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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ЗА
ОСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ
СОЦИОЛИНГВИСТИКА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за cоцијални
nауки на студиска програма: Медиуми и интеркултурна комуникација при Универзитет
“Мајка Тереза” - Скопје, од 27.09.2017 а во врска со распишаниот Конкурс за избор на
наставници во наставно-научни звања и соработници во соработнички звања, објавено во
медиумските информативни гласила: Нова Македонија, Коха и на web- страницата на
Универзитетот: www.unt.edu.mk; на 03.08.2017година, и врз основа на одлуката на
Ректорската Управа за формирање на рецензентска комисија (одлука бр.23-401/1),
формира е комисија во состав:
1) Акад. Бард Ругова (Bardh Rugova), член на Академијата на науките на Косово
и Проф.Д-р на Приштинскиот универзитет,
2) Проф. Д-р Бегзад Балиу (Begzad Balliu), редовен професор на Универзитето
во Приштина и
3) Проф. Д-р Зеќирја Незири (Zeqirja Neziri), редовен професор на УКИМ –
Филолошки факултет.
Врз основа на поднесените документи од страна на кандидатите рецензентската комисија
го доставува следниот извештај:

ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите звања во научната област
(дисциплина) Социолингвистика, по предметната програма Медиуми и интеркултурна
комуникација, во предвидениот рок се пријавиja следните канидати:
1. Д-р. Ведат Реџепи
2. Д-р. Башким Башкими
3. Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими
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1. Д-р. Ведат Реџепи
Кандидатот Ведат Реџепи во 1993 год. се запишал на Филолошкиот факултет при
Универзитетот „св.Кирил и Методиј„ на групата Францускио јазик и литература, каде
дипломирал во 1997 год. Во 2009 година се запишува на последипломските студии на
Филолошки факултет на Универзитетот „св.Кирил и Методиј„ во Скопје и во 2012 год.,
магистрира со труд “Philological and cultural stuies„ и здоби со звањето - магистер по
француска литература. Докторските студии ги започна во истиот Универзитет и во 2016
год. ја одбрани докторската дисертација под наслов „ Diplomacy as a language
(hermeneutic), strategic forms and argument strucktures„.
Од 1997-2002 работел како
професор за француската јазик, култура и литература во средното медицинско училишпте
„Панче Караџозов„ во Скопје. Од 2002 –2005 работи во Министерствот за надворешни
работи на Р.Македонија. Од 2009-2012 истотака работи во МНР на Р.Македонија како
кординатор за истражување. Од 2012-2016 е избран за прв секретар во истото Министерство. Учествувал во неколку дипломатски тренинзи за кои поседува сертификати.
2. Д-р. Башким Башкими
Кандидатот Башким Башкими е роден на 26.08.1964 во с.Лабуништа, општина
Струга Основно образование завршува во родното село. Средното образование –
гимназија ја заврши во Струга во 1981 год. Истата година се запиша на Филозофски
факултет во Скопје, група социологија/ Дипломирал во 1985 год. Во 1986 год. Се
запишува на Факултетот за Политички науки во Белград, но поради настаните во бивша
Југославија постдипломските студии ги остава на мирување. Во 2005 година се запишува
на последипломските студии на Филозовскиот факултет во Скопје на Институтот за
Социологија каде магистрираше во 2009 год., со магистерскиот труд “Религиозноста кај
средношколската младина во општина Струга„ Докторските студии ги започна во
истиот Институт и во 2016 год. Ја одбрани докторската дисертација со наслов
„Религиуозноста кај населението во охридско-струшкиот регион. Од 2000 год. работи
во Центарот за Социјална работа во Струга работни задачи од областа на социјалната
заштита. Има објавено еден труд Религијата и младите, има објавено и два труда во 2014
и 2016 во зборник на трудови и еколошка ревија. Има учествувано во некои проекти и
изготвување на акциони планови за локалната општина Струга.
3. Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими
Кандидатот Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими е роден на 05.01.1967 во с.Црнилиште,
Прилепско. Основното образование го завршил во родниот крај, а средното образование
во гимназијата „Зеф Луш Марку - Скопје,. Во 1990 година ги заврши студиите на
Катедрата за албански јазик и литература na филолошкиот факултет „Блаже Конески„ при
УКИМ, Скопје. Во 1992 год. дипломира и на Педагошката Академија, Скопје.
На филолошкиот факултет „Блаже Конески„ при УКИМ, ги заврши студиите од
втор (магистерски) и трет (докторски) циклус на студиската програма Јазични студии.
Најпрво во учебната 1993/1994 се запишал на втор циклус, а во 1997 година со успех го
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одбрани магистерскиот труд под наслов „Говорот на Албанците во Прилепско“ со што се
стекнал со научно звање магистер по Филолошки науки, насока јазик. Во 2001 со одличен
успех ја одбрани докторската дисертација под наслов „Речникот и фразеологијата во
говорот на Албанците во Прилепско и Крушевско„. Во 2007 го доби научното звање
вонреден професор, во 2012 година станува редовен професор, додека во септември 2017
година повторно е реизбран за редовен професор.
Своето прво вработување го имал во 1990 и се до 1998 година работел како
наставник во ОУ „Исмаил Ќемали„ во с.Цтнилиште, Прилепско. Од 1998 до 1999 работи
како јазичен уредник во списанието „Факти„ во Скопје. Од 1999 до 2001 работи како
професор во Гимназијата „Зеф Луш Марку„ Скопје и од 2001 е редовен професор во
Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.
Од 2006 година наваму предавал на неколку универзитети и институти во земјата и
надвор, како што се: Тетовскиот Државен Универзитет (2006-2007); Универзитетот Кирил
и Методиј (2015-2016); Универзитетот „Калабрија во Козенца„ (2006, 2009, 2014);
Институтот за Етнологија, Скопје (2006-2010); Државниот Испитен Центар (2008-2012),
Воената Академија (2006-2017) и др.
Од 2002 година е главен уредник на списанието “Zëri i Pelagonisë”, уредник е и на
научното списание “ANAS” и член на бордот на списаниетот „АКТЕТ„ при Институтот
„Алб-Шкенца„,Скопје, Приштина и Тирана. Е основач на списанието „ALBSTUDENTI” на
Катедрата за Албански јазик и литература при УЈИЕ, Тетово.
Има освоено неколку награди и признанија: во 2002 година е добитник на
меѓународниот конкурс од IREX – promedia – Софија за најдобра истражувачка сторија; во
2006-2007 во УЈИЕ ја доби главната награда за најдобра истражувачка работа со наслов
„Мултимедијлни методи за учење на албанскиот јазик„. Има освоени и десетици други
помали награди и признанија во многу сфери од животот.
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УЈИЕ, Факултет за јазици, култури
и комуникации кандидатот Проф. Д-р Мустафа Ибрахими изведува настава, вежби,
теренска настава и консултации со студентите на прв, втор и трет циклус студии на
студиската програма Албанолошки студии. Предавал: дијалектологија, лексикологија и
семантика, социолингвистика (прв цклус); етнолингвистика, јазици во контакт,
Прагматика и стилистика, Балкански јазици (втор циклус); Образовна социолингвистика,
Техники за пишување на Докторска Дисертација (трет циклус). На ниво на универзитет ги
држи изборните предмети за втор циклус: Мултикултурализам и мултилингуализам и
Реторика. За прв циклус како изборни предмети предавал: Академско пишување,
Албански јазик 1,2,3 ниво за странци, Албански јазик за специфични намени и др.
Кандидатот Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими досега бил ментор на една одбранета и
три докторски дисертации пред одбрана, 5 одбранети магистерски тези и 10 пред одбрана.
Кандидатот учествувал како член во комисија за оцена/или одбрана на десетици
докторски и магистерски трудови. Има акредитација за магистерски и докторски студии.
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Научно-истражувачка дејност
Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими оваа година во УЈИЕ по втор пат е избран за
редовен професор. Од 2002 доденес е автор или коавтор на 26 книги, автор или коавтор
на вкупно 150 наслови, објавени во домашни, регионални и меѓународни научни
списанија, /презентирани во меѓународни научни конференции, семинари и публикации.
Проф. Д-р Мустафа Ибрахими учествувал како член во неколку научни проекта
Определување на јазичните нивоа по албански јазик (2007=2008), според Алтепрограмата (2005-2006); Јазичните разлики меѓу половите (2006-2007);
Етнофолклористички и дијалектолошки студии на албанското население во Македонија (20072008); Фолклорни, социолингвистички и етнографски студии за Арберешите во Италија
(2008-2010); Мајка Тереза во светската филателија (2017) и др.
Стручно дејност и дејност од поширок интерес
Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими од самиот почеток активно е вклучен во работата на
стручни комисии и работни групи при Факултетот за јазици, култури и комуникации на
Универзитетот ЈИЕ. Од 2001 е носител на многу функции, од кои најважни се: Директор
на Центарот за Истразување при Факултетот и член на Комитетот за истражување (20052011); Претседател на Комисијата за подготовка на приемни тестови за студенти (20012011); Член на Комитетот за Јазична политика во УЈИЕ (2005-2013); Член на Докторската
школа при УЈИЕ (2013-2016); Член на Сенатот (2013-2017): Комисија за настава (член),
Комисија за наука (член), Конкурсна комисија за запишување на студенти (член) Работна
група за промотивни активности на Факултетот и др.
Врши стручна апликативна работа во областа на социолингвистиката, посебен
ангажман имал во областа на дијалектологијата, фолклорот и лексикологијата на
албанскиот јазик. Кандидатот Проф. Д-р Мустафа Ибрахими остварил експертски активности во програми на универзитетско ниво, експертските активности биле насочени кон
спроведување на албанскиот јазик за Академско употреба, специфична намена и за
определување на албанскиот јазик по нивоа според АЛТЕ-програмата за учење на
странски јазик.
Стручно усовршување во странство остварил неколку студиски престои во Козенца
Италија, и тоа во 2006, 2008, 2010, 2013, 2014 и 2015. Особена активност кандидатот
покажува во истражување на говорот и фолклорот на Арберешите во Италија, при што и
печати книга за јазикот, културата и олклорот на Арберешите во Италија..
Кандидатот Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими бил претседател на Уредувачкиот
одбор за 10 Научни Конференции, кои ги организираше Катедрата за Албански Јазик и
Литература, во периодот од 2005 до 2017, како и член на уредувачкиот одбор на 3 научни
средби на Институтот Алб-Шкенца, одржани во тетово и Скопје. Сите научни излагања
од овие конференции се печатени во посебни зборници на трудови, како нивен главен
уредник бил Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими.
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Оценка од самоевалуација
Кандидатот Проф. Д-р. Мустафа Ибрахими во последните 10 години има
позитивни оценки од анонимно спроведените анкети на студентите на предметите каде
што предава во сите три циклуса,. Истотака има високи оценки од извршените обсервации
на часовите од страна на специјална комисија во последните 7 години, каде покажал
одличен успех во употребата на техниките и методите во одржувањето на часот.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од
поширок интерес на Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими. Врз основа на изнесените податоци за
севкупната активност на кандидатот од последниот избор до денес, Комисијата заклучи
дека Проф.Д-р. Мустафа Ибрахими поседува научни и стручни квалитети и според
Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за
основање на работен однос на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, ги исполнува сите
услови да биде избран на работен однос во наставно-научната област социолингвистика и
Академско Пишување.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Факултетот за социјални науки Проф.Д-р. Мустафа
Ибрахими да биде примен во работен однос како редовен професор во наставно научна
област СОЦИОЛИНГВИСТИКА и АКАДЕМСКО ПИШУВАЊЕ во Студиската програма:
МЕДИУМИ И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА,.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Акад. Бард Ругова (Bardh Rugova)с.р.
2. Проф. д-р Бегзад Балиу (Begzad Balliu)с.р.
3. Проф. д-р Зеќирја Незири (Zeqirja Neziri) с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ЗА ОСНОВАЊЕ НА
РАБОТЕН ОДНОС ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ ПРИМЕНЕТА
КИНЕЗИОЛОГИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО
СКОПЈЕ
Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за Социјални Науки на
студиска програма: Спорт и Спортски Науки при Универзитет “Мајка Тереза” - Скопје, од
27.09.2017 а во врска со распишаниот Конкурс за избор на наставници во наставно-научни звања
и соработници во соработнички звања, објавено во медиумските информативни гласила: Нова
Македонија,Коха и на web- страницата на Универзитетот: www.unt.edu.mk; на
03.08.2017година,и врз основа на одлуката на Ректорската Управа за формирање на рецензентска
комисија (одлука бр.23-401/1), формира е комисија во состав:
1. Проф.Др. Жарко Костовски - Факултет за Физичкo образование, спорт и здравје при
УКИМ– Скопје.
2. Проф. Др. Сунај Раими - Филозофски Факултет при ДУТ – Тетово.
3. Вон. Проф.Др. Висар Ганиу - Факултет за Физичка Култура при ДУТ- Тетово.
Врз основа на поднесените документи од страна на кандидатите рецензентската комисија го
доставува следниот извештај:
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс се пријавија четворица кандидати и тоа:

1.
2.
3.
4.

Др. Милазим Камбери
Др. Селим Алили
М-р. Дејан Недев
Доц.Др. Блерим Саити

1. Др. сци. Милазим Камбери
Кандидатот Др. Сци. Милазим Камбери е роден на 20.02.1966. во с. Лопате Куманово Р.
Македонија, основното училиште го завршил во родното место, додека гимназијата во Куманово,
Факултетот го завршил на Универзитетот во Приштина со среден успех 7,06, Магистрирал на
Универзитет Хасан Приштина на тема „Lidhshmëria e relacioneve ndërmjet dimensioneve
antropometrike dhe aftësive lëvizore te te rinjtë e moshës 16 vjeç tek dy gjinitë”, а докторирал на
на
тема: Валоризација крузног и
Универзитет во Тузла, Р. Босна и Херцеговина
станицногобилика за развој динамичкеснаге и статицкесиле ученика у настави тјелеснопг и
здравственогодгоја„
Кандидатот ги исполнува условите според конкурсот, за избор во наставно- научно звање
односно се стекнато научно звање доктор на науки. Врз основа на точка 3 од конкурсот за избор
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на наставно- научно звање Доцент, кандидатот не го исполнува овој критериум на минимум
просечна оцена 8.00 од основни и последипломски студии. Од увидот во неговото CV комисијата
установи дека кандидатот имаа солидна спортска кариера. Од истата приложена документација
комисијата не го утврди работното искуство како и досегашниот научен опус.

2. Др.Сци. Селим Алили
Кандидатот Др. Сци. Селим Алили е роден на 15.05.1963 во с. Узермиште, општина ЖелиноТетово. Државјанин на Р. Македонија, по националност Албанец и место на живеење с. Узермиште, општина Желино. Основно образование завршил во ОУ Даме Груев во с. Шемшово, средно
образование во Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ„ - Тетово. Во 1990 завршил Факултет за Физичка култура при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје со просечна оцена 6,0 и Магистрирал при истиот Факултет. Докторирал во 2016 год . на Алфа Универзитет- Белград Р. Србија.
Кандидатот ги исполнува услови според конкурсот, за избор во наставно- научно звање
односно се стекнато научно звање доктор на науки. Врз основа на точка 3 од конкурсот за избор
на наставно- научно звање Доцент, кандидатот не го исполнува овој критериум на минимум просечна оцена 8.00 од основни и последипломски студии. од увидот на неговото CV и приложената
документација комисијата утврди дека кандидатот учествувал на две научни конференции и имаа
два објавени труда од истите конференции. Кандидатот е со неколку годишно работно искуство
како наставник по физичко образование во основно и средно училиште.

3. Мр.Сци. Дејан Недев
Кандидатот Мр.Сци.Дејан Недев е роден во 28.01.1980 Р. Македонија, со живеалиште на ул. Јуриј
Гаргарин 23/2/7 Скопје. Во учебната 1986-1994 завршил основно образование во училиштето
„Кузман Јосифовски Питу„-Скопје, додека средно образование завршил 1994-1998 во ЕПУ
„Васил Антевски Дрен„ Скопје, како правен техничар. Завршил Факултет за физичка култура при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје. На истиот Факултет во 2011 год.завршил
додипломските студии со просечна оценка 7,83.
Кандидатот не ги исполнува условипо според конкурсот.

4. Доц. Др. Блерим Саити
Кандидатот Доц. Др. Блерим Саити, е роден на 23.11.1975 година во Куманово, Р. Македонија,
државјанин на Р. Македонија, по националност Албанец и место на живеење Оризаре општина
Ликово, Куманово. Во учебните 1982/90 завршил Основно образование при ОУ “Јета е ре”
Слупчане, Липково. Средно образование завршил при гимназија “Гоце Делчев” Куманово во
учебните 1990/94. Од 1994/98 студирал во Високиот институт за физичко образование и спорт
“Војо Куши” Тирана, Р.Албанија каде и се здобил со звањето Наставник по физичко образование
и профилизиран на боречките спортови со среден успех 8.00. Во истата година го продолжува
образованието на специјалистичките студии Физио-кинезио-терапија и масажа на Високиот
институт за физичко образование и спорт “Војо Куши” Тирана, Р.Албанија. Магистрирал во 2003
год. при Академија за физичко воспитание и спорт “Војо Куши” Тирана, Р.Албанија на тема:
“Verifikimi i kapacitetit motorik tek nxënësit e shkollave 8-vjeçare (11-14 vjeçe)” со просечна оценка
од студиите 8,00. Докторирал во 2013 год. на Факултетот за физичка култура при Универзитетот
“Св.Кирили Методи”, во Скопје на тема: “Утврдување на Соматотиповите и евентуалните
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нивни разлики во однос на антропометриските карактеристики, моторичките и
функционалните способности кај спортисти од различни спортови ”.
Кандидатот ги исполнува условите според конкурсот, за избор во наставно научно звање
односно се стекнал со научно звање доктор на науки. Врз основа на точка 3 од конкурсот за избор
на наставно- научно звање доцент, кандидатот го исполнува критериумот за просечна оцена 8.00.
Од увидот на приложената документација комисијата утврди дека кандидатот имал солидна
спортска и тренерска кариера. Од истата приложена документација комисијата го утврди
работното искуство на кандидатот дека работи на Универзитетот во Тетово каде што во 2013 год.
е избран во наставно научно звање доцент. Кандидатот е избран за предавач на втор циклус на
студии на Универзитетот во Тетово како и надворешен соработник на втор циклус на студии на
Колеџот “Universi„ Приштина, Р. Косово. Од приложената документација од кандидатот каде
може да се види дека кандидатот има богат научен опис прикажан преку:
• објавени 26 труда во меѓународни и национални списанија;
• член на организациски одбор на 5 меѓународни научни конференции;
• член на научен одбор во 6 броја на меѓународно списание“Sport and Health”, Tetovo;
• член на научен одбор на меѓународно списание “Sport Science”Травник Босна и
Херцеговина;
• Учесник на 5 меѓународни проекти Tempus, Erasmus+ и OlimpicDay;
• Акредитиран Ментор за последипломски студии.
М И С Л Е Њ Е

И

П Р Е Д ЛО Г

Врз основана погоре наведените констатации, рецензентската комисија е на став дека
кандидатот Доц.Др.Блерим Саити,ги исполнува условите за избор во Наставно-Научно звање,
предвидени со конкурсот за избор на еден извршител на студиската програма Спорт и спортски
науки при Универзитетот Мајка Тереза во Скопје. Земајќиго во предвид неговото работно
искуство, научниот опус и неговиот избор во звањето доцент во 2013 год., комисијата му предлага
на Наставно-Научниот совет на “Факултет за Социјални Науки„при “Универзитетот Мајка
Тереза”- Скопје,Доц. Др. Блерим Саити да биде избран во наставно-научно звање Вонреден
Професор од областа на ПРИМЕНЕТА КИНЕЗИОЛОГИЈА (спорт, физичко воспитување,

рекреација, кинезoтерапија, друго)- (50401 од Класификацијата на научноистражувачките
подрачја, полиња и области според Фраскатиева класификација).
Рецензентска Комисија :
1). Проф.Д-р. Жарко Костовски– Претседател _______________________
2). Проф.Д-р. Сунај Раими – член
_______________________
3). Вон.Проф.Д-р. Висар Ганиу – член
_______________________
Скопје , 02.10.2017 година.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТА ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА И
МЕНАЏИРАЊЕ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Со одлука на Наставно – научниот совет на Факултетот за Социјални Науки при
Универзитетот „Мајка Тереза“во Скопје, донесена на неговатаседница одржана
20.09.2017 година, формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник од областа
Јавна администрација и менаџирање со човечки ресурси, во состав:
-

Проф.Д-р Елена Андреевска- претседател,
Проф. Д-р Блерим Река,член
Ассоц. Проф.Д-р Агим Мамути, член

По прегледот на доставената документација, Рецензентска комисија на Наставно –
научниот совет на Факултетот за Социјални Науки при Универзитетот “Мајка Тереза”,го
доставува следниот:
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен од Унивезитетот “Мајка Тереза”во дневните весници “Нова
Македонија” и “Коха” на ден 03.08.2017 година, за избор на наставник од областа Јавна
администрација и менаџирање со човечки ресурси, се пријавија кандидатите:
1. Д-р Дитурије Исмаили
• Биографски податоци
Д-р Дитурије Исмаили е родена на 09 Септмври 1976 година во Гостивар,
Република Македонија. Основното образование го завршила во Гостивар а средното во
гимназијата “Панче Поповски” во Гостивар со континуиран одличен успех.
На Филолошкиот факултет на Државниот Универзитет во Тетово дипломирала во
2000 година.
Во академската година 2005/2006 се запишала постдипломски студии по
Компаративна Јавна Администрација на Европската Унија во Универзитетот на
Југоисточна Европа во Тетово, и пред одредената комисија во 2008 го одбрани својот
магистерски труд “Пост-Нице процесот и институционалните реформи на Европската
Унија“, и ја стекнала звањето магистер по компаративна јавна адмиснитрација на
Европската Унија.
Во 2010 година се запишала на докторски студии на Правниот Факултет “
Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. Во Јануари 2016
година на Правниот Факултет успешно ја одбрани својата докторска дисертација
“Раководење со меѓународните програми во високото образование: компаративна студија
на случај Република Македонија и Република Албанија“и се здобива со научното звањето
доктор на политички науки.
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Кандидатката освен македонскиот и албанскиот јазик има познавања од следниве
странски јазици: англиски, француски, турски и германски.
• Работното искуство на Д-р Исмаили е врзано со следниве ангажмани:
- Од 2014 до ден денес е раководителка на Канцеларијата за истажување и
проекти и наставник во одделот на политички науки и меѓународни односи во
Универзитетот Епока во Тирана, Албанија.
- Април 2003-Јуни 2006 година била вработена во Универзитетиот на
Југоисточна Европа како асистентка на Ректорот.
- Јули 2006-Август 2014 работила како Раководител на Канцеларијата за
Истажување при ЈИЕУ во Тетово.
- 1999-2003 работила како координатор на прокети во невладини и меѓународни
организации како ОБСЕ, АРЦ, МЦ, ЦРС, АДИ.
- 2003-до ден денес си раководи со многу меѓународни проеkти од програмите
ТЕМПУС, ЦЕЕПУС, ЕРАСМУС Плус, КОСТ, итн.
- 2005-денес е ангажирана како Експерт во Агенцијата за Акредитација на
Република Албанија во склоп на институционалната акредитација на високо
образовните институции во Република Албанија заедно со QAA од Велика
Британија.
Од самиот почеток на својата кариера Д-р Исмаили била вклучена во разни меѓународни
проекти како што се:
- Координатор на проектот 3rd Cohort Human Resources Strategy Group, пројект
финансиран од ДГ на Европска Комисија
- Координатор на СЕЕУ во Regional Research Promotion Programme-RRPP,
финанциран од Шфајцарската влада преку Универзитет во Фрибург.
- Член на Одборот во Темпус проектот "Intégration et structuration des relations
internationales dans les universités macédoniennes" 2003-2004, финасиран од ЕК
- Член на Одборот во Темпус проектот “Developing Doctoral studies in social
sciences according Bologna Process” 2006-2008, финансиран од ЕК
- Координатор на Темпус проектот“JOIN-SEE” 2009-2012, финансиран од ЕК.
- Член на Одборот во Темпус проектот “Interuniversity 2nd and 3rd cycle IR study
programs in Macedonia” 2008- 2011 финасиран од ЕК
- Член на Одборот во Ерасмус Плус проектот “Strategic support on strengthening
the quality assurance structures at the private higher education institutions in
Albania”, 2015-2018, финансиран од ЕК
- Член на Одборот во Ерасмус Плус проектот “KFORCE573942EPP120161RS
EPPKA2CBHEJP”, финансиран од ЕК.
- Координатор на проектот во Ерасмус Плус апликацијата “Promoting Graduate
Skills and Employability at the Albanian Labor Market: Capacity Building and
Development of Albanian HEI’s -PGSEAL ”
- Координатор за Епока во COST проектот IS 1404 “Evolution of reading in the age
of digitalization (E-READ)” 2014-2018, финансиран од програмата Horizon 2020,
ЕК
- Координатор за Епока во COST проектот IS1402 “Ageism: A Multi-National,
Interdisciplinary Perspective”финансиран од програмата Horizon 2020, ЕК
- Координатор и главен истажувач во прокетот“Street children in AL, MK, AL and
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BiH- struggles and identities” 2011-2013, финасиран од програмата на
шфајцарската влада RRPP.
- Истражувач во прокетот “Создавање прецизни описи и евалуации за
определување на јазичните нивоа на албанскиот и македонскиот јазик”,
финансиран од истажувачкиот буџет на СЕЕУ.
- Истражувач во прокетот “Ethics and IT” финансиран од истажувачкиот буџет на
СЕЕУ
• Наставно-образовна дејност
Од 2000 година Г-ѓа Исмаили учествувала на семинари, тренинзи, универзитетски
програми и меѓународни конференции а како асистент била ангажирана во:
- Југоисточниот Европски Универзитет во Тетово каде што предавала:
Институциите на ЕУ, Јавни Политики и ESP, и во
- Универзитетот Епока во Тирана предава: Пројект менаџмент, методите на
истражување во социјалните науки, Актуелните ситуации во меѓународните
односи во мастер циклус, и др.
Од 2007 до 2014 била главен уредник на научнето списание “SEEU Review“ објавена во
меѓународната академска платформа De Gruyte. Исто така била генерален секретарка на
Истажувачкиот Академски Комитетт во СЕЕУ од 2007 до 2014 година.
Други важни информаци ангажмани
Д-р Исмаили се има здобиено и со многу други дипломи и сертификати, како што се:
- Sweden- University of Gothenburg – една неделна тренинг семинар фокусиран
на иституционално раководење и етика (institute management and ethics), како и
квалитативно осигурување во академски институт (quality assurance at an academic
institute).
- Грчка-Едно неделна практична примена во Универзитетот Македонија за докторски студии
-

по социјални науки.
Полска-Следен четири дневна Конференција по Градење на Евопска Истражувачка
подлога:

-

-

-

-

“Одговорностите на Истражувачките Раководители” организиран од
EARMA (European Association for Research Managers and Administrators)
Белгија – Дво неделно Практично работа/Practical Placement во Универзитетот
Гент, Фебруари 2006 за ECTS- Дополнителна Диплома/Diploma Supplement,
студентска и мобилност на персоналот, развивање по интернационализација и
истражување на универзитетите - Диплома стекнато.
Австрија-University of Graz- Интензивна дво-неделна работилница по Развој
на администрацијата на високото образование во Југоисточна Европа /South
East Europe Higher Education Administration Development- Диплома стекнато.
Норвешка- Учествувано на дво-месечен тренинг за Демократија, Човекови права и
мирно решавање на конфликти/Human Rights and Peace Conflict Resolution
организирано од Nansenskolen/Norway- Диплома стекнато.
Франција- Учествувано на дво неделен состанок на сојузот/ Alliance Meeting во
Париз за организирање летни школи.
Данска- Учествувано на едно месечен Меѓународен лидер тренинг Семинар
организиран од Mellemfolkeligt Samvirke/Denmark- Дипломастекнато.
Турска-Учествување и презентирање на истражувачка работа во “Светска
Конференција по Образовни Науки/World Conference in Educational Sciences”,
Фебруари, 2010
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-

Словенија-Учествувано на четири дневна Годишна на EARMA по повод “Големи
предизвици во истражувачки менаџмент и администрација/Grand challenges in
Research Management and Administration”, Јуни 2010
- Германија, Универзитет на Хамбург-Учествувано на “Академска мрежа
Југоисточна Европа (АН-ЈИЕ) - Работилница за стратегија за заеднички проекти и
публикации како претставник на мрежата од Македонија/Academic Network
Southeast Europe (AN-SEE) -Strategy Workshop on Joint Projects and Publication as
representative of the network from Macedonia”.
- Белгија,Учествувано на Католичкиот Универзитет во Лувен на годишниот состанок
по проектот HRS4R финансиран од Европската комисија, Фебруари 2013.
- Колумбија Универзитетот/Columbia University in NYследен тренингот
“Социјална хармонија и мирно решавање на конфликти/Social Harmony and Peace
Conflict Resolution”, Март 2013. Дипломастекнато.
- Виена, 2017 учествувала на “Градење мостовски летна школи за социјални
грижи/ Bridge Building Summer School on Social Welfare”, Сертификат стекнат.
Публикации:
- Дитуруије И., Махије М.“ Тhe impact of integration in the European Union in the
Economy of the Republic of Macedonia”, presented paper on the conference on May,
2017. Published in the Interdisciplinary Journal of Research and Development (IJRD)
- Дитурије И, Мухарем Е, “Human Resources Management at South East European
University as a new model of Higher Education in the Republic of Macedonia”, published
at Procedia Social and Behavioural Sciences Journal 2 (2010)5125-5129 : 1877-04282011, Published by Elsevier Ltd
- Дитурије И, Деннис Ф, Finding the right person to lead a third-generation university: a
new approach in the Republic of Macedonia”, presented at WCES and published at
Elsevier Science Direct- Social and Behavioural Sciences Journal 15 (2011) 2083-2087
:1877-0428©2011 Published by Elsevier Ltd.
- Дитурије Исмаили “The Post Nice Process and Institutional Reforms of the New
Members States of EU” - research paper published at SEEU Review – vol. five. number
one, 2009- ISSN-1409-7001; http://www.seeu.edu.mk/files/SEEU_Review%2005_1.pdf
- Дитурије И, Деннис Ф, “A study on achievements of SEEU research after 10 years”,
published on Procedia-Social and Behavioural Science Journal (ISSN: 1877-0428) by
ELSEVIER (www.elsevier.com) and indexed to Science Direct, Scopus, Thomson Reuters
Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science)
- Дитурије И, Фадил З, “The decentralisation process in the Republic of Macedonia in
function of solving inter-ethnic relation problems”, published in AKTET- Journal of Institute
Alb-Shkenca, ISSN 2073-2244, Vol 4 number 4, http://alpa.maliit.eu/journal/aktet/vol/vol4/Aktet_Vol_IV_Nr_4_pp_624_628.pdf
- Дитурије И, Бевли Х, “What are the most significance achievements of European
Union, from Albanian scholar’s perspective”, во процес на публикација во Croatian
International Relations
Книги:
- Книга “ The post Nice process and Institutional Reforms of The EuropeanUnion”
објавено од Lambert Ac. Publishing, 2011, ISBN 978-3-8465-9276-0
- Дел од книгата ” From Green Fields to intelligent buildings” објавено од СЕЕУ, 2010,
ISBN 987-608-4503-37-8
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2. Д-р Сузана Мехмеди
•

Биографски податоци
Д-Сузана Мехмеди еродена на 20.08.1977 во Кичево. Има завршено Педагошки
факултет во Универзитетот Св Климент Охридски во Скопје
во 2000 година, и
магистрирала во универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово во 2009 година. Со
звање доктор на науки се стекнала на во 2015 година во универзитетот Свети Кирил и
Методи во Скопје на правниот Факултет.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно- образовна дејност
Др. Сузана Мехмети шес години работила како Генерален Директор во Вестерн Унион, а
по тоа работила во Агенцијата за Администрација како Виш советник. Од 2012 е Државен
советник во Секретаријатот за спроведување на ракмовниот договор. Др Мехмети била
вработена со определено време во Државниот Универзитет во Тетово, Колеџ Темпули во
Приштина и Универзитет за Бизнис и Технологија во Приштина.
• Научно истражувачка дејност
Има изработено неколку труда во меѓународни конференции како што се: “European
Integration of RM in practical and theoretical way”, “Reforms in the public administration, part of
the key conditions for the integration of RM in EU”, “ Reform priorities in PA for a Pro European
country”, и др.
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатотката Сузана Мехмети има наведено во својата биографија дека учествувала
во обуки како што се Инспекциски надзор на државните институции, и European Center for
Judges and Lowyers in Podgorica, и др.
3. Д-р Илаз Амети
• Биографски податоци
Др Илаз Амети ероден на 20.04.1968. Има завршенмагистратура во Економскиот
Институт во Скопје. Докторирал во универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на
департментот Економикс.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно- образовна дејност
Др.Аметиработил во Државниот Универзитет каде и предал Макроекономија, Вовед во
Менаџмент, и др.
• Научно истражувачка дејност
Има изработено неколку труда во меѓународни конференции како што се: “ Cilesia e
prodhimit agroindustrial si indicator I I rritjes se investimeve ne buqesi”, “ Agrobiznes and the
factors affecting its management” , “ Commercial exchange of cucumbers with the countries of
Balkna Region”, “Quality of Agriculture products a factor for reinvestments in farms”, и др.
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Нема доставено
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4. Д-р Шкодране Дарлишта
• Биографски податоци
Др- Д-р Шкодране Дарлиштаеродена на 29.01.1983во Скопје. Има завршено
Економски факултет при Државниот Универзитет во Тетово и магистрирала во истиот во
во 2011 година. Со звање доктор на науки се стекнала на во 2016 година во Европскиот
Центар за мир и развој на Универзитетот за мир при Обединети Нации.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно- образовна дејност
Др- Д-р Шкодране Дарлиштаод 2008 до ден денска работила како Директор на во
Јавна установа од областа на здраството за потребите на јавните здраствени установи
универзитетски клиники. Од 2004 до 2006 била Советник на Државен Секретар при
Минситерство за Култура.
• Научно истражувачка дејност
Нема доставено
• Стручно -апликативна дејност и дејност од пширок интерес
Кандидатката Шкодране Дарлишта е овластен сметководител издадено од Минситерство
за Финанции. Била ангажирана како предавач во разни државни организации во вклоп на
разни програми како програма за едукација за јавни набавки, и др
5. Д-р Ана Секулоска
• Биографски податоци
Д-р Ана Секулоскаеродена на 23.06.1982во Битола. Има завршено Педагошки
факултет при Државниот Универзитет Свети Климент Охридски, и магистрирала во
истиот во во 2011 година. Со звање доктор на науки се стекналаво 2017 година во
Универзитетот Свети Кирил и Методи на Правен Факултет.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно- образовна дејност
Д-р Ана Секулоскаод 2003 до 2008 работила како референт во службата за студентски
прашања во Универзитетот во Битола. Од 2008 до 2014 работила како технички сектератр
во Факултетот за админситрација и менаџмент на информациски системи. Од 2014 и
актуелно е Раководител на одделение за Човечки ресурси при Факултетот
за
информатички и комуникациски технологии.
• Научно истражувачка дејност
Д-р Ана Секулоска има изработено неколку труда во меѓународни конференции како што
се: “Information Level Assessment Framework and Educational Policy Implication”, “Measuring
information and communication technologies for educational Policy Improvement”, “Креирање
на Политики во Образовниот систем”, “Концептот на општествено одгворни организации”
и др.
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
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Кандидатката Ана Секулоска учествувала во различни обуки во вклоп на разни проекти
како во држава исто така и во странство.
6. Д-р Елизабета Нестороска-Димич
Биографски податоци
Д-р Елизабета Нестороска-Димич еродена на 30.05.1964во Скопје. Има завршено
Економски факултет на смер Контрола и ревизија и магистрирала во истиот по областа на
бизнис адмиснитрација. Со звање доктор на науки се стекналаисто така во Еконмоски
факултет во Скопје Факултет по областа на менаџмент.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно- образовна дејност
Д-р Елизабета Нестороска-Димич моментално е вработенаво сектор набавки во Макстил
Скопје, а била предавач за менаџмент во вклоп на Ерасмус пројект а исто така била
асустент на предметот менаџмент при економскиот факултет во Универзитетот во
Лублана. Од 2009 до 2015 работила како финанциски аналитачар во Макстил, а од 2009
до 2011 предавал на Универзитетот во Њујорк во Скопје.
• Научно истражувачка дејност
Нема доставено
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатката Д-р Елизабета Нестороска-Димич учествувала во различни проекти и
обуки како: Финансиски менаџмент, вештини на преговарање, и др.
7. Д-р Јасмина Мишоска
Д-р Јасмина Мишоскаеродена на 10.03.1990во Скопје. Има завршено економски Факултет
при Европски Универзитет во Скопје, и магистрирала во истиот во 2013 година во насока
на финансиско банкарски менаџмент. Со звање доктор на науки се стекналаво 2017
година воЕкономскиот Институт на Економскиот Факултет во Скопје.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно- образовна дејност
Нема доставено
• Научно истражувачка дејност
Нема доставено
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Нема доставено
8. Д-р Џемазије Ибрахими
• Биографски податоци
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Д-р Џемазије Ибрахими има завршено Правен Факултет во Скопјеи магистрирала во
истиот во 2007 година. Со звање доктор на науки се стекналаво 2013 годинана Правниот
Факултет во Приштина.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно- образовна дејност
Д-р Џемазије Ибрахими од 2010 до денес работи во средното училиште 8 Септември во
Тетово а од 2014 година во ААБ Колеџ во Приштина. Д-р Џемазије Ибрахими работила
како асистент на Правниот Факултет во Државниот Универзитет во Тетово.
• Научно истражувачка дејност
Д-р Џемазије Ибрахими учествувала во национални и меѓународни конференции.
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Џемазије Ибрахими објавила научни трудови во национални новини а исто така и во
меѓународни списанија како: Аcademic Journal of Bussiness Admisnitration, Low and Soial
Sciences, и др.
9. Д-р Александра Цибрева
• Биографски податоци
Д-р Александра Цибреваеродена на 30.05.1979во Скопје. Има завршено Филолошки
Факултет во Скопје, и магистрирала во Економски Факултет во Осјек во во 2015 година.
Со звање доктор на науки се стекналаво 2013 година воМИТ Универзитет во Скопје.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно- образовна дејност
Д-р Александра Цибреваод 2011 до денес работи во МИТ Универзитет како доцент на
Бизнис Менаџмент, Секретар на Факултетот за Менаџмент на туризам, Продекан за
настава на Факултетот за менаџмент, Координатор на Ерасмус + програмата. Од 2007 до
2010 работила асистент нна Финанции, Маркетинг менџер во индоор салес во Бијан
Шпеед во Скопје.
• Научно истражувачка дејност
Д-р Ана Секулоска има изработено неколку труда во меѓународни списанија како што се:
“Influence of the Organizational Culture on Knowledge Management Practices in the
Organization ”, “Analysis of the Financial Derivatives Market in Asia with speial emphasasis in
India ”, “The effects of training of Human Resources in the Banking Sector in the country on
their productivity and effectiveness”, “The role of the communication process within the
management actionsin the political and business world ” и др.
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатката Д-р Александра Цибреваучествувала на експертски конференции,
образовни семинари и курсеви организирани од многу меѓународни и домашни
институции.
Д-р Агни Алиу
Нема доставено биографија
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ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целосниот преглед на доставената документација и останатите
сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите, рецензентската
комисија заклучи дека:
• Д-рД-р Сузана Мехмеди – има солидни успеси во научна истажувачка дејност но
според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурс.
• Д-рИлаз Амети- според доставената документација не ги исполнува условите
барани во конкурс
• Д-рШкодране Дарлишта според доставената документација не ги исполнува
условите барани во конкурс
• Д-рАна Секулоска според доставената документација не ги исполнува условите
барани во конкурс
• Д-р Елизабета Нестороска-Димич според доставената документација не ги
исполнува условите барани во конкурс
• Д-р Јасмина Мишоска според доставената документација не ги исполнува
условите барани во конкурс
• Д-р Џемазије Ибрахими според доставената документација не ги исполнува
условите барани во конкурс
• Д-р Александра Цибрева има солидни успеси во научна истажувачка дејност но
според доставената документација не ги исполнува условите барани во конкурs.
• Агни Алиу според доставената документација не ги исполнува условите барани во
конкурс
ПРЕДЛОГ
Врз основа на целосниот преглед на изнесените податоци, како и од личните
сознанија за кандидатот, Рецензентската комисија констатира дека кандидаткатаД-р
Дитурије Исмаили:
1. Ги исполнува условите предвидени во Законот за високо образование и
одредбите на Статутот на Државниот Универзитет “Мајка Тереза” за избор во
звање согласно објавениот конкурс;
2. Има соодветно наставно и научно искуство со постигнати завидни резултати во
својата работа;
Бил носител на повеќе јавни функции и е истакнат стручњак во областа на јавна
админситрација и менаџирање со човечки ресурси чиј дел е и полето општествени
науки
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Врз основа на целосниот преглед на изнесените податоци, како и од личните
сознанија за кандидатот, Рецензентската комисија констатира дека кандидаткатаД-р
Дитурије Исмаили:
3. Ги исполнува условите предвидени во Законот за високо образование и
одредбите на Статутот на Државниот Универзитет “Мајка Тереза” за избор во
звање согласно објавениот конкурс;
4. Има соодветно наставно и научно искуство со постигнати завидни резултати во
својата работа;
5. Бил носител на повеќе јавни функции и е истакнат стручњак во областа на јавна
админситрација и менаџирање со човечки ресурси чиј дел е и полето
општествени науки.
Имајќи предвид се што е погоре наведено, Комисијата има чест и задоволство да му
предложи на Наставно-научниот совет на Факултет от за Социјални Науки при
Унивезитетот “Мајка Тереза” во Скопје да го избере кандидатот Д-р Дитурије Исмаили
во звањето ДОЦЕНТ во областа јавната администрација и менаџирање со
човечки ресури.

Скопје,
06.10. 2017

Рецензентска комисија
_____________________________________
Проф. Д-р Елена Андреевска– претседател
____________________________________
Проф. Д-р Блерим Река – член
_____________________________________
Ассоц. Проф. Д-рАгим Мамути–член
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РЕФЕРАТ
Врз основа Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за Социјални Науки
на студиска програма: Спорт и Спортски Науки при Универзитет “Мајка Тереза” - Скопје,
од 27.09.2017 а во врска со распишаниот Конкурс за избор на наставници во наставнонаучни звања
и соработници во соработнички звања, објавено во медиумските
информативни гласила: Нова Македонија,Кохаи на web- страницата на Универзитетот:
www.unt.edu.mk;на 03.08.2017година,и врз основа на одлуката на Ректорската Управа за
формирање на рецензентска комисија (одлука бр.23-413/1), формирање е комисија во
состав:
1. Вон. Проф.Др. Блерим Саити - Факултет за Социјални Науки, студиска
програма: Спорт и спортски науки при УМТ– Скопје.
2. Проф. Др. Сунај Раими - Филозофски Факултет при ДУТ – Тетово.
3. Вон. Проф.Др. Висар Ганиу - Факултет за Физичка КултураприДУТ- Тетово.
Врз основа на поднесените документи од страна на кандидатите рецензентската комисија
ги доставува следниот извештај:
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс се пријавија тројца кандидати и тоа:
5. М-р . Мирлинд Сулејмани
6. М-р. Селим Алили
7. М-р. Илка Цемена
5. Мр.сц. Мирлинд Сулејмани
Кандидатот М-р.сц. Мирлинд Сулејмани е роден на 02.12.1971. Скопје, Р. Македонија,
Факултетот завршил наФакултет за Физичка култура при Универзитет Св.Кирил и
Методиј во Скопје и Магистрирал при истиот Факултет.Од увидот во неговото CV и
приложена документација комисијата не го утврди досегашниот научен опус.Кандидатот е
со неколку годишно работно искуство како наставник по физичко образование во
основно и средно училиште.
Врз основа на точка 3/S од конкурсот за избор на наставно- научно звање асистент докторант, кандидатот не го исполнуваовој критериумот на минимум просечна оцена 8.50
од основни студии.
6. Мр.Сц. Селим Алили
Кандидатот Мр. Сци. Селим Алили е роден на 15.05.1963 во с. Узермиште, општина
Желино-Тетово. Државјанин на Р. Македонија, со место на живеење с. Узермиште,
општина Желино. Основно образование завршил во ОУ Даме Груев во с. Шемшово,
средно образование во ГимназијатаКирилПејчиновиќ - Тетово. Во 1990 завршил
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Факултет за Физичка култура при Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје со
просечна оцена 6,0 и Магистрирал при истиот Факултет.
Oд увидот на неговото CV и приложената документација комисијата утврди дека
кандидатот учествувал на две научни конференции и имаа два објавени труда од истите
конференции. Кандидатот е со неколку годишно работно искуство како наставник по
физичко образование во основно и средно училиште.
Врз основа на точка 3/S од конкурсот за избор на наставно- научно звање асистент докторант, кандидатот не го исполнува овој критериумот на минимум просечна оцена 8.50
од основни и последипломски студии.
7. Мр. Сц. Илка Цемена
КандидаткаМр.Сц. Илка Цемена е родена на 23.02.1985 во Дебар, Р. Македонија.
Факултетот завршил на 2006 год. при Универзитет во Приштина со среден успех 8,5, Во
2009 год. Магистрирал на Универзитет Хасан Приштинана тема „ Dallimet e aftësive fizike
mes dy gjinive tek karatistët e moshave të reja”со среден успех 9,00.Кандидатка од
2015/2016 е студент на трет циклус на студии односно докторски студии на Тетовскиот
Универзите. Кандидатка е со неколку годишно работно искуство како наставник по
физичко образование во основно и средно училиште.Од увидот на приложената документација комисијата утврди дека кандидаткатаимал солидна спортска и тренерска кариера.
Кандидака ги исполнува услови по конкурс, за избор во наставно научно звање асистент докторант. Врз основа на точка 3/S од конкурсот за избор на наставно- научно звање
асистент - докторант, кандидаткаго исполнува критериумот за просечна оцена 8.5.
М И С Л Е Њ Е

И

П Р Е Д ЛО Г

Врз основа на погоре наведените констатации, рецензентската комисија е на став
дека кандидаткаМр. Сц. Илка Цемена,ги исполнува условите за избор во НаставноНаучно звање, предвидени со конкурсот за избор на еден извршител на студиската
програма Спорт и спортски науки при Универзитетот Мајка Тереза во Скопје. Земајќиго
во предвид неговото работно искуство и научниот опус комисијата му предлага на
Наставно-Научниот совет на “Факултет за Социјални Науки„ при “Универзитетот Мајка
Тереза”- Скопје,Мр.Сц.Илка Цемена да биде избран на наставно- научно звање асистент
– докторант во ФУНДАМЕНТАЛНА КОНЕЗИОЛОГИЈА (биомеханика, психомоторика,
физиологија, друго) (50400 од Класификацијата на научно – истражувачките подрачја,
полиња и области според Фраскатиевакласификација).
Рецензентска Комисија :
1).Вон. Проф.Д-р. Блерим Саити– Претседател _______________________
2). Проф.Д-р. Сунај Раими – член _______________________
3). Вон.Проф.Д-р. Висар Ганиу – член
_______________________
Скопје , 10.10.2017 година.
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REFERAT
PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA
THIRRJETMËSIMORE-SHKENCORE DHE TË BASHKËPUNËTORIT NË
FUSHËNSHKENCORE ANGLISTIKË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE
INFORMATIKE TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” - SHKUP
Në bazë të vendimit të Këshillit mësimor-shkencor të Fakultetit të Shkencave Informatike
pranë Universitetit “Nënë Terezë” – Shkup, të datës 27.09.2017 lidhur me konkursin e shpallur
në mediet e shkruara informative: “Nova Makedonija” dhe “Koha” si dhe në web-faqen e
universitetit: unt.edu.mk, si dhe në bazë të vendimit të Këshillit të Rektoratit për formimin e
komisionit recensues (vendimi nr.23-401/1) të datës 03.08.2017, është formuar komisioni
recensues në këtë përbërje:
1. Prof. dr. Mustafa Ibrahimi, profesor ordinar-kryetar
2. Prof.dr. Brikena Xhaferri, profesor inordinar-anëtare
3. Doc. dr. Lulzime Kamberi , docent-anëtare
Në bazë të dokumentacionit të paraqitur nga ana e kandidatëve komisioni recensues paraqet raportin
recensues:

R A P O R T RECENSUES
Në konkursin e shpallur nga Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup, për zgjedhjen e një
bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore dhe të bashkëpunëtorit në Fakultetin e
Shkencave Informatike konkurruan kandidatët:
1) Arta Bekteshi
2) Sashka Jovanovska
3) Blerta Demiri
4) Majlinda Ismaili – Mahmudi
5) Biljana Pavlovska
6) Aleksandra Sazdova Mocan
7) Rugova Kurtishi
1) Arta Bekteshi
I. Të dhënat biografike
Arta Bekteshi u lind më 1987 në Kërçovë. Nga viti 2005-2009 ndoqi studimet dhe i mbaroi në
Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhësdhe letërsisë angleze pranë Universitetit të Tetovës me
notë mesatare 9.66. Në vitin 2009-2011 ndoqi studimet pasuniversitare në Universitetin e
Tetovës,Fakulteti Filologjik – katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze në Tetovë me notë mesatare
9.5 Studimet e doktoraturës i ndjek ne Universitetin e Evropës Jug-lindore, Tetovë nëFakultetin e
Gjuhëve dhe Komunikimit (mesatarja 9.4).
II. Veprimtaria mësimore-arsimore
Nga viti 2009 është e angazhuar si asistente në Katedrën e gjuhës angleze, në
FakultetinFilologjik pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës, (part-time)

26

Në vitin 2015 profesoreshë e Gjuhës angleze në shkollën e mesme “8 Shtatori”, Shkup Prej vitit
2009 deri ne vitin 2015 ka punuar si arsimtare e Gjuhës angleze në shkollën fillore “Milto
Gurra”, ne fshatin Strellcë të Kërçovës.
III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e deklaruar
Ne vitin 2010 – ka qenë zëvendës redaktore e revistës ndërkombëtare universitare
SUTScientificObserver
IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista ndërkombëtare të indeksuara
1. Bekteshi, A. (2011). ‘English Adverbial Clauses of Time: Time relations with theMain
Clause’, SUT Scientific Observer, Vol.1, Issue 2&3, f. 100-105
2. Bekteshi, A. &Miftari, I. (2016). ‘Forming Present and Past Simple NegativeSentences – The
Difficulties that Albanian Students Face Due to L1 Transfer’ ,KNOWLEDGE International
Journal, Vol. 15
3. Miftari, I. & Bekteshi, A. (2016). ‘Implementing the Integrated Skills Approach inTeaching
Academic Reading at University Level’, KNOWLEDGE InternationalJournal, Vol. 15
4. Bekteshi, A. (2017). ‘English time subordinator when compared to its Albanian counterpart
subordinator kur and other time subordinators’,Proceedings: English Studies at the Interface of
Disciplines: Research and Practice, Macedonia:Skopje.
5. Demiri, B. & Bekteshi, A. (2017). ‘The Albanian Imperfect and its Translation Equivalents in
English’, in Knowledge International Journal Vol. 19, Issue III, in Agia Triada, Greece.
V . Libra, monografi ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante
1. Ese “The bestadvice I haveeverreceived”,IDEST, issue II, 2009
VI. Pjesëmarrje në konferenca relevante ndërkombëtare si dhe në takime relevante
profesionale të tjera me punime dhe prezantime personale
1. Bekteshi, A. (2016). ‘English time subordinator when compared to its Albaniancounterpart
subordinator kur and other time subordinators’, Conference of the Department of English
Language and Literature: English Studies at the Interface of Disciplines: Research and Practice,
Macedonia:Skopje
2. Bekteshi, A. &Miftari, I. (2016). ‘Forming Present and Past Simple NegativeSentences – The
Difficulties that Albanian Students Face Due to L1 Transfer’,11thInternational Conference
Knowledge in Practice, Bulgaria: Bansko
3. Miftari, I. & Bekteshi, A. (2016). ‘Implementing the Integrated Skills Approach inTeaching
Academic Reading at University Level’, 11th International ConferenceKnowledge in Practice,
Bulgaria: Bansko
VII. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe arsimor.
1. Trajnim me temë: “Aplikimi I metodave dhe teknikave interaktive – për mësimin nëarsimin e
mesëm”, Byroja për Zhvillimin e arsimit, Shkup, 2016
2) Sashka Jovanovska
I. Të dhënat biografike
Sashka Jovanovska u lind më 1986 në Shtip. Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin
Pedagogjik pranë Universitetit Shën Kliment Ohridski në drejtimin Gjuhë Maqedone dhe
Angleze 2005-2011. Në vitin 2014 mbaroi studimet pasuniversitare në Fakultetin Pedagogjik
pranë Univerzitetit Shën Kliment Ohridski dhe morri titullin Magjistër I mësimdhënies së gjuhës
angleze. Studimet e doktoraturës i ndjek nga viti 2014 pranë Universitetit ‘Shën Kliment
Ohridski’.
II. Veprimtaria mësimore-arsimore
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Maj 2012Përkthyes gjyqësor nga gjuha angleze në maqedone dhe e kundërta. Shtator 2012 –
Pronare dhe profesoreshë e gjuhës angleze në shkollën e gjuhëve të huaja ‘Kariera i uspeh’,
Probishtip. Tetor 2013Përkthyese në minierën për plumb dhe zink IMM Zletovo – Probishtip.
Mars 2015 – Mësimdhënëse e gjuhës angleze në SHF’Braka Miladinovci’, Probishtip.
III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e deklaruar
Korrik 2010 – Javë studentore, Beograd, Sërbi, në drejtimin media – çertifikatë për njohjen e
rolit të gazetarit. Korrik 2011 – Javë studentore, Beograd, Sërbi, në trajnimin Komunikim në
aksion. Korrik 2011 – Javë studentore, Temishvar, Romani, zgjidhet kreatorja e modës më
kreative me temën ‘Slavete ja inovacijata no socuvajteja tradicijata’.
IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista ndërkombëtare të indeksuara
1. Sashka Jovanovska, ‘Zastapenosta na knizevnite formi vo ucebnicite po angliski jazik’,
Konferencë në Greqi, 2012.
2. Sashka Jovanovska, “Teaching literature – how we could do it better”, Teacher Magazine,
2013.
3. Sashka Jovanovska, “Ethnography of communication – definition, theory and literature”,
Teacher Magazine, 2015.
4. Sashka Jovanovska, “Dedicated to the way of teaching English grammar” third international
conference – education across borders, 2016.
3) Blerta Demiri
I. Të dhënat biografike
Blerta Demiri u lind në Tetovë, më 1979.Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin Filologjik katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup. Në
vitin 2004-2010 ndoqi studimet pasuniversitare në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe
letërsisë angleze pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup, me temën “Përemrat në
gjuhën shqipe në krahasim me ata të gjuhës angleze”. Studimet e doktoratës i mbaroi në vitin
2017 pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup , në Fakultetin Filologjik “Blazhe
Konevski” – katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze. Mbrojtja e disertacionit te doktoraturës.Tema:“Kategoria gramatikore e kohës në gjuhën shqipe dhe atë angleze”Titulli shkencor:
DOKTOR ISHKENCAVE FILOLOGJIKE.
II. Veprimtaria mësimore-arsimore
Blerta Demiri, prej vitit 2007 është e angazhuar në cilësinë e bashkëpunëtores së jashtme në
UniversitetinShtetëror të Tetovës. Që nga viti 2003 dhe aktualisht është e angazhuar si
profesoreshë e gjuhës angleze nëSHMEK “8 - Shtatori” – Tetovë. Prej vitit 2004-2006 ka
mbajtur kurse të gjuhës angleze në London Language Center. 2000-2002Mësuese e gjuhës
angleze në SHF “Bratstvo”, Çelopek, Tetovë.
III Libra, monografi ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante
Dhjetor 2016 – Pjesmarrëse në konferencën e 11të ndërkombëtare shkencore ‘Knowledge in
practice’,Bansko,Bullgari. Prill 2016 - Pjesmarrëse në konferencën e 3të ndërkombëtare
shkencore ‘Bashkëpunimi brendakulturor shqiptar’ organizuar nga fakulteti filologjik I USHT
me titull ‘Mëvetësimi i përemrave lidhorë të gjuhës angleze nga nxënës shqiptarë të shkollave të
mesme’ Mars 2016 - Pjesmarrëse në konferencën ESIDRP organizuar nga fakulteti filologjik
‘Blazhe Koneski’ me punim të titulluar 'The acquisition of the English present perfect by
Albanian high school students’,Shkup. Tetor 2014 - Pjesmarrëse në kongresin e 9të shkencor dhe
arsimor ndërkombëtarë ballkanik në universitetin Trakia të Turqisë me punim të titulluar
‘Developing intercultural communicative competence in foreign language teaching’ Shtator 2012
– Pjesëmarrëse në seminarin e 6të albanologjik – USHT me punim shkencorë të titulluar
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‘Analizë kontrastive e përemrave vetorë në gjuhën angleze dhe atë shqipe, si dhe vështirësitë që
hasin nxënësit gjatë përdorimit të tyre’.
IV. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe
arsimor. Pjesëmarrëse në seminare dhe trajnime të organizuara nga USAID.
4) Majlinda Ismaili – Mahmudi
I. Të dhënat biografike
Majlinda Ismaili Mahmudi u lind më 1986 në Tetovë. Studimet universitare i mbaroi në
Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze pranë Universitetit të Tetovës me
notë mesatare 9.27 në vitin 2005-2009. Në vitin 2009-2011 ndoqi studimet pasuniversitare në
Universitetin e Tetovës,Fakulteti Filologjik – katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze në Tetovë,
me temën “ Përdorimi I parafjalëve in, at dhe on në gjuhën angleze dhe vështirësitë që nxënësit
shqipëtar I hasin gjatë përvetësimit të tyre” me notë mesatare 9.00 . Studimet e doktoraturës i
ndjek nga viti 2013 pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”Elbasan.
II. Veprimtaria mësimore-arsimore
Majlinda Ismaili Mahmudi prej vitit 2016 dhe sot është e angazhuar si arsimtare e gjuhës angleze
në shkollën fillore Rexhë Rushit Zajazi, Zajaz – Maqedoni. Nga viti 2012- 2014 Arsimtare e
gjuhës angleze Sh.F “Rexhë Rushit Zajazi”, Zajaz – Maqedoni. Shtatorë 2011 – Janar 2012
Profesoreshë e gjuhës angleze në shkollën e mesme Drita – Kërçovë. Shkurt – Korrik 2012 ka
qenë e angazhuar 3 muaj si trajnuesee gjuhës angleze në Agjensionin për punësim në Republikën
e Maqedonisë. (Projekt i financuar nga Ipa fondet).
III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e deklaruar
IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista ndërkombëtare të indeksuara
1. Rilind Mahmudi & Majlinda Ismaili, “Motivation - crucial factor in English language
learning”, SUT Scientific Observer, 2012.
2. Majlinda Ismaili & Rilind Mahmudi, “Albanian language and the impact on using the
English language prepositions in, at and on”, SUT Scientific Observer, 2012.
V . Libra, monografi ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante
VI. Pjesëmarrje në konferenca relevante ndërkombëtare si dhe në takime relevante
profesionale të tjera me punime dhe prezantime personale
1. Majlinda Ismaili Mahmudi, ‘Kuptimi I fjalëve të gjuhës angleze të përdorura në media nga
shqipëtarët në Maqedoni’ Konferenca ndërkombëtare mbi plurilingualizmin, Elbasan, Shqipëri,
2014.
2. Majlinda Ismaili Mahmudi, ‘Huazimet më të zakonshme në gjuhën shqipe: Emrat, Mbiemrat
apo foljet’, Konferencë shkencore ‘Prurje të reja në kërkimin gjuhësorë’, Elbasan, 2015.
3. Rilind Mahmudi & Majlinda Ismaili, ‘Përçasje në sintaksën strukturaliste – përshtatja
kryefjalë – kallzues’, konferencë ndërkombëtare – takimi i parë shkencor i albanologëve të rinj,
UEJL 2017.
VII. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe arsimor.
ÇERTIFIKATA:- Çertifikatë “Për implementim të suksesshëm të njohurive të fituara për notim
informative në trajnimet e organizuara nga USAID, project për arsim fillor’, nga ministria e arsimit dhe shkencës dhe USAID(2011); - Çertifikatë “Language Arts in Children’s Literature” nga
Universiteti Veror Ndërkombëtar; në Universitetin Shën Kliment Ohridski në Ohër (2008)- Çertifikatë “Speech Communication in Education” nga Universiteti Veror Ndërkombëtar në Universitetin Shën Kliment Ohridski në Manastir (2007) - Çertifikatë “Teaching Creative Writing”
nga Universiteti Veror Ndërkombëtar në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë (2006)
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5) Biljana Pavlovska
I. Të dhënat biografike
Biljana Pavlovskau lind më 1988 në Shkup. Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin
Filologjik ‘Blazhe Koneski’ – Katedra për përkthim dhe interpretim, pranë Universitetit Shën
Kirili dhe Metodi në Shkup, 2010. Në vitin 2015 mbaroi studimet pasuniversitare në Fakultetin
Filologjik ‘Blazhe Koneski’ – UKIM dhe morri titullin Magjistër i letërsisë angleze.
II. Veprimtaria mësimore-arsimore
Korrik 2015 – Është përkthyese dhe interpretuese në ARS studio - Shkup.
Dhjetor 1012 – Korrik 2015 – Pëerkthyese dhe interpretuese në agjencionin për kadastër-Shkup.
Gusht 2011- Shtator 2011 – Pëerkthyese dhe interpretuese në agjencionin për përkthyes Ad
Verbum – Shkup. Shtator 2010 – Nëntor 2010 – Mësimdhënëse e gjuhës angleze dhe përkthyese
në shkollën për gjuhë të huaja STARSCOM – Veles. Shtator 2009 – Janar 2010 – Demonstratore
në Fakultetin Filologjik ‘Blazhe Koneski’ – Shkup.
III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e deklaruar
Përkthyes I autorizuar gjyqësor në Gjykatën Themelore 1 dhe 2 – Shkup. Çertifikatë nga
Cambridge – C2 niveli I gjuhës angleze. Përkthime të librave: Зелената милја. Д. 2, глувчето
на милјата;Зелената милја. Д. 5, патување во ноќта; На улица Даблин; Југоисточна Европа
во средниот век; Прирачник за поттикнување и процена на емоциите; Христијанството во
Западна Европа 1100 – 1500 год; Историска демографија; Науката и човечкото однесување
6) Aleksandra Sazdova Mocan
I. Të dhënat biografike
Studimet universitare i mbaroi në vitin 1996 në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe
letërsisë anglezepranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup. Në vitin 2014-2015 ndoqi
studimet pasuniversitare në Western University, London, Ontario, Kanadë dhe morri titullin
magjistre e studimeve amerikane.
II. Veprimtaria mësimore-arsimore
2014 – 2015 Asistente e studimeve amerikane në Western University, London, Ontario, Kanadë
2009 – 2017 Profesoreshë e gjuhës angleze në shkollën shtetërore Thames Valley District School
Board, London, Ontario, Kanadë. 2008 – 2009 Profesoreshë e gjuhës angleze në shkollën
shtetërore Grade Expectations, London, Ontario, Kanadë
1998 – 2006 Profesoreshë e gjuhës angleze në NOVA International Schools – Shkup.
1997 – 1998 Profesoreshë e gjuhës angleze në American High School – Shkup
1996 – 1997 Profesoreshë e gjuhës angleze në American Language Company – Shkup
III Libra, monografi ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante
IV. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe
arsimor.
2015 – Ekspozitë e fotografive ‘ Subjectivity ‘ London, Ontario, Kanadë.
2009, 2011, 2013 – Konferencat TESL Ontario, Toronto, Kanadë.
1997 – Universita ‘ Per Stranieri ‘, Peruxha, Itali.
1991 – Hastings English Language Center, Hastings, Angli.
7) Rugova Kurtishi
I. Të dhënat biografike
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Rugova Kurtishiu lind në Tetovë, më 1983. Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin
Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze pranë Universitetit të Prishtinës- Prishtinë. Në
vitin 2006-2012 ndoqi studimet pasuniversitare në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe
letërsisë angleze pranë Universitetit të Prishtinës me temën “Subordinate clauses in English and
Albanian”. Studimet e doktoratës i ndjek që nga viti 2016 pranë UEJL – Maqedoni.
II. Veprimtaria mësimore-arsimore
Që nga maj 2013 punon në komunën e Tetovës në repartin për marrdhënie me jashtë. 2010-2013
– Mësimdhënëse e gjuhës angleze në ESL English Center. 2005-2006 - Mësimdhënëse e gjuhës
angleze në London Language Center
III Libra, monografi ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante
IV. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe arsimor.
Shtator 2000 – Qershor 2001 - Një vit akademik në Britaninë e madhe
Qershor 2001 – Çertifikatë për testimin International GCSE, Universiteti I Kembrixhit
Ka fituar bursa të ndryshme për trajnime.
PËRFUNDIM DHE PROPOZIMI
Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidatëve, deri në
ditën e dorëzimit të dokumentacionit, Komisioni recensues është i mendimit se Arta Bekteshi i
plotëson të gjitha cilësitë profesionale dhe akademike, sipas Ligjit për arsim të lartë të
Republikës së Maqedonisë, për t’u zgjedhur bashkëpunëtor (asistent – doktorant) në fushën e
Anglistikës në Fakultetin e Shkencave Informatike pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.
KOMISIONI RECENSUES
Prof. dr. Mustafa Ibrahimi ___________________
Prof. dr. Brikena Xhaferi ___________________
Doc. dr. Lulzime Kamberi __________________
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REFERAT
Bazuar në Vendimin dhe shqyrtimin e materialeve të dorëzuara, në pajtim me Nenin. 132
të Ligjit për Arsimin e Lartë, dhe në bazë të vendimit të Këshillit mësimor-shkencor të Fakultetit
të Shkencave të Informatikës pranë Universitetit “Nënë Terezë” – Shkup, lidhur me konkursin e
shpallur në mediet e shkruara informative: “Nova Makedonija” dhe “Koha” si dhe në webfaqen e universitetit: unt.edu.mk më 03.08.2017, paraqitet ky referat
Këshilli mësimor Shkencor i Fakultetit të Shkencave të Informatikes, Universiteti "Nënë
Tereza" - Shkup, në mbledhjen e mbajtur më 18.0 9.2017 vit. vendimi i miratuar nr. 01- 234/1, të
cilat formojnë një komision shqyrtim te përbërë nga:
1.
2.
3.

Prof.dr. Bekim Fetaji, profesor i regullt, kryetar
Assist.Dr. Mirlinda Ebibi, docent, anetar
Assoc.Prof. Dr. Lutfi Bina, professor i asocuar anetar

Në konkursin e shpallur u paraqitën dy candidate:
1. Dr. Orce Simov
2. Dr. Edmond Jajaga
Bazuar në shqyrtimin e dokumenteve të paraqitura nga kandidatët, kërkesat ligjore për
përzgjedhjen e një mesimdhenesi në fushën mësimdhënie-shkencore arkitektura e sistemeve
logaritese, kandidati Dr. Orce Simov nuk ploteson kushtet dhe do të përjashtohen nga vlerësimi
metutjeshem.
A. Raporti zgjedhja e mësuesit Ede z në "Arkitekturë Kompjuterike"
А.1. Edmond Jajaga
Biografia
Kandidati Dr. Edmond Jajaga është lindur më 19.10.1985, në Dibër. Studimet deridiplomike i
kreu në vitin 2008 në Univerzitetin e Tetovës (UT), Fakultiti i Shkencave Matematiko-Natyrore,
drejtimi Matematikë Informatikë me notë mesatare 9.65. Në 2010 magjistroi në Univerzitetin e
Europës Juglindore (UEJL) me sukses të përgjithshëm 9.60 në drejtimin Zhvillimi i
Aplikacioneve Softuerike me tezë të mbrojtur me titull: “Normalizimi i relacioneve dhe
ontologjitë”. Studimet e doktoratës i përfundoi në 2017 në UEJL me tezë të titulluar “Rezonimi
me rregulla mbi të dhëna rrëke”, e cila njëkohësisht ka qenë pjesërisht e përkrahur nga projekti i
EU-së në Kosovë InWaterSense. Kandidati Dr. Edmond Jajaga paraqet vërtetim të njohjes së
gjuhës angleze (TOEFL – 71 pikë).
Arritje shkencore, profesionale, pedagogjike dhe të tjera relevante për zgjedhjen aktuale
• Veprimtaria edukativo-arsimore
Kandidati Edmond Jajaga ka përvojë 4-vjeçare si asistent në UT dhe Univerzitetin e Prishtinës
në nivelet Bachelor dhe Master për lëndët vijuese:
• Programim
• Baza të Informatikës
• E-Biznes
• Të dhënat në Internet I dhe II (Master)

32

• Sinjalet dhe sistemet
Kadidati poashtu ka përvojë 3-vjeçare në mësimdhënie në shkollë të mesme dhe atë
nëntëvjeçare në lëndët Informatikë dhe Matematikë.
• Veprimtaria kërkimore-shkencore
Kandidati Dr. Edmond Jajaga ka regjistruar një listë prej gjithsej 15 punime shkencore, prej të
cilave 10 janë publikuar në konferenca ndërkombëtare dhe 5 në revista. Në 2012 e fitoi
çmimin “Shkencëtari i ri i vitit” nga Forumi Rinor Islam i R. Maqedonisë.
• Veprimtaria profesionale-aplikative dhe veprimtaria me interes më të gjërë
Kandidati Dr. Edmond Jajaga është programer me përvojë 5 vjeçare në zhvillimin e
aplikacioneve softuerike, të cilën e ka arritur në UEJL me angazhimin part-time si ueb
zhvillues nga 2011 deri më sot. Me zhvillimin e sistemit për përkrahje të mësimdhënies i
ashtuquajtur Libri e fitoi edhe çmimin e tretë në kategorinë “Inovacioni i vitit” nga Albanian
ICT Awards në 2015. Momentalisht është poashtu i angazhuar në Erazmus + projektin
DISCO. Kandidati poashtu posedon edhe vërtetim për kualifikim pedagogjik të përfunduar në
Univerzitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.
PROPOZIMI PËR PËRZGJEDHJEN
Pas një shqyrtimi të hollësishëm të dokumentacionit të paraqitur nga aplikantët dhe në
bazë të vlerësimit të tre fushave (arsimore, kërkimore dhe profesionale-aplikativ), Komisioni
është i mendimit se Dr. Edmond Jajaga plotëson kriteret formale për përzgjedhjen e
mësimdhënësit (Art. 125 Neni 132 i Ligjit për Republikën e Maqedonisë).
Faktet e lartëpërmendur janë konfirmim i mjaftueshëm se kandidati Dr. Edmond
Jajaga me sukses e ka formesuar profilin e tij profesional. Gjithashtu, lidhja bashkëpunëtori të
jashtëm – akademik, personal dhe studentëve, kandidati tregon tipare profesionale, per punë në
grup dhe të komunikimit te mirefillte njerëzor.
Duke marrë parasysh të gjitha këto fakte, dhe në pajtim me nenin 125 dhe
Neni 132 i Ligjit të Arsimit të Lartë, komisioni recenzues per shqyrtim ka nderin të propozojë
për Fakultetin për shkenca Informatike në përbërje të Universiteti "MajkaTereza" në Shkup për
të zgjedhur Dr. Edmond Jajaga ne thirjen docent në fushën mësimdhënie-shkencore
"arkitektura e sistemeve logaritese".
KOMISIONI I RECENZUES
1. Prof.dr. Bekim Fetaji, profesor i regullt, kryetar ----------------------------------2. Assist.Dr. Mirlinda Ebibi, docent, anetar----------------------------------3. Assoc.Prof. Dr. Lutfi Bina, professor i asocuar anetar--------------------------------
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РЕФЕРАТ
Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за Технички
науки, Универзитет „Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. во
врска со распишаниот Конкурс за избор на наставници во наставно-научни звања и
соработници во соработнички звања, објавено во медиумските информативни гласила:
Нова Македонија, Коха и на web- страницата на Универзитетот: www.unt.edu.mk;
Наставно – научниот совет донесе одлука бр. 21-406/1, со која се формира рецензентска
комисија во состав:
1. д-р Александар Скепаровски, вонреден професор претседател,
2. д-р Ирина Петреска, вонреден професор член,
3. д-р Зоран Трифунов, вонреден професор, член
На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден
03.08.2017 година, за избор на наставник во наставно-научно звање во научната област
Физика се пријави кандидатот:
1. Д-р Златко Неделкоски, дипломиран физичар
Биографски податоци за кандидатот за избор на наставник во сите звања за
наставно-научната област физика.
А.1. Биографски податоци
Д-р Златко Неделкоски е роден на 27.02.1991 година во Тетово. Има завршено гимназиско
образование, природно математичка насока, кога учествува на регионални и државни
натпревари по физика. Во 2007 година има освоено прва награда на државниот натпревар
по физика за средношколци одржан во Скопје. Дипломирал во 2013 година на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје на Природно-математичкиот факултет,
Институт за Физика, насока теориска физика, со просек 10.00. Прогласен е за најдобар
студент на Институтот за Физика во генерацијата 2013. Потоа, добива целосна стипендија
за докторски студии финансирана од Универзитетот во Јорк, Велика Британија. Со
одбрана на докторски труд под наслов: „The atomic and spin-electronic structure of interfaces
and extended structural defects in the Co-based full Heusler alloys” во 2017 година стекнува
научен степен доктор на науки по физика на Универзитетот во Јорк, Велика Британија.

•

А. 1.1.Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни
за актуелниот избор
Научно истражувачка дејност
Кандидатот учествувал во неколку научни истражувачки проекти во текот на неговите
студии што резултирало со објавување на 11 научни трудови во меѓународни списанија со
импакт фактор.
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•

Список на научни трудови (6 трудови се како прв автор и 5 како ко-автор):
[1] Petreska I., et al. Axially symmetrical molecules in electric and magnetic fields: energy
spectrum and selection rules. Central European Journal of Physics 11(4), 412 (2013).
[2] Lari L., et al. Correlations between atomic structure and giant magnetoresistance ratio in
Co2(Fe,Mn)Si spin valves. Journal of Physics D: Applied Physics 47, 322003 (2014).
[3] Nedelkoski Z., et al. Magnetic properties of electrons confined in an anisotropic cylindrical
potential. Physica B – Condensed Matter 452, 113 (2014).
[4] Nedelkoski Z., et al. The effect of atomic structure on interface spin-polarization of halfmetallic spin valves: Co2MnSi/Ag epitaxial interfaces. Applied Physics Letters 107, 212404
(2015).
[5] Gilks D., et al. Atomic and electronic structure of twin growth defects in magnetite. Scientific
Reports 6, 20943 (2016).
[6] Kuerbanjiang B., et al. The role of chemical structure on the magnetic and electronic
properties of Co2FeAl0.5Si0.5/Si(111) interface. Applied Physics Letters 108, 172412 (2016).
[7] Gilks D., et al. Polar spinel-perovskite interfaces: an atomistic study of
Fe3O4(111)/SrTiO3(111) structure and functionality. Scientific Reports 6, 29724 (2016).
[8] Nedelkoski Z., et al. Controlling the half-metallicity of Heusler/Si(111) interfaces by a
monolayer of Si-Co-Si. Journal of Physics Condensed Matter 28, 395003 (2016).
[9] Nedelkoski Z., et al. Realisation of magnetically and atomically abrupt halfmetal/semiconductor interface: Co2FeSi0.5Al0.5/Ge(111). Scientific Reports 6, 37282 (2016).
[10] Nedelkoski Z., et al. The antiphase boundary in half-metallic Heusler alloy Co2Fe(Al,Si):
atomic structure, spin polarization reversal, and domain wall effects. Applied Physics Letters
109, 222405 (2016).
[11] Nedelkoski Z., et al. Origin of reduced magnetization and domain formation in small
magnetite nanoparticles. Scientific Reports 7, 45997 (2017).

А.2.
ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ И ОБРАЗОВНО-ПЕДАГОШКИТЕ
ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ
Кандидатот д-р Златко Неделкоски покажа солиден успех во текот на студирањето
на додипломските студии на Универзитетот „св. Кирил и Методиј“, Природноматематички факултет – Скопје, Институт за физика. Мошне успешно ја одбрани својата
докторска дисертација, на Универзитетот во Јорк, Велика Британија, и се стекна со научен
степен доктор на науки по физика.
Очигледен е неговиот интерес за примената на напредни техники и технологии во
научното истражување. Резултатите од неговата истражувачка работа се објавени во
реномирани меѓународни научни списанија, и покажуваат дека кандидатот има докажан
потенцијал за научни истражувања во областа на физиката. Објавените научни трудови
покажуваат дека кандидатот применувал врвни експериментални и теориски методи во
текот на неговите истражувања. Неговите научни трудови исто така покажуваат дека
кандидатот има изградено соработка со повеќе научни институции, од Македонија,
Велика Британија, Соединетите Американски Држави и Јапонија. Кандидатот е
амбициозна личност која држи коректен однос кон академскиот, стручниот персонал и
студентите.
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А.3. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР
По деталното разгледување на приложената документација од кандидатот, и според
оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и стручноапликативната), Комисијата е на мислење дека д-р Златко Неделкоски ги исполнува
формалните критериуми за избор на наставник во звање доцент (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО
на РМ). Јасно е видлива неговата стручна работа за време на докторските студии во
областа на физиката.
Гореискажаните факти се доволна потврда дека кандидатот д-р Златко Неделкоски
успешно го оформува својот професионален профил. Исто така, на релацијата надворешен
соработник-академски персонал и соработник-студенти, кандидатот покажува особини на
изразена воља за професионална, тимска и човечка комуникација.
Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и
Чл.132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на
Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во
Скопје, да го избере д-р Златко Неделкоски, дипломиран физичар, за наставник во
звање доцент од областа на Физиката.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. д-р Александар Скепаровски, вонреден професор, УКИМ, ПМФ – Скопје,
претседател, с.р.
2. д-р Ирина Петреска, вонреден професор, УКИМ, ПМФ – Скопје, член, с.р.
3. д-р Зоран Трифунов, вонреден професор, УМТ, Факултет за технички науки – Скопје,
член, с.р.

Скопје, 27.09.2017 година
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РЕФЕРАТ
Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност
со чл. 132 од Законот за високо образование, На објавениот конкурс во дневните весници
„Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на еден соработник во
наставно –научната област Друго - проектен менаџмент, согласно се донесува следниот
реферат.
Наставно-научниот совет на Факултетот за технички науки при Универзитетот „Мајка
Тереза“ - Скопје, на седницата одржана на ден 27.09.2017 год. донесе одлука бр. 21-403/1,
со која се формира Рецензентска комисија во состав:
1. д-р Иван Бимбиловски, редовен професор претседател,
2. д-р Абдула Азизи, вонреден професор член,и
3. д-р Оливера Петровска, доцент член.
За избор на наставник во наставно-научно звање во научната област Друго – Проект
Менаџмент (50624) се пријавија следните кандидатите:
1)
2)
3)
4)

Д-р Александар Петковски, доктор на науки по Јавна администрација.
Д-р ЈасминаМишоска, доктор по организациски науки и управување,
Д-р Цветанка Ристиќ
Д-р ШкодранеДарлишта

1) Кандидат Александар Петковски
1. Биографски податоци за кандидатот
Образование
Д-р Александар Петковски е роден на 25.07.1974 година во Скопје. Основното и
средното образование го завршува во Скопје. Во 1998 дипломира на Правниот факултет
при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје со просечен успех 8,2. Во 1999
година престојува во Нансен Академијата во Лилехамер, Норвешка, каде го завршува
семестралниот курс за Човекови права, дијалог и мирно решавање на конфликти. Во
2003 го завршува Училиштето за политички менаџмент на Новиот бугарски
универзитет во Софија. Во 2008 ги завршува магистерските студии за применета
трансформација на конфликти на Универзитетот во Нови Сад, Србија со просечен
успех 8,6. Во 2014 ја стекнува титулата Доктор на науки по јавна администрација на
Факултетот за политички науки и јавна администрација на Универзитетот на
Југоисточна Европа. Покрај македонскиот, кандидатот ги владее англискиот и
албанскиот јазик, а се служи и со грчкиот јазик.
Професионално искуство
Кандидатот д-р Александар Петковски има 15 годишно искуство вопишување и
менаџирање на проекти финансирани одповеќедомашни и странски донаторски
агенции и организации, извршувајќи ги следниве професионални ангажмани:
I. Раководител на програма, Граѓанската асоцијација - Нансен Дијалог Центар; ноември
1999 - јуни 2003;
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II. Извршен директор, Граѓанската асоцијација - Нансен Дијалог Центар; јули 2003 септември 2006;
III. Раководител на програма, Национален демократски институт за меѓународни односи Македонија, септември 2007 - јули 2008;
IV. Извршен директор на Институтот за парламентарна демократија, август 2008 - јули
2011 година;
V. Координатор на програмата Еразмус+ и Раководител на јавните набавки, на
Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид,
ноември 2013.
2. Наставно-образовна дејност
Одржување на настава
I. Гостин предавач на тема „Проектен менаџмент“ во рамките на наставата по предметот
Иновативен менаџмент и претприемништво на Институт за комуникациски студии во
Скопје, 2016 година.
II. Гостин предавач на тема „Проектен менаџмент“ во рамките на наставата по предметот
Репутациски менаџмент,на Високата школа за новинарство и односи со јавноста во
Скопје, 2014 година.
III. Одржано предавање во рамките на програмата за клиничка настава на факултетот за
Јавна администрација и политички науки при Универзитетот на Југоисточна Европа
од Тетово, на тема „Правен статус, улога и ефекти од работата на парламентарниот
комитет и општинските комисии за односи меѓу заедниците“, 2014 година.
IV. Гостин предавач на тема „Проектен менаџмент“ во рамките на наставата по предметот
Менаџирање настани и буџетирање, на Високата школа за новинарство и односи со
јавноста во Скопје, 2013 година.
V. Одржани предавања на четири генерации на студенти во рамките на програмата за
клиничка настава на факултетот за Јавна администрација и политички науки при
Универзитетот на Југоисточна Европа од Тетово, на тема „Поставеност и улогата на
граѓанските организации“ , 2011 - 2014 година.
VI. Одржано предавање на тема „Статусот на службена употреба на јазиците во
Република Македонија, споредба со важечките политики кај некои европски држави“
во рамки на програмата за клиничка настава на Правниот факултет при Европскиот
универзитет во Скопје., 2011 година.
VII. Предавач, дизајнирање и одржување на дваесетина тренинг работилници за граѓански
организации во врска со имплементација на Законот за слободен пристап до
информации од јавен карактер во период од 2007 до 2011 година.
VIII. Предавач по техники на ненасилно разрешување на конфликти, одржани повеќе од 50
презентации / предавања во Македонија и во странство, за активисти на граѓански
организации, членови на младински организации на политички партии, ученици и
студенти во период од 2000 година па наваму.
3. Научно-истражувачка дејност
Научни трудови
I.
Македонија,
предизвици
на
помирување
во
поделеното
општество
(DroughtintheOasisofPeace: WarcomestoMacedonia). SecurityDialogue, June 2001, 32:
267-269, SagePublications,
http://sdi.sagepub.com/content/32/2/267.full.pdf+html
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II.

Улогата на Комисиите за меѓуетнички односи: Ефекти, перспективи и меѓународни
практики (TheRoleoftheCommissionsForInter-EthnicRelations: Effects, Perspectives,
andInternationalPractices). May 2014. ICRAE2014 Conference- PaperProceedings,
ISSN: 2308-0825,
http://konferenca.unishk.edu.al/icrae2014/cd/pdfdoc/148.pdf
III. Ефекти од работата на Комитетот и Комисиите за меѓуетнички односи во
Република Македонија
(TheEffectsoftheWorkofCommitteeandCommissionsonInterethnicRelationsinRepublicof
Macedonia). ActaUniversitatisDanubius, RelationesInternationales, Vol. 7, No 1 (2014),
http://journals.univ-danubius.ro/index.php/internationalis/article/view/2518
IV.
Услови за одржлив развој на Комисиите за меѓуетнички односи
(PreconditionsforSustainableDevelopmentofCommissionsforInter-ethnicRelations).
JournalofSustainableDevelopment, Vol. 5, Issue 11, December 2014,
http://www.fbe.edu.mk/JoSDv11.pdf
V.
Чекори кон подобрување на соработката меѓу општините и комисиите за односи
меѓу заедниците. Политичка мисла, година 12, број 48, декември 2014,
http://www.kas.de/wf/doc/kas_40064-1522-2-30.pdf?141222141156
VI.
Улогата на Комитетот за меѓуетнички односи: целисходност и перспектива.
Годишник на Правниот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“, 2014.
https://elib.ugd.edu.mk/resursi/zbornici/praven/Godisen%20zbornik%20Praven%20fakultet2013_14.pdf
VII. IncreasingtheefficiencyoftheMacedonianandMontenegrinjusticesystem:
Introductionofinnovative EU
monitoringandevaluationmechanisminthesphereofadministrativelaw (Зголемување на
ефикасноста на македонскиот и црногорскиот правен систем: Воведување на
иновативни ЕУ механизми за следење и оценување во областа на
административното право). Policypaper. 2014. Граѓанска асоцијација „Зенит“,
Скопје.
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/zenith-org-mk-ireland/ cms/files/66/files/
original/Zenith_KAS_RLPSEE_2014_policy_paper_FINAL.pdf
Учество во научно истражувачки проекти
Кандидатот д-р Александар Петковски има учествувано како изработувач,
координатор или учесник во национални и меѓународни научни и апликативни
проекти како:
I. Изработувач и координатор на спроведувањето на проектот за мобилност на
предавачикон универзитети од земјите со статус на партнерски држави во рамките
на програмата „Еразмус+“ на Европската Унија. Универзитет за информатички
науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, тековно од 2016 година.
II.
Изработувач и координатор на спроведувањето на проектот за мобилност на
студенти, предавачи и вработени помеѓу програмските земји членки во рамките на
програмата „Еразмус+“ на Европската Унија. Универзитет за информатички науки и
технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, тековно од 2015 година.
III.
Изработувач и учесник во тимот за спроведување на проектот „Поддршка на
основањето и развојот на Парламентарниот Институт за истражување - во рамките
на Собранието на Република Македонија“, со финансиска поддршка од Владата на
Швајцарската Конфедерација. Граѓанска организација „Институт за парламентарна
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демократија“ во соработка со „Националниот демократски институт“ 2009 - 2011
година.
IV.
Изработувач и учесник во тимот за спроведување на проектот „Школа за политика
- за
претставници од младинските организации на политичките партии“,
реализиран со финансиска поддршка од Министерство за надворешни работи на
Норвешка и
Министерство за надворешни работи на Холандија. Граѓанска
организација „Нансен Дијалог Центар“ во соработка со ПаксКристи од Холандија
2004 година.
V. Изработувач и учесник во тимотза спроведување на проектот „Иницијатива за
основање на мешани двојазични паралелки“ во основно образование во општина
Јегуновце, спроведен со финансиска поддршка од норвешкото Министерство за
надворешни работи. Граѓанска организација „Нансен Дијалог Центар“ 2002 - 2006
година.
VI. Координатор на реализацијата на проектот со повеќе корисници за воведување на
нови пост-дипломски студии на Универзитетот „Св. Апостол Павле“ од програмата
ЕРАЗМУС+ КА 203 "Innovative postgraduate programme: Addressing market needs and
pioneering new delivery modes". Универзитет за информатички науки и технологии
„Свети Апостол Павле“ Охрид, тековно од 2015 година.
VII. Учество во тимот за спроведување на проектот „Поддршка научеството на
граѓанското општество во донесувањето на одлуки и во обезбедување на
социјални услуги“, се реализира со финансиска поддршка од Делегацијата на
Европската Унија во Република Македонија во рамките на Инструментот за
претпристапна помош (ИПА) Граѓанска организација „Институт за парламентарна
демократија“, 2010 година.
VIII. Учество во реализацијата на проектот за потпишување на „Кодексот на однесување
за слободни и фер парламентарни избори“ од страна на политичките партии
учеснички на изборите и спроведување на Кампањата за фер избори под мотото
„Можеме и мораме фер избори 2008“, во организација на Националниот
демократски институт. 2008 година.
IX. Учество во тимот за реализација на проектот за развој на алатки за мониторирање и
евалуација на перформансите на организациите членки на Балканската мрежа за
дијалог. Балканска мрежа за дијалог, 2002 - 2004 година.
4. Стручно -апликативни дејности и дејности од поширок интерес
Кандидатот д-р Александар Петковски има реализирано широк спектар на стручно
апликативни дејности и дејности од поширок интерес, меѓу кои:
I. Рецензент на публикацијата: Втемелување на владеењето на правото во процесот на
проширување - условите за пристапување кон ЕУ на земјите од Западен Балкан,
Граѓанска асоцијација „Зенит“, 2013.
http://www.kas.de/wf/en/33.36352/
II. Правен консултант на Интернет порталот за поддршка и толкување на содржината на
„Охридскиот рамковен договор“. Граѓанска организација „Цивил“ 2001 година.
III. Изработка и лобирање за усвојување на амандмани на Буџетот на Република
Македонија за 2008 година, за обезбедување на средства за финансирање на
активностите на проектите, „Отворен парламент“, и „Канцеларии на пратениците за
комуникација со граѓаните“ Амандманите беа поддржани од околу 1/3 од вкупниот
број од 120 пратеници, и истите беа усвоени од Собранието.
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IV. Член на Советодавниот комитет на регионалната програма на Бугарското училиште за
политика, септември 2006 - септември 2008.
V. Член на Управниот одбор на мрежата составена од невладини организации и
Мировниот институт од Осло - Норвешка, Балканска мрежа за дијалог, февруари 2004
- мај 2006.
VI. Член на советодавниот одбор на меѓународната организација ПаксКристи од
Холандија во однос на реализацијата на нивните програмски активности во Република
Македонија 2002 - 2004.
VII. Учесник во иницијативниот одбор за основање на првото билингвално радио (емитува
програма на македонски и албански јазик) „Лајф радио 89.1 Скопје“, 2002.
VIII. Основач на граѓанската организација „Нансен Дијалог Центар - Скопје“, 1999.
IX. Подготвување на статути, правилници и деловници за работа на телата на граѓанските
организации „Нансен дијалог центар“ и „Институт за парламентарна демократија“.
X. Подготвување на статут и други потребни акти за регистрација и работа на
Здружението на станари на стамбена зграда на адреса АВНОЈ 64 Скопје, 2009.
XI. Учество во комисии и изработка на правилници за текот и начинот на реализација на
јавните набавки и доделувањето на стипендии за реализација на студиски мобилности
на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“
Охрид.
5. Студиски престои, семинари, посети
Кандидатот д-р Александар Петковски учествувал на повеќе конгреси, студиски
престои, семинари и обуки во странство, меѓу кои:
I. Контакт семинар за национални претставници од земјите членки со земјите од
источното партнерство во рамките на програмата Еразмус+ клучна акција 107“ во
организација на Генералниот директорат за образование и култура при Европската
Комисија, Киев - Украина. ноември 2016.
II. Учество на конгрес на Европската асоцијација на координатори на програмата
Еразмус+, Солун - Грција, мај 2016.
III. Контакт семинар за национални претставници од земјите од Западен Балкан со
програмските земји во рамките на програмата Еразмус+ клучна акција 107“ во
организација на Генералниот директорат за образование и култура при Европската
Комисија, Виена - Австрија. декември 2015.
IV. Учество на конгрес на Европската асоцијација на координатори на програмата
Еразмус+, Порто - Португалија, мај 2015.
V. Студиски престој во Брисел и Хаг „Улогата на граѓанското општество за правда и
помирување“ во организација на Генералниот директорат за проширување на
Европската Унија, Брисел и Хаг, февруари - март 2012.
VI. Учесник на обука „Основи на методите на истражување во општествените науки“,
организирана од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, јули 2011.
VII. Студиска посета на Парламентот на Швајцарија на претседателот и координаторите
на пратеничките групи во Собранието на Република Македонија и претставници на
организациите партнери во реализацијата на проектот „Поддршка на основањето и
развојот на Парламентарниот Институт за истражување - во рамките на Собранието на
Република Македонија“, Берн - Швајцарија, јуни 2010.
VIII. Учество на Меѓународната програма за лидерство, програма за посета на САД на
покана од Бирото за образовни и културни работи на Стејт департментот на САД,
октомври - ноември 2009.
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IX. Студиска посета на Националниот Совет на Република Словачка и Парламентарниот
институт со координаторите на пратеничките групи во Собранието на Република
Македонија во организација на Националниот демократски институт, Братислава,
април 2009.
X. Студиска посета на Парламентот на Чешката Република со делегација на Собранието
на Република Македонија составена од претставници на пратеничките групи и
генералниот секретар, Прага, ноември 2008.
XI. Работна посета на Холандија за планирање на реализација на граѓански активности
кои би биле финансирани од владата на Холандија, средби со членовите на Комитетот
за надворешни работи на холандскиот парламент, Министерството за надворешни
работи на Холандија и ПаксКристи Холандија, во организација на ПаксКристи, Хаг и
Утрехт 2004.
XII. Учесник на Регионалната програма на Бугарското училиште за политика, 2002 - 2003.
XIII. Учесник на „Обука за тренери по мирно решавање на конфликти“, во организација на
Мировниот институт од Осло, Лимасол - Кипар, ноември 2001.
XIV. Работна посета на Норвешка за организација и планирање на активностите на
организациите членки на Балканската мрежа за дијалог, организирана од Министерството за надворешни работи на Норвешка, Осло и Лилехамер 2001.
6. Оценка на научните, стручните и образовно-педагошките остварувања на
кандидатот
Кандидатот д-р Александар Петковски покажал солиден успех во текот на
студирањето на додипломските и постдипломските студии, успешно ја одбранил својата докторска дисертација и се стекнал со научниот степен доктор на науки по јавна
администрација.
Кандидатот има остварувања во ситекатегории опфатени со извештајот, а од приложеното особено се истакнува неговото богато искуство на пишување и менаџирање на
проекти во соработка со повеќе домашни и странски донаторски агенции и
организации.
Големиот број на одржани работилници и предавања за активистите од граѓанскиот
сектор и студентите во комбинација со стекнатото искуство на работа во мултикултурна средина и познавањето на албанскиот јазик, на кандидатот му дава солидна
основа за успешно вклучување во работата со мултикултурниот состав на студенти и
академски кадар на Универзитетот „Мајка Тереза“.
Кандидат Јасмина Мишоска
1. Биографски податоци за кандидатот
Образование
Д-р Јасмина Мишоска е родена на 10.03.1990 година. Основното и средното
образование го завршува во Скопје. Во 2011 дипломира на Економскиот факултет при
Европскиот Универзитет во Скопје со просечен успех 10. Во 2013 ги завршува
магистерските студии по економија на Европскиот Универзитет со просечен успех 10. Во
2017 ја стекнува титулата Доктор по организациски науки и управување на Економскиот
институт при Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“. Кандидатката е добитник на
стипендијата „Борис Трајковски“ како награда за најдобар студент на Европскиот
универзитет и пофалница за студент со највисок просек на Европскиот универзитет.
Покрај македонскиот, кандидатката одлично го познава и англискиот јазик.
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Професионално искуство
Кандидатката д-р Јасмина Мишоска има неколкугодишно работно искуство како
асистент и доцент на Универзитетот „Евро - Балкан“ од Скопје:
I.
Асистент со скратено работно време на Универзитетот „Евро - Балкан“ од Скопје;
декември 2013 - септември 2016;
II. Асистент со полно работно време на Универзитетот „Евро - Балкан“ од Скопје;
септември 2016 - јули 2017;
III. Доцент по група предмети од научната област
„Организациони науки и
управување“ на Универзитетот „Евро - Балкан“ од Скопје; јули 2017 – до денес.
2. Научно-истражувачка дејност
Научни трудови
I.
MScJasminaMishoska: Diagnosingtheorganizationalcultureinthecompanieswiththeuseof
OCAI instrument (casestudy). InternationalJournalofRecentResearchinArtsandSciences,
Vol. 5. 2016, ISSN: 1857-8128,
II. MScJasminaMishoska,
PhdBiljanaPetrevska:
Contemporaryformsoforganizationalstructureandorganizationaldesigncriteriaforsuccessoftheinternationalmarket.
Leadership&Management:
IntegratedPoliticsofResearchandInnovations,
SecondInternationalScientificBusinessConference – LIMEN December 2016. ISBN 97886- 80194-05-9,
III. MScJasminaMishoska:
Economic
FinancialperformanceofAlkaloid
AD
Skopjebasedonkeyfinancialindicators
(case
study),
InternationalJournalofRecentResearchinArtsandSciences, 2015, ISSN: 1857-8128,
IV.
MScJasminaMishoska:
"Entrepreneurship
thechallengeofmodernsociety",
Internationalconference: ChallengesofContemporarySociety. ноември 2015,
V.
М-р Јасмина Мишоска:"Платежни картички како инструмент за плаќање во
електронското банкарство", Втора меѓународна научна конференција „Влијанието
на научно – технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата,
образованието и безбедноста во Република македонија“, октомври 2014. ISBN 978608-4714-11-8,
VI.
М-р Јасмина Мишоска:"Охрабрување на претприемачкиот дух за кариерен развој",
Меѓународна научна конференција "Науката и општествениот развој", мај 2014,
ISBN 978-608-4574-62-0,
VII. М-р Јасмина Мишоска:"Електронска трговија – основна алатка на е-бизнис", Прва
меѓународна научна конференција "Првамеѓународна научна конференција „Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република македонија“, декември 2013,
ISBN 978-608-4714-05-7,
VIII. М-р Јасмина Мишоска:"Интернет маркетинг", "Првамеѓународна научна
конференција „Влијанието на научно – технолошкиот развиток во областа на
правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република
македонија“, декември 2013, ISBN 978-608-4714-05-7,
IX.
Јасмина Мишоска: "Влијанието на виралниот маркетинг врз глобалните промени",
Меѓународна научна конференција "Промените во глобалното општество", јуни
2013, ISBN 978-608-4574-58-3,
X.
Јасмина Мишоска, Биљана Петревска: "Глобалната економска (финансиска криза)
и Македонската економија", Меѓународна научна конференција "Лицата на
кризата", март 2012, ISBN 978-608-4714-47-7,
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XI.

Јасмина Мишоска, Биљана Петревска: "Улогата и значењето на средствата за
пренос на пропагандните пораки", Меѓународна научна конференција "Улогата на
медиумите во промоцијата на производите и услугите", јуни 2012, ISBN 978-6084691-01-3.
3. Оценка на научните, стручните и образовно-педагошките остварувања на
кандидатот
Кандидатката д-р Јасмина Мишовска покажала највисок успех во текот на
студирањето на додипломските и постдипломските студии. Кандидатката има работно
искуство како асистент, а од неодамна и доцент на Универзитетот „Евро - Балкан“.
Покажува солидни резултати во однос на нејзините постигања во наставно-образовната и
научно-истражувачката дејност и одлично познавање на англискиот јазик.
Предлог за избор
По детално разгледување на приложената документација од кандидатите, Комисијата
заклучи дека само кандидатите д-р Александар Петковски и д-р Јасмина Мишоска ги
исполнуваат формалните критериуми за избор во наставно-научно звање доцент во
согласност со членовите 125 и 132 од ЗВО на РМ. По вреднувањето на постигнувањата на
кандидатите во наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната
дејност и дејности од поширок интерес, земајќи ги предвид и останатите информации од
приложената документација, Комисијата смета дека д-р Александар Петковски е
најсоодветен кандидат, особено од аспект на неговото богато искуство во пишување и
менаџирање на проекти, работа во мултикултурна средина и познавањето на албанскиот
јазик. Земајќи ги предвид сите наведени факти, Рецензентската комисија има чест и
задоволство да му предложи на Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот
„Мајка Тереза“ во Скопје, да го избере д-р Александар Петковски за наставник во звање
доцент од областаДруго - проектен менаџмент.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. д-р Иван Бимбиловски, редовен професор, претседател, с.р.
2. д-р Абдула Азизи, вонреден професор, член, с.р.
3. д-р Оливера Петровска, доцент, член, с.р.
Скопје, 02.09.2017 година
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РЕФЕРАТ
Наставно – научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка
Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 01-234/1, со
која се формира рецензентска комисија во состав:
1.
2.
3.

Д-р Лутви Бина, вонреден професор, претседател,
Д-р МирлиндаЕбиби, доцент, член,
Д-р Зоран Трифунов, вонреден професор, член

Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност
со чл. 132 од Законот за високо образование, На објавениот конкурс во дневните весници
„Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на еден соработник во
наставно –научната област ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (20201) се пријавија кандидатите:
1. М-р Мусах Фејзулов
2. М-р Мерита Дема
Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските услови
за избор на соработник во наставно –научната област ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (20201)
кандидатите м-р Мерита Дема, не ги исполнува условите и ќе биде изземена од
понатамошна евалуација.
А. Извештај за избор на еден соработник во областа ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
(20201) (21509)
На конкурсот за избор на еден соработник во сите звања во областа ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (20201)се пријавија вкупно 5 кандидати и тоа:
А. Извештај за избор на еден соработник (асистент) во областа ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ
На конкурсот за избор на еден наставник во сите звања во областа ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ се пријавија вкупно 2 кандидати и тоа:
А.1. Мусах Фејзулов
Биографски податоци
Кандидатот Мусах ФЕЈЗУЛОВ е роден на 11.11.1988 година. На Електротехничкиот факултет при Средно-Источниот Технички Универзитетот (MiddleEast Technical
University) - Анкара дипломирал во 2012 година со просек 2.43 (од 4.00),истотака овој
универзитет беше рангиран на 86-то место во светската ранг-листа ТНЕ (
TimesHigherEducation -прв рангиран во Р.Турција и 86-ти рангиран во светската ранг
листа во 2012 година https://www.timeshighereducation.com/world-university-
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rankings/2013/reputation-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats) . На
Факултет за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ магистрирал во 2016 година во областа на ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ
со просек 9,22.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
● Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
● Учество на 10-то Советување на Mako-cigre
Презентација на трудот со наслов ПРИМЕНА НА МЕШАНО-ЦЕЛОБРОЈНО
ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА АГРЕГАТИ ВО ЕЕС СО УВАЖУВАЊЕ
НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА
Наслов
на
англиски:Mixed
–
IntegerLinearProgrammingforTransmissionConstrainedUnitCommitment
● Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
А.2. Мерита Дема,
Биографски податоци
Кандидатот Мерита Дема е роден на година. На ФЕИТ, УКИМ Скопје дипломирала во
2012 година со просек 7.71 и се стекнала со звање дипломиран инженер по електротехника
и информатичка технологија. Исто така на ФЕИТ, при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ Скопје магистрирала во 2017 година со просек 9,86 со што се стекнала со звање
– Магистер по електротехника и информатичка технологија,
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
● Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
● Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
● Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју и
останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите,
рецензентската комисија заклучи дека:
● М-р Мерита Дема - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема
запишано трет циклус на студии
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● М-р МусахФејзулов – покажува солидни резултати и постигнувања во академскиот
сегмент на работата а воедно и висок просек на додипломските и постдипломските
студии.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР
По деталното разгледување на приложената документација од кандидатот, и според
оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и стручноапликативната), Комисијата е на мислење дека м-р Мусах Фејзулов ги исполнува
формалните критериуми за избор на соработник (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).
Јасно е видливо неговата стручна работа за време на магистерските студии во
областа на електроенергетиката. Исто така, на релацијата надворешен соработникакадемски персонал и соработник-студенти, кандидатот покажува особини на изразена
воља за професионална, тимска и човечка комуникација.
Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и
Чл.132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на
Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да го
избере м-р МусахФејзулов дипломиран електроинженер, за соработник во звање асистент
од областа на ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (20201).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Д-р Лутви Бина вонреден професор, претседател,
2. Д-р МирлиндаЕбиби, доцент, член
3. Д-р Зоран Трифунов, вонреден професор, член
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РЕФЕРАТ
Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во
согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, а врз на објавениот конкурс во

дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година,за избор на еден
соработник во наставно –научната област: Проучување на фактори на работна и животна
срединРецензентската комисија го поднесува следниов реферат.
Наставно–научниотсовет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка
Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 01‐234/1, со која
се формира рецензентска комисија во состав:
1.
2.
3.

др Оливера Петровска, доцентпретседател,
дрМоника Лутовска,доцентчлен,
др Сани Демири, доценчлен

За избор насоработник (асистент – докторант) наФакултетотза технички науки–

наставно – научна област ПРОУЧУВАЊЕ НА ФАКТОРИ НА РАБОТНА И ЖИВОТНА СРЕДИНА а
се пријавија следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.

м‐р Уриме Демири – Шаипи
м‐р Биљана Матевска Наумовска
Исеин Ајдари, Дипломиран инженер по мехатроника
Ардијана Реџепи Алити, Дипломиран по бизнис администрација
Неџат Мјаки, Дипломиран машински инженер

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските услови
за избор на соработник во наставно – научната област Проучување на фактори на работна и
животна средина,кандидатите м‐р Исеин Ајдари, Ардијана Реџепи Алити и Неџат Мјаки не ги
исполнуваат условите и ќе бидат иземени од понатамшна евалуација.
А. Извештај за избор на еден соработник во областа Проучување на фактори на
работна и животна средина
А.1. Уриме Демири – Шаипи
Биографски податоци
Кандидатката м‐р Уриме Демири – Шаипи е родена на 13.09.1970 година. На Медицинскиот
факултет во Тирана, отсек стоматологија, дипломирала во 1989 година со просечна оценка
9.40. Во 2012 годинана Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, МедицинскиФакултет
година ги завршува магистерските студии со просечна оценка 9.76 и успешно го одбранува
магистерскиот труд под наслов: ”Проценка на знаења, ставови и пракса за контролана
интрахоспитални инфекции и безбедност при работа кај лекари стоматолози во град Скопје,
Р. Македонија”, со што се стекнува со научен степен Магистер на науки по јавно здравство.
Од 2014 година е запишана на докторски студии по јавно здравје, на
УниверзитетБрунеиДарусалам, ПАПРСБ Институтзаздравственинауки, (PAPRSB Institute of
Health Sciences, Universiti Brunei Darussalam (UBD), Brunei Darussalam). Докторските студии
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се очекува да ги заврши во Декември 2017 година. Докторската теза под наслов:
“Лонгитудинална студија за психосоциален стрес и плунковни биомаркери на стрес кај
млади возрасни лица е дел одистражувачкиот проект:”Менталното здравје и имуната
функција во избрана професионална работна сила: Мултидисциплинарно истражуање на
плунковни биомаркери во Брунеи Дарусалам”. Кандидатката м‐р Уриме Демири – Шаипи
приложува потврда за познавање на англискиот јазик (TOEFL – 104 бода).
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно‐образовна дејност
Кандидатката м‐р Уриме Демири – Шаипи, од 2014 до 2015 година била асистент
докторант во ПАПРСБ Институт за здравствени науки, Универзитет Брунеи Дарусалам, во
Мастер програмата за јавно здравје за следните предмети:
• Заштита на животна средина и професионално здравје, и
• Глобална здравствена училница
• Научно истражувачка дејност
Кандидатката м‐рУриме Демири – Шаипи приложува листа од еден научен труд објавен
во Република Македонија, два научни трудови приложени за објавување во меѓународни
научни списанија како и пет научно‐истражувачки трудови презентирани на меѓуна‐
родни конференции. Победник е на натпреварот за најдобар постер: “Предизвиците на
болничките инфекции во стоматолошките здравствени установи ‐ перспектива од
Македонија”. 10‐та Меѓународна конференција за медицински сестри и акушерство,
PAPRSB Институт за здравствени науки (IHS) UBD (2014).
• Стручно‐апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатката м‐р Уриме Демири – Шаипи е коавтор на една книга објавена во Република
Македонија. Од1997 година до 2011 година работела како лекар стоматолог во Република
Македонија и во странство. Од 1998 година до 2000 година работела во здравствениот
сектор на невладинатао рганизација, CARE ‐ international, Македонија как опроектен
асистент, каде билао дговорна за развој и имплементација на неколку важни проекти за
заштита на животната средина и здравјето на населението во Р. Македонија.
А.2. Биљана Матевска Наумовска
Биографски податоци
Кандидаткатам‐р Биљана Матевска Наумовска е родена на 16.04.1988 година во Скопје.
Дипломските студии на Универзитетот „Кирил и Методиј“на Машинскиот факултет во
Скопјеги завршува во 2010 година со просечна оценка од 8.72, а на истиот факултет се
запишува во 2010 година, така што по завршување на магистерските студии во 2012 година
се стекнува со научен степен магистерпо технички науки од областа на индустриско
инженерство и менаџмент, со просечна оценка 10.00. Исто така во 2012 година на
Универзитетот на Универзитетот „Кирил и Методиј“ на Машинскиот факултет во Скопје се
запишува на докторски студии.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно‐образовна дејност
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Кандидатката има одржувано повеќе гостувачки предавања на студентите од
постдипломските студии при Машинскиот факултет во Скопје.
• Научно истражувачка дејност
Кандидатката има учествувано како волонтер во повеќе настани и активности
организирани од страна на Машинскиот факултет, Скопје и други институции поврзани
со истражувачки дејности.
• Стручно‐апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Учесник е на бројни форуми, конференции, трибини и дебати со сопствени трудови и
презентации.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР
По деталното разгледување на приложената документација од кандидатите, и според
оценката од трите области (наставно‐образовната, научноистражувачката и стручно‐
апликативната), Комисијата е на мислење дека мр Уриме Демири – Шаипиги исполнува
формалните критериуми за избор на соработник (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).
Јасно е видлива нејзинатастручна работа во областа на работната и животна
срединакако асистент докторант во ПАПРСБ Институтот за здравствени науки на
Универзитетот Брунеи Дарусалам кадешто е вклучена во образовниот процесво Мастер
програмата за јавно здравје на група стручни предмети.
Гореискажаните факти се доволна потврда дека кандидатот м‐р Уриме Демири –
Шаипи, успешно го оформува својот професионален профил. Исто така, на релацијата
надворешен соработник – академскиперсонал и соработник – студенти, кандидатот пока‐
жува особини на изразена воља за професионална, тимска и човечка комуникација.
Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и
Чл. 132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на Факу‐
лтетот за технички науки во состав на Универзитетот „МајкаТереза“ во Скопје, да ја избере
мр Уриме Демири – Шаипи, Дипломиран лекар стоматолог, засоработник во областа
Проучување на фактори на работна и животна средина.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. др Оливера Петровска, доцент,УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје,претседател,
с.р.
2. дрМоника Лутовска,доцент,УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје,член, с.р.
3. др Сани Демири, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје,член, с.р.
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РЕФЕРАТ
Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во
согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, а врз на објавениот конкурс во
дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор
насоработник (асистент – докторант) на Факултетотза технички науки–наставно – научна област
ПРЕДПРИЕМНИШТВО Рецензентската комисија го поднесува следниов реферат.

Наставно–научниотсовет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка Тереза“ –
Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 01-234/1, со која се формира
рецензентска комисија во состав:
4. д-р Агим Мамути, вонредн професор, претседател
5. д-р Оливера Петровска, доцент член,
6. д-р Неритан Туркеш, доцент,член
За избор на соработник (асистент – докторант) на Факултетот за технички науки–наставно –
научна област ПРЕДПРИЕМНИШТВО се пријавија следните кандидати:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

м-р Бунјамин Бела
м-р Аријана Фетаи,
м-р Горјан Камбери,
м-р Момир Поленаковиќ
м-р Баки Дурмиши
м-р Махије Мустафаи

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските услови за
избор на соработник во наставно–научнатаобласт Предприемништвокандидатите Аријана Фетаи,
м-р Момир Поленаковиќ, м-р Баки Дурмиши им-р Махије Мустафаи не ги исполнуваат условите и
ќе бидат иземени од понатамшна евалуација.
А. Извештај за избор на еден соработник во областа Предприемништво
А.1. Бујамин Бела
Биографски податоци
Кандидатот м-р Бунјамин Бела роден е на 08.07.1986 година во Скопје. На Економскиот факултет
приУниверзитетот “Св. Кирил и Методиј”, Скопје,дипломирал во 2009 година со просечна оценка
од 8.94. Во 2013 година на истиот факултет завршиува магистерски студии со просечна оцена 9.44,
со одбрана на магистерски труд под наслов: „Изградба на интегриран систем на наградување во
организациите од прехранбената индустрија“по што се стекнува со научен степен магистер на
економски науки од областа на МБА – менаџмент. Докторски студии запишува во 2013 година на
Универзитетот во Истамбул на факултетот менаџмент за човечки ресурси.Кандидатот приложува
потврда за познавање на англискиот јазик – TOEFL.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот
избор
• Наставно-образовна дејност
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Кандидатот м-р Бунјамин Бела, од 2009 до 2013 година бил професор во СДУ „Цветан Димов“
– Скопје, Средно професионално училиште за економски техничар и аранжер, кадешто бил
ангажиран за Економска група на предмети:
• Маркетинг–Менаџмент, Деловно работење, Бизнис, Практика, Организациско
однесување и организациска структура и Промоција
•
• Научно истражувачка дејност
Кандидатотм-р Бунјамин Бела во периодот Фев-Mај 2017 учествувал во обуката за Академски
Пишувања и добил Сертификат. Во Мај 2015 презентирал научно истражувачки труд во
меѓународна конференција во Бодрум, Турција. Во период 2011-2012 е преведувач на книгата
“Деловно Работење“.Во периодот од 07.2008 до 10.2008 годинапрестојувал во Филаделфија
САД(PBM perfect building maintance) како оперативен менаџер.
• Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Учесник на бројни форуми, конференции, трибини и дебати со сопствени трудови и
презентации.
А.2. Горјат Камбери
Биографски податоци
Кандидатотм-р Горјат Камберие роден на 25.10.1988 година во Тетово. Дипломските студии на
Универзитетот „Југоисточна Европа“на Факултет бизнис економија во Тетовоги завршува во 2009
година со просечна оценка од 8.63. Во 2011 година магистрирал во областа деловна
администрација на Универзитет Американ Колеџ во Скопје со просечна оцена В (3.13) со што се
стекнал со научен степен Магистер по бизнис економија. Во 2015 година се запишува на
докторски студии на Универзитетот Мармара, на Факултетот за комуникациски науки.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за актуелниот
избор
• Наставно-образовна дејност
Кандидатот м-р Горјат Камбери од 2011 до 2012 година работи како асистент на Државниот
Универзитет во Тетово и има група на предмети во областа на Бизнис и економија. Во периодот
од 2015 до 2017 година на ЛаСале Колеџот во Истамбул, Турција предавач е на седум курсеви
во областа на Бизнис и маркетинг програмата.
• Научно истражувачка дејност
Кандидатотм-р Горјат Камбери учествувал во два проекти од областа на маркетингот. Наведени
се три работни трудови кои се прилагодени за идна публикација и два истражувачки трудови
кои се во процес на ревидирање.
• Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатот м-р Горјат Камбери има објавено еден научен труд и коавтор е на една книга и едно
поглавје од книга.
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ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР
По деталното разгледување на приложената документација од кандидатите, и
според оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и
стручно-апликативната), Комисијата е на мислење дека м-р Бунјамин Бела ги исполнува
формалните критериуми за избор на соработник (Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).
Јасно е видлива неговата стручна работа за време на магистерските студии во
областа на економијата. Гореискажаните факти се доволна потврда дека кандидатот м-р
Бунјамин Бела, успешно го оформува својот професионален профил.
Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл. 125 и
Чл. 132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на
Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да го
изберем-р Бунјамин Бела, Дипломиран економист, за соработник во областа
Предприемништво.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
д-р Агим Мамути, доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопјепретседател, с.р.
д-р Оливера Петровска, доцент,УМТ, Факултет за Технички науки – Скопје, член, с.р.
д-р Нуритан Туркеш,доцент, УМТ, Факултет за Технички науки – Скопјечлен, с.р.
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РЕФЕРАТ
Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во
согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, а врз на објавениот конкурс во
дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на еден
соработник во наставно –научната област Друго материјали. Рецензентската комисија
го поднесува следниов реферат.
Наставно – научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка
Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 01-234/1, со
која се формира рецензентска комисија во состав:
7.
8.
9.

Д-р Моника Лутовска, доцент, претседател,
Д-р Мирлинда Ебиби, доцент, член,
Д-р Самет Ќера, вонреден професор, член

За избор на соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технички науки –
наставно – научна област ДРУГО МАТЕРИЈАЛИ (21509) се пријавија следните кандидати:
2.
3.
4.
5.
6.

М-р Артан Зејнулахи
М-р Живко Белчев
М-р Исен Ајдари
Дипл.инж. Сафет Рика
Дипл.инж. Уран Туда

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските услови
за избор на соработник во наставно –научната област Друго материјали кандидатите м-р
Живко Белчев, м-р Исен Ајдари, дипл.инж.Сафет Рика и дипл.инж Уран Туда, не ги
исполнуваат условите и ќе бидат иземени од понатамошна евалуација.
А. Извештај за избор на еден соработник во областа Друго материјали (21509)
На конкурсот за избор на еден соработник во сите звања во областа Друго материјали се
пријавија вкупно 5 кандидати и тоа:
А.1. Живко Белчев
Биографски податоци
Кандидатот Живко Белчев е роден на 07.06.1978 година. На Машинскиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје дипломирал во 2002 година и се стекнал со
звање дипломиран машински инженер. Исто така на Машинскиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје магистрирал во 2011 година со просек 8.71
во областа на индустриски менаџмент со што се стекнал со звање Магистер по технички
науки од областа на индустриско инженерство и менаџмент .
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Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
• Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
• Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
А.2. Исеин Ајдари
Биографски податоци
Кандидатот Исеин Ајдари е роден на 10.02.1965 година. На ДУТ Тетово дипломирал во
2010 година со просек 7.30 и се стекнал со звање дипломиран инженер по мехатроника.
Исто така на Машинскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
магистрирал во 2015 година со просек 9.64 во областа на безбедност при работа со што се
стекнал со звање Магистер по технички науки од областа на безбедност при работа.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
• Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
• Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
А.3. Сафет Рика
Биографски податоци
Кандидатот Сафет Рика е роден на 19.10.1977 година. На Факултетот за електро
инженерство и телекомуникација, Универзитет во Приштина „Хасан Приштина“, Косово,
дипломирал во 2008 година со просек 7.02 и се стекнал со звање дипломиран инженер по
електротехника. Во 2009 е запишан на магистерски студии на Графичко инженерство на
Технички факултет Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
• Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
• Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
А.4. Артан Зејнулахи
Биографски податоци
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Кандидатот Артан Зејнулахи е роден на 01.03.1988 година во Скопје. На Машинскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје СП Мехатроника, дипломирал
во 2010 година со просек 9.09 и се стекнал со звање дипломиран инженер по машинство.
Во 2011 година е запишан на магистерски студии на Машинскиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, каде магистрира со просек 10.00.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
• Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
• Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
А.5–Уран Туда
Биографски податоци
Кандидатот Уран Туда е роден на 15.11.1966 годинаво Струга. На ДУТ Тетово
дипломирал во 2014 година со просек 7.08 и се стекнал со звање дипломиран инженер по
мехатроника. Исто така во 2014 година е запишан на ДУТ тетово СП Мехатроника на втор
циклус на студии.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
• Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
• Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
• Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју и
останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите,
рецензентската комисија заклучи дека:
• М-р Живко Белчев - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема
запишано трет циклус на студии
• М-р Исеин Ајдари - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема
запишано трет циклус на студии и не го исполнува потребниот просек во претходните
циклуси.
• Дипл. инж. Сафет Рика - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема
диплома за завршен втор циклус на студии, нема запишано трет циклус на студии и не
го исполнува потребниот просек во додипломските студии.
• М-р Артан Зејнулахи – покажува солидни резултати и постигнувања во академскиот
сегмент на работата а воедно и висок просек на додипломските студии.
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• Дипл. инж. Уран Туда - не ги исполнува конкурсните услови, заради тоа што нема
диплома за завршен втор циклус на студии, нема запишано трет циклус на студии и не
го исполнува потребниот просек во додипломските студии.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР
По деталното разгледување на приложената документација од кандидатот, и според
оценката од трите области (наставно-образовната, научно истражувачката и стручноапликативната), Комисијата е на мислење дека М-р Артан Зејнулахи, дипломиран
машински инженер, ги исполнува формалните критериуми за избор на соработник (Чл.
125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).
Јасно е видливо неговата стручна работа за време на магистерските студии во
областа на машинството.
Гореискажаните факти се доволна потврда дека кандидатот М-р Артан Зејнулахи,
дипломиран машински инженер, успешно го оформува својот професионален профил.
Исто така, на релацијата надворешен соработник-академски персонал и соработникстуденти, кандидатот покажува особини на изразена воља за професионална, тимска и
човечка комуникација.
Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и
Чл.132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на
Факултетот за технички науки во состав на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да го
избере М-р Артан Зејнулахи, дипломиран машински инженер, за соработник во областа на
Друго - материјали.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1.Д-р Моника Лутовска, доцент, претседател,
2.Д-р Мирлинда Ебиби, доцент, член,
3.Д-р Самет Ќера, вонреден професор, член
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РЕФЕРАТ
Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност со
чл. 132 од Законот за високо образование, а врз основа на објавениот конкурс во дневните
весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден 03.08.2017 година, за избор на еден
соработник во наставно –научната област англиска лингвистика (60404) Рецензентската
комисија го поднесува следниов реферат.
Наставно – научниот совет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка
Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 21-410/1, со
која се формира Рецензентска комисија во состав:
1. Проф. д-р Мустафа Ибрахими, претседател
2. Проф. д-р Елени Бужаровска, член
3. Доц. д-р Љубица Кардалеска, член.
за избор на соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технички науки –
однаставно – научна област АНГЛИСКА ЛИНГВИСТИКА (60404) се пријавија следните
кандидати:
1. М-р Едона Винца
2. М-р Ругова Куртиши
3. М-р Африм Алити
Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските услови
за избор на соработник во наставно –научната област англиска лингвистика (60404)
кандидатите м-р Ругова Куртиши и м-р Африм Алити, не ги исполнува условите и ќе биде
изземена од понатамошна евалуација.
А. Извештај за избор на еден соработник (асистент-докторант) во наставно-научната
областАнглиска лингвистика (60404)
А.1 Едона Винца
Биографски податоци
М-р Едона Винца е родена на 29.01.1990 година. Во 2012 година завршува високо
образование и се стекнува со звање професор по англиски јазик и литература со
француски јазик како втор јазик, со просечна оцена 9,73, а во 2016 година со звање
магистер по меѓународен бизнис со странски јазици, со просечна оцена 8,55. Во 2016
година ги започнува докторските студии во областа на лингвистиката- англиски јазик.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
Наставно-образовна дејност
М-р Едона Винца после завршување на додипломските студии има обавувано дејност
професор по англиски јазик во средното училиште ,,Зеф Љуш Марку’’ во Скопје во
периодот 2012-2015 година.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
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Кандитатот м-р Едона Винца во периодот од 2015-2017 учествувал во ИПА проектот за
транспонирање и спроведување на Европското законодавство во областа на заштита на
животната средина- интегрирано спречување и контрола на загадувањето и води.
A.2 Ругова Куртиши
Биографски податоци
Ругова Куртиши е родена во Тетово, 1983.
Високото образование го заврши на Филолошкиот факултет ( англиски јазик и
книжевност ) , при универзитетот на Приштина-Приштина.
Во периодот од 2006 -2012 ги следеше пост дипломските студии во Филолошкиот
Факултет при универзитетот на Приштина со тема “Subordinate clauses in English and
Albanian”.
Е запишана во 3 циклус на стдуии од 2016 ( докторски ) во Универзитетот на југоисточна
европа во Тетово.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
Стучно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Септември 2000- Јуни 2001 – Една академска година во Велика Британија
Јуни 2001- Цертификат за интернационално тестирање GCSE, Кембриџ Универзитет
A.3 Африм Алити
Е роден на 25.02.1977 во Липково. Во 2001 го завршува вискотото образование со просек
8.06 на филолошкиот факултет при Државниот универзитет во Тетово со што се стекнува
со звање дипломиран професор по англиски јазик и литература.
Во 2012 ги завршува пост-дипломските студии со просек 8,90 во Универзитетот на
југоисточна Европа во Тетово со што се стекнува со звање магистер по англиски јазик.
Наставно-образовна дејност
Асистент - Работи на ДУТ како надворешен соработник
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на доставената документација, Рецензентската комисија ги донесе следниве
заклучоци: М-р Едона Винца ги исполнува критериумите за избор во наставно-научно
звање соработник (асистент-докторант) во областа англиска лингвистика и покажува
особено значајни постигнувања во наставно-об
разовната дејност.
ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесениот заклучок, Рецензентската комисија и` предлага на
Матичната комисија при Универзитетот ,, Мајка Тереза’’ да ја избере М-р Едона Винца
соработник (асистент-докторант) во наставно научната област Англиска лингвистика
(60404).
Рецензентска комисија
1. Проф. д-р Мустафа Ибраими,претседател, с.р.
2. Проф. д-р. Елени Бужаровска, член, с.р.
3. Доц. д-р Љубица Кардалеска, член, с.р.
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РЕФЕРАТ
Наставно–научниотсовет на Факултетот за Технички науки, Универзитет „Мајка
Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 18.09.2017 год. донесе одлука бр. 21-407/1, со
која се формира рецензентска комисија во состав:
1. Проф.д-р Мирко Трипуноски (ФОН Универзитет-Скопје)
2. Проф.Д-р Зоран Трифунов (Универзитет „Мајка Тереза„ - Скопје)
3. Проф. Д-р Нада Петрушева (ФОН Универзитет-Скопје).
за избор на наставник во наставно-научно звање во научната област ТЕОРИЈА НА
ОДЛУЧУВАЊЕ (21109).
Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во согласност
со чл. 132 од Законот за високо образование, Рецензентската комисија го поднесува
следниов

ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“ на ден
03.08.2017 година, за избор на наставник во наставно-научно звање во научната
областТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ (21109)се пријави кандидатот:
1. Д-р Неритан Туркеши, дипломиран економист.
Биографски податоци за кандидатот за избор на наставник во сите звања за наставнонаучната област ТЕОРИЈА НА ОДЛУЧУВАЊЕ.
Д-р Неритан Туркеши
1.Биографски податоци
Д-р. Неритан Туркеши е роден на 06.07.1981 година во Дебар каде што завршува
основно и средно образование. Дипломира на Економски факултет на Универзитетот “ЈИЕ
Универзитет”, на смер Финансиски Менаџмент во Тетово. Постдипломски студии, насока
Финансии ги завршува на Факултетот за општествени науки во Скопје каде во септември,
2009 год. магистрира на тема “Управување со банкарските ризици„ по што се стекнува со
титула магистер на економски науки.
Д-р Неритан Туркеши во периодот од ноември 2009 год. до крајот на 2012 година
работи на докторскиот труд со наслов “Улогата на монетарната политика врз развојотна
банкарските системи во Република Македонија” на Економски институт во Београд, по
што во декември 2012 година се стекнува со научен степен доктор на економски науки.
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2.Работна кариера
Првото вработување му било во 2001 година како Претседател на Црвен Крст за
Млади во Дебар, додека од 2003 до 2005 година бил вработен во новината „Семеен
Магазин“ Скопје, на работното место Заменик Уредник. Почнувајќи од 2005 година
работи како уредник на списанието „Еуроидеа“. Од 2006 година работи во Првиот
приватен универзитет –Фон Скопје, прво како помлад асистент а потоа како асистент на
економски факултет, а од 2014 година како доцент на Факултетот за економски науки,
каде моментално е и раководител на Економски факултет, настава на албански јазик при
Универзитетот ФОН во Скопје.
3.Универзитетска работна кариера
Од академската 2006/07 година работи какопомлад асистент на повеќе предмет при
Универзитетот ФОН во Скопје и Струга.
Од 2007 година до 2010 е ангажиран како асистент по предметите „Основи на
економија„, „Основи на маркетинг„, „Основи на менаџмент„, „Претприемништво„, каде ја
извршува функцијата продекан на Факултетот за Економски Науки при Универзитет ФОН
во Скопје.
Од 2008 година ангажиран е како професор во Средното Петта Приватна
Гимназија, каде ги предавал предмети „Основи на Менаџмент„ и „Претприемништво„.
Од 1 октомври 2012/13 година предава на Факултетот за економски науки при
Универзитетот ФОН, ангажиран на следните предмети: Основи на економија, Основи на
менаџмент, Претприемништво, Трговско право и Меѓународни финансии, како доцент.
Во академската година 2012/2013 е ангажиран и на после дипломските студии при
Универзитетот ФОН по предметите: Бренд менаџмент и Меѓународни финансии и други
предмети од втор циклус на студии.
Во академската година 2015/2016 е ангажиран и на некои универзитети во Косово,
Европски Колеџ во Косово, Колеџот Бизнис, каде ги предавал предметите: Основи на
менаџмент, Основи на економија, Сметководство и Монетарна економија.
Од 2014 година ангажиран е и го предава (предметот Стратегиски менаџмент) на
ЕЦПД во Белград (Европски институт во соработка на Обединетите Нации), каде воедно е
и ментор и член на одбрани за втор и трет циклус на студии.
4.Стручни научни трудови и публикации:книги – универзитетски учебници
1.Колеци Б, Туркеши Н., „Основи на економија”, ФОН Универзитет, 2009 година,
Скопје.
2.Колеци Б, Туркеши Н, „Основи на менаџмент“, ФОН Универзитет, 2009 година,
Скопје.
3.Колеци, Б, Туркеши Н, „Основи на менаџмент“, (теорија и вежби), Универзитет
Пјетер Буди, 2010 година, Приштина.
4.Туркеши Неритан, „Бренд менаџмент“, ФОН Универзитет-Скопје, 2014 година.
5.Туркеши Неритан „Влијанието на монетарната политика во развој на банкарскиот
систем, со посебен осврт во РМ“, ФОН Универзитет, Скопје, 2014 година.
6.Туркеши Неритан „Банкарска економија“, ФОН Универзитет, Скопје, 2015 година.
7.Туркеши Неритан „Применета економија“, ФОН Универзитет, Скопје, 2014 година.
5.Стручни научни трудови и публикации:
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1. Приватни инвестиции, Факти, Скопје, октомври 2004 година.
2. Производство на земјоделски производи, Факти, Скопје, ноември 2006 година.
3. Во услови на остра конкуренција, Факти, Скопје, декември 2006 година.
4. Стратешки менаџмент на мал бизнис и претприемништво, Семеен магазин,
Скопје, 4 март 2007 година.
5. Новите системи на дистрибуција, Семеен магазин, Скопје, април 2005 година.
6. Функционирање на малиот бизнис, Факти, Скопје, мај 2005 година.
7. Бизнис во семејни рамки, Дневник, Скопје, февруари 2005 година.
8. Туркеши, Н., Гасификацијата да започне (што побрзо) оваа година, КОХА,
Скопје, јануари 2012 година.
9. Финансиските проблеми со кои се соочуваат претпријатијата, Факти, Скопје, 8
март 2005 година.
10. Претприемништво и менаџмент, Текника 2/05 ФШТА Тетово97-102. 2008
година, Научно списание.
11. Надворешниот капитал влијае на политиката на земјата, Лајм, Скопје, 14
декември 2009 година.
12. Албанските партии без стратегија – корупцијата не се сузбива декларативно со
политички изјави, Лајм, Скопје, 28 ноември 2010 година.
13. Членството на Република Македонија во Светската трговска организација –
СТО во функција на извозот и развојот на земјата, Зборник на научни трудови при ФОН
Универзитетот, Скопје, 2007 година.
14. Менаџмент со меѓународните трговски институции и стратегиите за поттик на
извозот, Menaxhmentot so megjunarodnite trgovski institucii i strategiite za potik na izvozot,
Зборник на научни трудови при ФОН Универзитетот, стр 91-98, Скопје, 2007 година.
15. Зачленување на земјата во СТО во функција на менаџментот на извозот и
развојот на Република Македонија, Меѓународна конференција за туризам и економија,
Универзитет „Св. Климент Охридски”,Охрид, април, 2007 година.
16. Бизнис во семејни рамки „Финансиски проблеми со кои се соочуваат
фирмите”,Факултет за туризам, Скопје, 2008 година.
17. Опасноста за денарот како последица на порастот на цената на нафтата и
производите, Коха, Скопје, 28 јуни 2008 година.
18. Поскапувањето влијае на семејните врски – се намалува доаѓањето на
печалбарите, Коха, Скопје, 12 јули 2008 година.
19. Граѓаните ги очекува сиромашна зима – секој трети е сиромашен, Коха, Скопје,
25 јули, 2008 година.
20. ,,Основи на економија’’ универзитетски учебник, Баки Колеци и Неритан
Туркеши, издавачка куќа Фуркан за ФОН Универзитет – Скопје, Скопје, 2008 година.
21. ,,Основи на економија’’ универзитетски учебник, Неритан Туркеши, издавачка
куќа Фуркан за Универзитетот „Пјетер Буди”, Приштина, 2008 година.
22. ,,Менаџмент“, универзитетски учебни, Баки Колеци и Неритан Туркеши,
издавачка куќа Фуркан за ФОН Универзитетот – Скопје, Скопје, 2008 година.
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23. ,,Менаџмент“ (Основи на менаџмент),универзитетски учебник, Баки Колеци,
Фетах Речица и Неритан Туркеши, издавач Феризај за Универзитет„ААБ”,Приштина,
Економски факултет, 2008 година.
24. Не треба да се потцени потенцијалната опасност за Македонија – не толку голема рефлексија на големата криза и во Македонија, ЗАМАН, Скопје, ноември 2008 година.
25. Изгубени во економскиот развој – сурова зима, Коха, Скопје, 27 август 2009
год.
26. Рецесијата во глобалната економија, Годишник на ФОН Универзитетот, Скопје
2009 година.
27. Интеграциите во европската заедница – единствен пат на Македонија и земјите
од регионот, Визионе 11&12/2008-2009, издавач друштво на интелектуалци на
Македонија.
28. (6 th Research/expert Conference with Internacional Participation Quality in High
Education), 6-та експертска истражувачка Конференцијасо меѓународно учество,
,,Квалитет во високото образование,’’ Асоцијација за квалитет во Босна и Херцеговина,
QUALITY 2009 June, 04.07.2009 година НЕУМ БиХ.
29. (13 th INTERNATIONAL RESARCH /EXPERT CONFERENCE TMT 2009
Information system in supporting the management of produktion intheenterprise
,,Silcapor’’,,Trends in the development of machinery and associated technology 16-21 october
Tunisia 2009).
30. 13-та меѓународна експертска истражувачка Конференција ТМТ 2009, инфомационите системи во поддршка на менаџментот на производството во претпријатието
“Силкапор”, трендови во развојот на машините и поврзаните технологии, Тунис, 16-21
октомври 2009 година.
31. Продажбата на државните записи е лошо менаџирање со буџетот – државата
продолжува да се задолжува, Коха, Скопје, 11 април 2010 година.
32. Економскиот раст само 1% - анализа за економскиот раст на Република
Македонија, Коха, Скопје, 14 мај 2010 година.
33. Department of Accountaancy, Kavala institute of techology 2nd International
conference EBEEC 2010 Kavala Greece may 7-9,2010 the Economies of Balkan and Eastern
Europe countries in the changed world ,,Information systems in the insurance company’’
33. Оддел за книговодство, Институт за технологија – Кавала, 2-ра меѓународна
Конференција ЕБЕЕЦ 2010, Кавала, Грција, 7-9 мај 2010 година, Економиите на Балканот
и источно европските земји во изменетиот свет „Информационите системи во
осигурителните компании”.
34.Punim shkencor: International Joint World Cultural Tourism Conference Hangzhou
China 12 November – 14 November 2011. Me temë: Environment as an imoprtant factor in
managing the improvement of the Tourism in Kosovo. 35/98. website-link:
www.kasct.co.kr/eng/ 11th % 20 Con ference % 20 Program (Final).pdf.
35. Punim shkencor: International Joint World Cultural Tourism Conference Hangzhou
China 12 November – 14 November 2010. Me temë: Environment as an imoprtant factor in
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managing the improvement of the Tourism in Kosovo. 35/98. website-link:
www.kasct.co.kr/eng/ 11th % 20 Conference % 20 Program (Final).pdf.
36. Научен труд на тема „Окружувањето како важен фактор во управувањето со
подобрувањето на туризмот во Косово”, Меѓународната заедничка светска Конференција
за културен туризам, Хангжу, Кина, 12-14 ноември 2010 година, веб сајт
линк:www.kasct.co.kr/eng/ 11th % 20 Conference % 20 Program (Final).pdf
37. Туркеши, Н. „Дали ќе поевтинуваат кредитите“ (КОХА,октомври 2011 година,
Скопје).
38. Туркеши, Н. „Дали им треба хиерархија за менаџирање на претпријатијата“ –
магазин Еуроидеа, ЈИЕ Универзитет, Тетово, 2003 година.
39. Туркеши, Н. „Како да се биде добар менаџер“ (Семеен магазин; Скопје, 27
август, 2004 година).
40. Revista e shkencave shoqërrore VIZJONE numer 16 korik 2011 ISBN 1409-8962.
UDC 316.33.32. Recesioni në Ekonominë globale faqe 207-216 Shkup 2011.
41.Interrnational Scientific Conference, “The monetary police and the banking in the
R.Macedonia”, no.5, LONDON< United Kingdom.
42. 3rd Biennial International Scientific Congress University of tourism and Management –
Skopje. Tema: Kualiteti i edukimit të lartë në Republikën e Kosovës Certificate of Attendance,
Which took place in Skopje R.Macedonia, 04-05 October 2013 Icon 2013 Best.
43. Туркеши , Н. ., “The roleandimpact ofmoneyinthe bankingsystem”, Vizione,
International Journal of Economics, Politics and Sociology, Open Access Journals, EBSCO,
Proquest & Cite Factor, n.16, 2013;
44. Туркеши , Н., “Бизнис и професионална кариера во национални размери”, New
Knowledge for the New People”, II International Scientific Conference “Knowledge – Capital of
the Future” (ISC 2014), Ohrid, Macedonia, 21-23 May, 2014;
45. Libri Univerzitar Bazat e Menaxhimit “ MANAXHIMI”, Botimi i dytë Kolegji
Univerzitar AAB Prishtinë 2014., Универзитетско помагало „Менаџмент„, Второ издание ,
Универзитетски колеџ „ААБ“ – Приштина, 2014 година.
46. Knowledge International Journal Scientific & Applicatice Papers, 3rd International
Scientific conference: Knowledge – Capital of The Future, Title: Znaçene i vazhnost na
komunikaciata vo biznis organizacite. Topic: KNOWLEDGE – NOW BUT HOW
E
Organizuar në Beograd, Serbia, prej 27-29 Nëntor 2014.
47. Knowledge Internacional Journal Scientific & Applicative Papers,1.2 International
Scientific conference: Knowledge – Capital of The Future, Title: Menaxhimi me ndryshime në
Ekonominë Kosovare Topic KNOWLEDGE-AND WHAD Which took place in Bansko, Greece,
27-29 Nëntor 2014.
48. International Conference, „The role and importance of credit politic in the development
of the banking sector”, Rome, Italy 2014.
49. Knowledge International Jornal Scientific & Applicative Papers, IVrd Internacional
Scientific conference: Knolegde – Capital of The Future, Title: Menaxhmet vo funksia na
efikasnost. Topic KNOЊELDGE- AND WHAD Њich took place in Bansko, R. Bullgaria 17-19
april 2015.
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50. Knowledge Internacional Journal Scientific & Applicative Papers, Vrd Internacional
Scientific conferces: Knowledge – Capital of the Future, Title: Recesioni dhe vëshmërsitë në
ekonominë globale. Topic KNOWLEDGE-AND WHAD Which took place in Bansko,
R.Bulgaria 21-25 May 2015.
51. Knowledge International Journal Scientific & Applicative Papers, Vol. 10.1:
Knowlegde – Capital of The Future, Title: Matja e perfomancës së organizatës “Balanced
Scorecard” (BSC) si sistem i matjes. Topic KNOWELDGE-AND WHAD Wich took place in
AGIA TRIADA - GREECE 2-4.10.2015.
52. Knowledge – Capital od the Future International Scientific Conference: Title:
,,Definition of Management in Foreign Trade of Macedonia, Albania and Kosovo”. Topic
Knowledge Without Borders. Which took place in Bansko, R. Bulgaria, 08-10.April 2016.
53.
International Conference, III Uluslararasi Turk Kutlur Cografyasinda Egitim ve
Sosyal Bilimler Sempozyumu Makedonya/ Uskup – 06-09 Temmuz 2017, Universitet FON,
Skopje, juli, 2017 godina.
54. International Conference, CENTRUM, „The impact of non-acomodation
andcomplementary services on turism”, Skopje, june 2017 y.
55. International Conference, „The role of Central Bank at the discount rate in the Republic
of Macedonia”, 28 septembar, 2017, Greece.
Имајќи го предвид гореизнесеното за неговата кариера во образовниот процес и
неговото ангажирање на Универзитетот ФОН, Рецензентска комисија со задоволство му
предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за Економски науки да донесе
следната:

ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целосниот преглед на изнесените податоци од приложениот материјал
на кандидатот доц. д-р.Неритан Туркеши, Рецензентската комисија предлага да
наставникот биде избран од следните причини:
1. Во целост ги исполнува условите предвидени со Законот за Високо Образование и
одредбите на Статутот на Универзитетот Мајка Тереза за избор на наставник.
2. Објавил научни и стручни трудови кои во наведената проблематика се одликуваат
со висок степен на посочените проблеми.
3. Презентацијата на остварувањата и постигнатите резултати недвосмислено
упатуваат на фактот дека пријавениот кандидат има солидни остварувања и резултати во
поголем период од работниот век при што на специфичен начин постојано работи во
сферата на менаџментот. Третирањето на организацискиот систем како теорија и практика
е силно нагласено. Размислувања за организацијата како систем и менаџирањето на истата
од аспект на констатација и создавање предлози за подобрување е исто така присутно. Во
таа смисла трудовите кои ги изработил поседуваат покрај научно креативната и
иновативна димензија. Што е од особено значење.
4. Поседува силно и проектно искуство особено во сферата на економијата, и
организацискиот дизајн што е во функција на предметот за кој се врши избор.
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Имајќи ги предвид обемната научна, стручна, наставно-педагошка, менторско
истражувачка, проектна и друга активност на кандидатот, Рецензентската комисија е
едногласна во оценката дека Д-р Неритан Туркеши, со научен степен доктор на економски
науки, ги исполнува сите услови предвидени со Законот за високото образование и заради
тоа има чест на Наставно научниот совет на Факултетот за Технички науки при
Универзитет „Мајка Тереза„-Скопје, да му предложи доц.д-р.Неритан Туркеши да го
избере за наставник во научно полеТеорија н одлучување во звањетоДОЦЕНТ.
Членови на комисија:
1. Проф. Др.Мирко Трипуноски -претседател, ФОН Универзитет
_____________________________________
2.Проф. Др.Агим Мамути –член, Универзитет „Мајка Тереза„
____________________________________________
3.Проф. Др.Нада Петрушева – член, ФОН Универзитет
___________________________________________________
Cкопје,20.09.2017
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REFERAT
PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA THIRRJET
MËSIMORE-SHKENCORE NË FUSHËN MËSIMORE-SHKENCORE PROJEKTIM
ARKITEKTONIK DHE DIZAJN NË FAKULTETIN E NDËRTIMTARISË DHE
ARKITEKTURËS TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” SHKUP
Në bazë të nenit 131 paragrafi 1 të Ligjit për arsim të lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011 51/2011;
123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015;
145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 и 127/2016), Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup ka
shpallur konkurs për zgjedhje të mësimdhënësve në të gjithë thirrjet mësimore-shkencore dhe
bashkëpunëtorëve (asistentë-doktorantë) në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup në periudhën
prej 03.08.2017 deri në 14.08.2017 në portalin ditor Fakulteti.mk. Në lidhje me konkursin e
shpallur për zgjedhje të njëbashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën
Projektim arkitektonik dhe Dizajn (20100 të lëmenjve, fushave dhe sferave shkencore –
hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës,
Këshilli Mësimor-Shkencor në mbledhjen e mbajtur në datë 18.09.2017 formoi Komisionin
Recenzues për zgjedhje të një bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore me këtë
përbërje:
1. D-r. Isak Idrizi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti
“Nënë Tereza” – Shkup – kryetar
2. D-r. Arta Jakupi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti
“Nënë Tereza” – Shkup – anëtar
3. D-r. Teuta J. Kajtazi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti
“Nënë Tereza” – Shkup – anëtar
Komisionirecenzues, pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, paraqet këtë:

RAPORT
Në konkursin e shpallur në portalin ditor Fakulteti.mk prej 03.08.2017 deri në 14.08.2017, për
zgjedhjen e një bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën Projektim
arkitektonik dhe Dizajn(20100), në afatin e paraparë konkurruan kandidatët:
M-r. Vebi Fazliu
M-r. Ekaterina Namiçeva
M-r. Flora Halimi
M-r. Iva Petrunova
M-r. Valmir Dalipi
Nga kandidatët më lart, vetëm kandidati Vebi Fazliu nga Kumanovai plotëson kushtet.
Pas shqyrtimit të detajuar të dokumentacionit të dorëzuar të kandidatit Vebi Fazliu nga
Kumanova, ne si anëtarë të Komisionit Recenzues paraqesim këtë:
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1. TË DHËNAT BIOGRAFIKE DHE ARSIMIMI
Kandidati Mr. Vebi Fazliu ka lindur në datë 14.04.1988 në Kumanovë.
Arsimin e mesëm e ka përfunduar në gjimnazin “Goce Delçev” në Kumanovë në vitin 2007.
Ciklin e parë të studimeve e ka përfunduar në Fakultetin e Shkencave të Zbatuara në
Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ka diplomuar në 11.05.2011 me notë mesatare 9.44.
Ciklin e dytë të studimeve e ka regjsitruar në shtator të vitit 2011 në Fakultetin e Arkitekturës në
Universitetin “Shën Kiril dhe Metodij” në Shkup. Studimet e ciklit të dytë i ka përfunduar në
datë 14.10.2014 me notë mesatare 8.63.
Kandidati e njeh në mënyrë aktive gjuhën angleze.
2. VEPRIMTARIA
MËSIMORE-ARSIMORE,
PROFESIONALE
DHE
PEDAGOGJIKE E KANDIDATIT NGA FILLIMI I KARIERËS DERI NË DITËN E
APLIKIMIT
2.1. Veprimtaria profesionale
Në periudhën prej vitit 2013 deri në vitin 2017, Mr. Vebi Fazliu, si pjesë e ekipit ose si individ,
është angazhuar në mënyrë aktive në punë profesionale përmes pjesëmarrjes në konkurse
publike arkitektonike-urbanistike në vend dhe jashtë vendit, në shumë projekte themelore
arkitektornike, në punë ideore për objekte dhe interier në territorin e Republikës së Maqedonisë.
Në vitin 2013 ka themeluar kompaninë ndërtimore e cila operon në territorin e Republikës së
Maqedonisë dhe është e kyçur në realizimin e më shumë objekteve banesore.
Në vitin 2017 ka themeluar byro të arkitekturës e cila operon në Republikën e Maqedonisë dhe
jashtë vendit. Kandidati është drejtpërdrejt i kyçur në projektim, menaxhim dhe përgatitje të
dokumentacionit teknik të më shumë objekteve kolektive banesore.
Në vitin 2013 ka qenë i punësuar në Komunën e Lipkovës, në sektorin për Urbanizëm. Si pjesë e
ekipit i është dhënë ndihmë për përgatitjen e dokumentacionit teknik për punë me IPA fondet,
gjegjësisht për menaxhimin e implementimit të punëve ndërtimore.
3. PËRFUNDIM DHE PROPOZIM
Në bazë të dokumentacionit të plotë të dorëzuar, Komisioni Recenzues e vlerëson polzitivisht
veprimtarinë mësimore-arsimore, shkencore-kërimore dhe profesionale-artistike, si dhe
veprimtarinë më të gjerë të Mr. Vebi Fazliut.
Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidatit, Komisioni është
i mendimit se Mr. Febi Fazliu i plotëson kushtet profesionale dhe akademike sipas Ligjit për
arsim të lartë të Republikës së Maqedonisë, kushteve dhe statutit të Universitetit “Nënë Tereza”
në Shkup dhe Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në të gjitha thirrjet mësimoreshkencore, shkencore, shkencore-profesionale dhe thirrje për bashkëpunëtorë në Universitetin
“Nënë Tereza” në Shkup dhe i plotëson të gjithë kushtet për t’u zgjedhur si bashkëpuntor
(asistent doktorant) në fushën Projektim arkitektonik dhe Dizajn (20100).
Në bazë të asaj që është përmendur më lart, Komisioni ka nderin dhe kënaqësinë t’i propozojë
Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin
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“Nënë Tereza” në Shkup, që Mr. Vebi Fazliu të zgjidhet bashkëpunëtor për një grup lëndësh në
fushën shkencore Projektim arkitektonik dhe Dizajn (20100), në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe
Arkitekturës në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup.

KOMISIONI RECENZUES:
1. D-r. Isak Idrizi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti
“Nënë Tereza” – Shkup – kryetar __________________________________
2. D-r. Arta Jakupi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti
“Nënë Tereza” – Shkup – anëtar _________________________________
3. D-r. Teuta J. Kajtazi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti
“Nënë Tereza” – Shkup – anëtar ______________________________
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REFERAT

PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA THIRRJET
MËSIMORE-SHKENCORE NË FUSHËN MËSIMORE-SHKENCORE METODOLOGJI
E PROJEKTIMIT NË FAKULTETIN E NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS TË
UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” SHKUP
Në bazë të nenit 131 paragrafi 1 të Ligjit për arsim të lartë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë” nr. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011 51/2011;
123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 98/2015;
145/2015; 154/2015; 30/2016; 120/2016 и 127/2016), Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup ka
shpallur konkurs për zgjedhje të mësimdhënësve në të gjithë thirrjet mësimore-shkencore dhe
bashkëpunëtorëve (asistentë-doktorantë) në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup në periudhën
prej 03.08.2017 deri në 14.08.2017 në portalin ditor Fakulteti.mk. Në lidhje me konkursin e
shpallur për zgjedhje të njëbashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën
Metodologji e projektimit (20104 të lëmenjve, fushave dhe sferave shkencore – hulumtuese sipas
klasifikimit të Fraskatit) në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Këshilli MësimorShkencor në mbledhjen e mbajtur në datë 18.09.2017 formoi Komisionin Recenzues për zgjedhje
të një bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore me këtë përbërje:
4. D-r. Isak Idrizi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti
“Nënë Tereza” – Shkup – kryetar
5. D-r. Arta Jakupi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti
“Nënë Tereza” – Shkup – anëtar
6. D-r. Teuta J. Kajtazi, Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti
“Nënë Tereza” – Shkup – anëtar
Komisionirecenzues, pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, paraqet këtë:
RAPORT
Në konkursin e shpallur në portalin ditor Fakulteti.mk prej 03.08.2017 deri në 14.08.2017, për
zgjedhjen e një bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në fushën Metodologjia
e projektimit (20104), në afatin e paraparë konkurruan kandidatët:
Mr. Adriatik Mahmudi
Mr. Ekaterina Namiçeva
Mr. Iva Petrunova
Mr. Valmir Dalipi
Nga kandidatët më lart, vetëm kandidati Adriatik Mahmudi nga Kërçova i plotëson kushtet.
Pas shqyrtimit të detajuar të dokumentacionit të dorëzuar të kandidatit Adriatik Mahmudi nga
Kërçova, ne si anëtarë të Komisionit Recenzues paraqesim këtë:
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4. TË DHËNAT BIOGRAFIKE DHE ARSIMIMI
Kandidati Mr. Adriatik Mahmudi ka lindur në 20.04.1991 në Tetovë. Arsimin e mesëm e ka
kryer në gjimnazin “Mirko Mileski” në Kërçovë në vitin 2010. Ciklin e parë të studimeve e ka
kryer në Fakultetin e Shkencave të Zbatuara në Universitetin Shtetëror të Tetovës në datë
07.04.2014, me notë mesatare 9.20. Titulli që ka fituar është Bachelor i Arkitekturës. Ciklin e
dytë të studimeve e ka kryer në Fakultetin e Arkitekturës në Universitetin “Shën Kirili dhe
Metodij” në Shkup. Ka diplomuar në datë 21.06.2017,me notë mesatare 9.20 dhe ka fituar titullin
Magjistër i Arkitekturës. Kandidati ka njohuri aktive të gjuhës angleze, përdorim aktiv të
programeve dhe teknikave kompjuterike.
5. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE, PROFESIONALE DHE PEDAGOGJIKE E KANDIDATIT NGA FILLIMI I KARIERËS DERI NË DITËN E APLIKIMIT
5.1. Veprimtaria profesionale
Kandidati Mr. Adriatik Mahmudi prej periudhës 2014 deri sot ka marrë pjesë në mënyrë aktive
në zbatimin e profesionit të vet si arkitekt. Ai ka qenë i angazhuar në tregun vendas por edhe për
një periudhë të caktuar ka fituar përvojë pune jashtë shtetit me kompani dhe organizata
ndërkombëtare.
6. PËRFUNDIM DHE PROPOZIM
Në bazë të dokumentacionit të plotë të dorëzuar, Komisioni Recenzues e vlerëson polzitivisht
veprimtarinë mësimore-arsimore, shkencore-kërimore dhe profesionale-artistike, si dhe
veprimtarinë më të gjerë të Mr. Adriatik Mahmudit.
Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidatit, Komisioni është
i mendimit se Mr. Adriatik Mahmudi i plotëson kushtet profesionale dhe akademike sipas Ligjit
për arsim të lartë të Republikës së Maqedonisë, kushteve dhe statutit të Universitetit “Nënë
Tereza” në Shkup dhe Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në të gjitha thirrjet
mësimore-shkencore, shkencore, shkencore-profesionale dhe thirrje për bashkëpunëtorë në
Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup dhe i plotëson të gjithë kushtet për t’u zgjedhur si
bashkëpuntor (asistent doktorant) në fushën Metodologjia e projektimit (20104).
Në bazë të asaj që është përmendur më lart, Komisioni ka nderin dhe kënaqësinë t’i propozojë
Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Universitetin
“Nënë Tereza” në Shkup, që Mr. Adriatik Mahmudi të zgjidhet bashkëpunëtor për një grup
lëndësh në fushën shkencore Metodologjia e projektimit (20104), në Fakultetin e Ndërtimtarisë
dhe Arkitekturës në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup.
KOMISIONI RECENZUES:
1. D-r. Isak Idrizi _____________________________________
Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, Universiteti “Nënë Tereza” –
Shkup – kryetar
2. D-r. Arta Jakupi ________________________________
Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, UNT – Shkup – anëtar
3. D-r. Teuta J. Kajtazi _______________________________
Docent në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, UNT – Shkup – anëtar
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РЕФЕРАТ

Врз основа на Одлука за формирање на рецензентска комисија Бр. .................... од
ден 28.09.2017 донесена од комисија на Факултет за технолошки науки во состав на
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, за избор на наставници во сите наставно-научни
звања и соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технoлошки науки –
наставно – научна област БИОЛОГИЈА, беше формирана комисија во состав:
1. Д-р Сани Демири, доцент, претседател,
2. Д-р Африм Хамиди, вонреден професор, член,
3. Д-р Моника Лутовска, доцент, член
По прегледување на доставената документација, Рецензентаската комисија го поднесува
следниов
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа биологија се
пријавија вкупно 4 кандидати
А. Извештај за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа биологија.
На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа биологија и
тоа:
А.1. м-р Томе Несторовски
Биографски податоци
Кандидатот Томе Несторовски е роден на 17.08.1992 година во Скопје. На Земјоделскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирал во 2015 година со просек
9,55. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрирал
во 2017 година со просек 9,75.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Доставил докази за научно-истражувачка работа преку објавени научни трудови и
презентирани трудови на научни манифестации.
· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
Кандидатот Томе Несторовски има објавено научни трудови и трудови кои се
презентирани на научни манифестации.
А.2. м-р Петар Петров
Биографски податоци
Кандидатот Петар Петров е роден на 18.04.1984 година во Гевгелија. На Земјоделскиот
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факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирал во 2010 година со просек
8,19. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрирал
во 2014 година со просек 9,17.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
Кандидатот Петар Петров приложува листа во својата биографија за активно учество на
научни манифестации.
А.3. м-р Нора Лимани
Биографски податоци
Нора Лимани е родена на 04.05.1989 година во Куманово. Во 2012 година дипломира на
„Државниот Универзитет во Тетово“ со што се стекнува со назив дипломиран инженер по
биологија со просек 9,36. Магистер по биологија стекнува „Државниот Универзитет во
Тетово“ во 2016 година со просек 8,89.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за значајни постигнувања во наставно-образовни активности
· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
Кандидатката не постигнува значајно учество на научни манифестации, нема високообразовни наставно-образовни активности ниту се истакнува во стручно-апликативната
дејност.
А.4. м-р Реџаил Мамути
Биографски податоци
Кандидатот Реџаил Мамути е роден на 01.11.1988 година во Скопје. Магистрирал на
„Државниот Универзитет во Тетово“ во 2017 година, со просек 8,00 во областа на
прехранбена технологија.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за значајни постигнувања во наставно-образовни активности
· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
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Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
Кандидатот Реџаил Мамути не постигнува значајно учество на научни манифестации,
нема високо-образовни наставно-образовни активности ниту се истакнува во стручноапликативната дејност.

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју и
останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите,
рецензентската комисија заклучи дека:
м-р Томе Несторовски покажува
солидните научно‐истражувачки резултати и
постигнувања во академскиот сегмент на работата
м-р Петар Петров покажува солидните научно‐истражувачки резултати и постигнувања во
академскиот сегмент на работата
м-р Нора Лимани покажува солидните научно‐истражувачки резултати и постигнувања во
академскиот сегмент на работата
м-р Реџаил Мамути покажува солидните научно‐истражувачки резултати и постигнувања
во академскиот сегмент на работата

Рецензентска комисија
1. Д-р Сани Демири, доцент, претседател,
2. Д-р Африм Хамиди, вонреден професор, член,
3. Д-р Моника Лутовска, доцент, член
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РЕФЕРАТ
Врз основа на Одлука за формирање на рецензентска комисија Бр. .................... од
ден 28.09.2017 донесена од комисија на Факултет за технолошки науки во состав на
Универзитетот „МајкаТереза“ во Скопје, за избор на наставници во сите наставно-научни
звања и соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технoлошки науки –
наставно – научна област БИОИНЖЕНЕРСТВО, беше формирана комисија во состав:
1. Д-р Моника Лутовска, доцент, претседател,
2. Д-р Африм Хамиди, вонреден професор, член,
3. Д-р Сани Демири, доцент, член
По прегледување на доставената документација, Рецензентаската комисија го поднесува
следниов
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа
биоинженерство се пријавија вкупно 4 кандидати
А. Извештај за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа
биоинженерство.
На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа
биоинженерство се пријавија кандидатите:
А.1. м-р Томе Несторовски
Биографски податоци
Кандидатот Томе Несторовски е роден на 17.08.1992 година во Скопје. На Земјоделскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирал во 2015 година со просек
9,55. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрирал
во 2017 година со просек 9,75.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Доставил докази за научно-истражувачка работа преку објавени научни трудови и
презентирани трудови на научни манифестации.
· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
Кандидатот Томе Несторовски има објавено научни трудови и трудови кои се
презентирани на научни манифестации.

75

А.2. м-р Петар Петров
Биографски податоци
Кандидатот Петар Петров е роден на 18.04.1984 година во Гевгелија. На Земјоделскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирал во 2010 година со просек
8,19. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрирал
во 2014 година со просек 9,17.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
Кандидатот Петар Петров приложува листа во својата биографија за активно учество на
научни манифестации.
А.3. м-р Зимере Саити
Биографски податоци
Зимере Саити е родена на 29.04.1991 година во Гостивар. Во 2013 година дипломира на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ со што се стекнува со назив дипломиран инженер
по прехрнбена технологија со просек 8,88. Магистер на технички науки на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ се стекнува во 2017 година со просек 10,00.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Кандидатката учествува на научни манифестации
· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
Кандидатката приложува учество на 3 научни манифестации.
А.4. м-р Флакрим Алиу
Биографски податоци
Кандидатот Флакрим Алиу е роден на 31.01.1990 година во Приштина. На „Државниот
Универзитет во Тетово“ дипломирал во 2011 година со што се стекнал со називот
дипломиран инженер по прехранбена технологија со просек 9,29. На „Државниот
Универзитет во Тетово“ магистрирал во 2016 година со просек 8,65.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
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Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Доставил докази за научно-истражувачка работа преку објавени научни трудови и
презентирани трудови на научни манифестации.
· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
Кандидатот Флакрим Алиу приложува листа во својата биографија за активно учество на
научни манифестации.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју и
останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите,
рецензентската комисија заклучи дека:
солидните научно‐истражувачки резултати и
· м-р Томе Несторовски покажува
постигнувања во академскиот сегмент на работата
· м-р Петар Петров покажува солидните научно‐истражувачки резултати и постигнувања
во академскиот сегмент на работата
-м-р Зимере Саити покажува солидните научно‐истражувачки резултати и постигнувања
во академскиот сегмент на работата
-м-р Флакрим Алиу покажува солидните научно‐истражувачки резултати и постигнувања
во академскиот сегмент на работата

Рецензентска комисија
1. Д-р Моника Лутовска, доцент, претседател,
2. Д-р Африм Хамиди, вонреден професор, член,
3. Д-р Сани Демири, деоцент, член
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РЕФЕРАТ
Врз основа на Одлука за формирање на рецензентска комисија Бр. .................... од
ден 28.09.2017 донесена од комисија на Факултет за технолошки науки во состав на
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, за избор на наставници во сите наставно-научни
звања и соработници (асистенти – докторанти) на Факултетот за технoлошки науки –
наставно – научна област ХЕМИЈА, беше формирана комисија во состав:
1. Д-р Сани Демири, доцент, претседател,
2. Д-р Африм Хамиди, вонреден професор, член,
3. Д-р Моника Лутовска, доцент, член
По прегледување на доставената документација, Рецензентаската комисија го
поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа
биологија се пријавија вкупно 3 кандидати
А. Извештај за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа хемија.
На конкурсот за избор на еден соработник (асистент-докторанд) во областа хемија и тоа:
А.1. м-р Неше Сали
Биографски податоци
Кандидатката Неше Сали е родена на 08.09.1979 година во Струга. На Природноматематичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирала во 2004
година со просек 7,12. На Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ магистрирала во 2015 година со просек 9,00.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Нема доказ за научно-истражувачка дејност
· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
Кандидатката Неше Сали има учество во преводи на книги.
А.2. м-р Петар Петров
Биографски податоци
Кандидатот Петар Петров е роден на 18.04.1984 година во Гевгелија. На Земјоделскиот
факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ дипломирал во 2010 година со просек
8,19. На Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ магистрирал
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во 2014 година со просек 9,17.
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за
актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за научно-истражувачка работа.
· Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Не доставува докази за значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност.
Кандидатот Петар Петров приложува листа во својата биографија за активно учество на
научни манифестации.
А.3. м-р Дрита Абази
Биографски податоци
Дрита Абази е родена на 02.04.1990 година во Кичево. Во 2013 година дипломира на
„Државниот Универзитет во Тетово“ со што се стекнува со назив дипломиран инженер по
хемија со просек 8,40. Магистер за културно наследство се стекнува на Универзитетот во
Рим во 2017 година. Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот
релевантни за актуелниот избор
· Наставно-образовна дејност
Нема високо-образовни наставно-образовни активности.
· Научно истражувачка дејност
Не доставува докази за значајни постигнувања во наставно-образовни активности.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес Не доставува докази за
значајни постигнувања во стручно-апликативната дејност. Кандидатката не постигнува
значајно учество на научни манифестации, нема високо-образовни наставно-образовни
активности ниту се истакнува во стручно-апликативната дејност.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју и
останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите,
рецензентската комисија заклучи дека:
-м-р Неше Сали според доставената документација не ги исполнува законските услови за
прв избор во наставно‐научно звање
-м-р Петар Петров според доставената документација кандидатката не ги исполнува
условите на објавениот конкурс поради несоодветна област на научно‐истражувачка работа
‐м‐р Дрита Абази покажува солидните научно‐истражувачки резултати и постигнувања во
академскиот сегмент на работата

Рецензентска комисија
1. Д-р Сани Демири, доцент, претседател,
2. Д-р Африм Хамиди, вонреден професор, член,
3. Д-р Моника Лутовска, доцент, член

79

