторство Одделенски наставник; Воспитувач; Англиски 

јазик и книжевност; Македонски јазик и 

книжевност; Информатичко-техничко образование/ 

Педагошки факултет - Битола 

2. Воспитно - 

образовната 

организација и 

средината 

Одделенски наставник; Воспитувач; Англиски 

јазик и книжевност; Македонски јазик и 

книжевност; Информатичко-техничко образование 

/ Педагошки факултет - Битола 

3. Проектен 

менаџмент 

Социјална и рехабилитациска педагогија / 

Педагошки факултет - Битола 

4. Иновации и 

претприемништво 

Одделенски наставник, Информатичко-техничко 

образование / Педагошки факултет - Битола 

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

број 

Наслов на 

предметот 

Студиска програма/институција 

1. Училишен 

менаџмент 

Менаџмент во образование; Англиски јазик и 

книжевност / Педагошки факултет - Битола 

2. Менаџмент на 

промени 

Менаџмент во образование / Педагошки факултет - 

Битола 

3. Претприемништво 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 и 

заедницата 

Магистер за соработка со семејството и локалната 

заедница / Педагошки факултет - Битола 

 6. Предучилишната 

установа и 

заедницата 

Магистер воспитувач за соработка со семејството и 

локалната заедница – 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.

број 

Автори Наслов Издавач/ година 

1. Митревски, 

В., 

Стојановска, 

В. 

,,Поврзаноста 

на 

интелектуалн

ите 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 

entrepreneurshi

p 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 
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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. 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 

 

5. 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. 

10.2

. 

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

Ред.

број 

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.

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 
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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 
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ПРИЛОЗИ 

 
 

Прилог бр. 5 

Додаток на диплома 
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ПРИЛОГ БР. 6 
 

Статут на вискообразовната установа – 

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%

D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%A4%D0%91.pdf 

 

 

Извештај од последна самоевалуација – 

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

18-52 

 

 
 

ПРИЛОГ БР. 7 
 

(Копии од Решението за акредитација на високообразовната установа  

и Решението за акредитација на студиската програма Англиски јазик 

и книжевност се дадени во прилог) 

 
 

 

 

https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%A4%D0%91.pdf
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/images/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%A4%D0%91.pdf
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52
https://www.pfbt.uklo.edu.mk/index.php/2020-03-22-21-02-06/2020-04-15-20-18-52

