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РЕФЕРАТ 
 

ЗА РЕИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ ЗА 
НАУЧНАТА ОБЛАСТ СОЦИОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИИ И МАСОВНО 

ИНФОРМИРАЊЕ (51122),  СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА 
НАСТАВНИЦИ ОБЈАВЕН НА 02.12.2017 ГОДИНА 

 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, објавен во 
весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ и web – страната на Универзитетот 
www.unt.edu.mk 02.12.2017 година, за реизбор на наставник во наставно-научно звање во 
научната област СОЦИОЛОГИЈА НА КОМУНИКАЦИИ И МАСОВНО ИНФОРМИРАЊЕ 
(51122 од Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области 
според Фраскатиева класификација), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за социјални науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ - Скопје, на 
седницата одржана на ден 11.12.2017 год., формирана е Рецензентска комисија во 
состав:  

1. Проф. д-р Али Пајазити, редовен професор (full professor) претседател, 
2. Д-р Фадил Малоку, вонреден професор (associate professor) член,  
3. Д-р Агрон Куртиши, доцент  (assistant professor) член. 

 
 
 Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената 
документација го поднесуваме следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 
 
На објавениот конкурс се пријави само еден (1) кандидат и тоа: 

Д-р Авни Авдиу 
 
 

1.  Кандидат Авни Авдиу 
 
Биографски податоци за кандидатот 
         Образование 

Авни Авдиу е роден на 10 јануари 1973 година во Куманово. Основното 
училиште го завршил успешно во родниот град. Во овој период учествувал во многу 
квизови и бројни активности во рамките на училиштето, градот и републиката, при 
што е награден со многу признанија и пофалби. Средното образование го завршил во 
Гњилане исто така со одличен успех, истакнувајќи се како најдобриот ученик во 
генерацијата. Во конвиктот на градот Гњилане, Авни е прогласен за најдобар ученик и 
рекорден читател во историјата на конвиктот, за што има добиено спцијално 
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признание. По завршувањето на средното образование во 1992 година, отслужи воен 
рок во Армијата на Република Македонија, како втора генерација на АРМ. 

По отслужување на воениот рок, судбината сакаше, поради материјални услови 
и околности, Авни да паузира цели девет години од образовниот тек. Но тој не се 
обесхрабри. Во меѓувреме се зачлени во градската библиотека и почна да чита и 
студира како автодидакт, читајќи без прекин и, покрај ова, учејќи и странски јазици. На 
дваесетгодишна возраст, значи во 1993 година, ја напиша неговата прва книга 
„Животот помеѓу крстопатот и излезот“. Во 1998 година, Авни ја објавува неговата 
втора книга: „Модернизирани идиоти“, книга што исто така привлекла внимание кај 
многу читатели. Во 2001 година се запишува на факултетот за новинарство во 
приватниот факултет „Фаик Коница“. Потоа се запишува и во Државниот Универзитет 
на Приштина на Филозофскиот Факултет, каде што студираше на две насоки: 
социологија и филозофија. Споменатите факултети ги заврши со сите можни поени, 
земајќи го првото место. Додека студирал пишувал колумни за многу весници и 
списанија, па дури дел од нив му го доверија и пишувањето на едиторијалите. Но, 
поради многуте ангажирања во студиите, Авни за едно кратко време ги прекина 
колумните и се фокусираше да го постигне максималниот успех во студиите. И тоа го 
постигна, дипломирајќи предвремено на три насоки, значи за помалку од четири 
години дипломираше: во јануари 2005 година во новинарство (со просечна оценка 8.3), 
во февруари социологија и во март истата година и филозофија, без ниедна деветка (9), 
значи со просек 10,00, станувајќи невиден пример до тогаш во историјата на 
Универзитетот на Приштина. Прогласен е за најдобар студент на Универзитетот на 
Приштина и доби диплома како 'истакнат студент'. 

 
Професионално искуство 

Во 1993 година, Авни се приклучи во приватната радиотелевизија на Куманово 
„Зери и Кумановес“ (превод: Гласот на Куманово), работејќи првин како преведувач, 
потоа спикер, водител на емисии, новинар и на крајот како главен уредник. По 
затворењето на РТВ „Гласот на Куманово“ Авни се приклучи во друг медиум  на град 
Куманово, како новинар и уредник на вестите. Во 2000 година го остави работното 
место во оваа телевизија и се упати кон Косово. Таму првин се вработува во познатата 
радиостаница „Рилиндја“ како водител на утрешната емисија. Во 2008 година за кратко 
време (три месеци) работеше и како уредник на вестите во Македонска Телевизија, на 
програмата на албански јазик. Истата година ја заврши магистратурата на Државниот 
универзитет на Тирана. со тема: „Влијанието на косовските медиуми во 
социјализација“. Се до 2015 година работеше како главен и одговорен уредник на 
списанието 'Paqja' - 'Мир'. 

 
2. Наставно-образовна дејност  

 
Одржување на настава 

Во 2009 година се почнува да работи како професор во Универзитетот на 
Приштина, каде што во катедрата за новинарство четири години ги предаваше 
следниве предмети: „Општа социологија“, „Агенции на информации“, „Социологија на 
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комуникација“ и „Спортско новинарство“.  На 2016 година го предавал предметот 
'Етика и право' во Европсикиот Колеѓ во Косово, а во колеѓот 'Juridica' предавал: 
'Виктимологија и Криминалистика' и 'Правото на работа и социално осигурување'. Од 
минатата година во Универзитетот 'Мајка Тереза' предавал  'Психосоциолошки развој', 
'Социален Развој', 'Социјални Проблеми', а и одржува вежби во предметите 'Вовед во 
новинарство' и 'Вовед во медиумските науки'. 

  
3. Научно-истражувачка дејност  

 
Научни трудови 
~ Покрај темите на диплома што станале големи референции на интернет, изработил 
и многу други научни стручни трудови во научните списанија. 
 
* Научно списание ‘Lente sociologjike’, издание на Departamentit të Sociologjisë, 
Universiteti i Tiranës, бр. 1, 2011, стр.43, тема: Ndikimi i mediave në shoqërizimin 
politik 
* Научно списание ‘Media’, издание на Degës së Gazetarisë, Universiteti i Prishtinës, 
бр.I, 2009, стр.115, тема: Shoqërizimi mediatik 
* Научно списание ‘Media’, изданиа на Degës së Gazetarisë, Universiteti i Prishtinës, 
бр.IV, 2012, стр.109: Mediet në Maqedoninë ‘demokratike’ 
* Научно списание ‘Vizione’, бр.23 / ISSN 1409-8962 / ISSN 1857-9221/ 2015 Скопје, 
стр.419, тема: Foreign authors on last fight in Kosovo 
* Научно списание ‘Balkan Journal of Interdisciplinary research’, vol.1, No.1, may 2015 
Tirana, ISSN: 2410-759X,  стр.32, тема: The left and the right at Albanian political 
parties in the Balkans 
* Научно списание ‘Global Challenge’, ISSN 2227-8540/ ISSN 2312-5748/ бр.8, Tiranë, 
2014, стр.79, тема: Një fjalorth për globalizmin 
* Научно списание ‘Reforma’, Republika e Kosovës, бр.3/2016, ISSN:1800-9794/, 
стр.369, тема: Përfitimet politike nga retorika sofistike 
* Научно списание ‘Centrum’, бр.2, QMBI, ISSN 1857-8640/ ISSN 1857-9396/ UDC 3 
(497.7:4-672 EU), стр.95: Левицата и десницата кај албанските политички 
партиии во Балканот 
* Научно списание ‘Centrum’, бр.3, QMBI, ISSN 1857-8640/ ISSN 1857-9396/ UDC 3 
(497.7:4-672 EU), стр.84: Kosova në mes kolektivizmit dhe individualizmit                        
* Научно списание ECK International journal / Science Journal, No.4-5/, Prishtinë, 2016, 
ISSN:2410-7271/ KDU: 33/34 (5), Albanians through the prolonged transition in the 
Balkans 
 

4. Студиски престои, семинари, посети  
 

Објавил стручни трудови во неколку научни списанија, вклучувајќи ги и 
списанијата на Државниот универзитет на Приштина и тој на Тирана. Покрај овие, има 
стотини објавени анализи, статии и најразлични публикации во десетини веб-страници, 
станувајќи критичко око и глас за многу политички, социјални и економски настани во 
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Македонија, Албанија и Косово. Авни, исто така, бил поканет како панелист во многу 
трибини, дебати, научни сесии и радио-телевизивни емисии, каде што зборувал за 
различни теми. Авни се појавува како лектор, корекор, уредник или рецензент во 
десетини книги.  

 
~ Учествувал и на меѓународни конференции и ги поседува овие сертификати: 
 
* Certificate from International University of Struga for participating in the second 

international scientific conference held on 25 april 2015 
* Certificate from International Institute for Private Commercial and Competition 

Law for participating in international conference held on 5 march 2016 in Tirana 
* Certificate from Institute for Democratic and Legal Studies for participating in IV 

conference of  regional scientific held on 26 march 2016 in Gjilan 
* Certificate from Mother Theresa University, 'The wave of influxes in the Balkans in 

the last twenty years', Tetor, 16-17, 2017, Shkup 
* Certificate from Mother Theresa University, 'Media's  role in Macedonia in the process 

of transformation  and democtratization', Tetor, 27-28, 2017, Shkup 
 

5. Оценка на научните, стручните и образовно-педагошките остварувања на 
кандидатот 
 

Кандидатот д-р Авни Авдиу покажал одличен успех во текот на студирањето на 
додипломските и постдипломските студии; на 16.02.2015 година успешно ја 
одбранил својата докторска дисертација во политичка филозофија на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“ на тема: „Поимот на левицата и десницата кај албанските 
политички партии во Македонија, Албанија и Косово во периодот 1990-2010 
година“. и се стекнал со научниот степен доктор на науки, а на 05.01.2018 закажена 
е и одбрана на втората докторска дисертација, втората е во социологија на 
медиумите на Државниот Универзитет во Тирана на Факултетот на Социјални 
Науки со тема: „Влијанието на косовските медиуми во глобализација и 
глобализацијата во медиуми во тек на 1990-2010 година“. 

Кандидатот има остварувања во сите категории опфатени со извештајот, а од 
приложеното особено се истакнува неговото богато искуство на пишување.  

Сето ова му дава солична основа за да му се даде звањето Доцент (assistant 
professor) во Универзитетот „Мајка Тереза“.   
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
1. Проф. д-р Али Пајазити, редовен професор (full professor) претседател, 

............................................................................... 
2. Д-р Фадил Малоку, вонреден професор (associate professor)  член,  

............................................................................... 
3. Д-р Агрон Куртиши, доцент (assistant professor) член. 

.............................................................................. 
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РЕФЕРАТ 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ЗА 
ОСНОВАЊЕ НА РАБОТЕН ОДНОС ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ 
АНГЛИСКА(ЛИНГВИСТИКА) (60404), НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА 

ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ 
 

 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, објавен во 
весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ и web – страната на Универзитетот 
www.unt.edu.mk од 28.12.2017 година, за избор на наставник во сите наставно–научни 
звања во наставно–научната област АНГЛИСКА (ЛИНГВИСТИКА) (60404 од 
Класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според 
Фраскатиева класификација), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за технички науки, бр. 0202-28/1,донесена на 27.02.2018 година, 
формирана е Рецензентска комисија во состав:  

 
Проф.д-р.Мустафа Ибрахими, редовен професор на УМТ - претседател 
Проф. д-р Зозе Мургоски, редовен професор на УКИМ – член и 
Вонр. Проф.д-р. Брикена Џафери, редовен професор на УЈИЕ, член. 
 
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената 
документација го поднесуваме следниов 

ИЗВЕШТАЈ 
 
На објавениот конкурс се пријавија тројца (3) кандидати и тоа: 
 

1. д-р. Блерта Демири 
2. Вонр. Проф. д-р Иса Спахиу 
3. Вонр.Проф. д-р Мирван Џемаили 

 
1. Др. сци. Блерта Демири 
Кандидатот Др. сци. Блерта Демири е родена на 17.03.1979. во Тетово Р. Македонија, 
средно училиште го завршил во родното место во Тетово. Додипломски студии заврши 
на Филолошкиот Факултет„Блаже Конески“на УКИМ, Магистрирала на Филолошкиот 
Факултетот „Блаже Конески“на УКИМна тема „Përemrat në gjuhënshqipe në krahasim 
me ato të gjuhës angleze”, а докторирал на на Филолошкиот Факултетот „Блаже 
Конески“на УКИМ на тема: Kategoria gramatikore e kohës në gjuhën shqipe dhe atë 
angleze.  Кандидатот ги исполнува условите според конкурсот, за избор во наставно- 
научно звање односно со стекнато научно звање доктор на науки.  
 
Професионално Искуство 
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Кандидатот има богато искуство. Од 2007 година е надворешен соработник во 
Државниот универзитет во Тетово на Филолошкиот факултет, студиска програма по 
Англиски јазик и литература. Предава Англиски јазик 1,2,3,4,5,6 како и други предмети 
поврзани со Англискиот јазик. 
Во 2003 година предавала во средното економско училиште „8 септмеври“ во Тетово. 
Истотака кандидатот одржувал и курсеви по англиски јазик. 
 
Други активности 
- Декември 2017 година - учесник на 15-та Mеѓународна 
конференцијаKnowledgeinpractice во Банско со тема Learning and teaching EFL in 
secondary school in Tetovo 
- Декември 2017 година - учесник во 15-та Меѓународна конференција Knowledge in 
practice во Банско со тема LearnersStyles and Strategies- A crucialfactorinthe establishment 
of Contemporary Teaching (ко-автор) 
-- Декември 2017 година - учесник во 15-та Меѓународна конференција 
Knowledgeinpractice во Банско со тема Learners Styles and Strategies- Challenges in the 
Academic Assessment in Macedonia ( ко-автор) 
- Октомври2017 година – учесник на 14-та Меѓународна конференција 
thepowerofknowledge во Солун со темаThe Albanian Imperfect and its translation 
equivalents in English 
Кандидатот учествувал и на другиМеѓународни конференции но истотака бил и 
учесник во разни семинари организирани од страна на УСАИД 
 
2.  Вонр. Проф. д-р Иса Спахиу 
Кандидатот Иса Спахиу е роден на 09.09.1977 во Кичево.  Магистрирал на УКИМ на 
тема „Using the model six sigma designing a modern organization”, а докторирал на 
Филолошкиот Факултетот „Блаже Конески“на УКИМ на тема: “Economical-Judicial 
Terms in English and Albanian language”.  Кандидатот ги исполнува условите според 
конкурсот, за избор во наставно- научно звање односно со стекнато научно звање 
доктор на науки. 
Научна истражувачка дејност 

1. Isa Spahiu and Edita Spahiu,: ··Psycholinguistics Implication and Impact I. 
Perspectives in the Func1ion o.f Foreign language Teaching", Fact 8 Journal 
Scientific and Applicative Papers. Vol 13.3. I N 1857-92 1.013 17- 19. June. 2016. In 
Durres Albania  

2. Isa Spahiu. ··Mood of the Verbs in English and Albani an Language·· Impact ... 
International Journal scientitic and Applicative Papers, Vol 10 / i , Fact 8 ISSN 1857-
92 on 02. I 0.2015, Agia Triada, Greece. 1.013 

3. Isa Spahiu, PhD : "Literal 's Non Literal English and Albanian  Contrastive study". Al 
Mukhatab. A tril in g ual Journal for Logic 5 Epistemolog) and Anal) tic Philosoph) 
IS 1737-6432, Issue 10/ April 201-t Paris. France 

4. Spahiu I. X hemaili A. ··Producti\ it) of the Suffiv-ER in Engl ish and 8. Gennan··. I 
IUMA '11 A U) I - umber: 2 Guz Autumn, Tekirdag. 5 2013. Turke). 
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3. Вонр. Проф. д-рМирван Џемаили 
Кандидатот Вонр. Проф. Д-р.Мирван Џемаили е роден на 06.10.1974 во 

Куманово. Додипломски студии ги завршил на „Универзитетотна Тирана“ во Тирана,  
Република Албанија, на Филолошкиот Факултет, Катедра за англиски јазик и 
книжевност, се здобил со звањетоПрофесор по англиски јазик, 1994-1998. 
Магистерските студии ги завршилна „Универзитетотна Југоисточна Европа“ во Тетово 
на Факултетот за Јавна администрација и политички науки, и се здобил со 
звањетоМагистер за јавна администрација и политички науки. Магистерската теза: 
„Перспективите и предизвиците на Република Македонија кон Европската Унија”, 
2005-2008. Кандидатот Мирван Џемаили докторирал на Филолошкиот Факултет„Блаже 
Конески“на УКИМ на тема: „Улогата на мајчиниот јазик (Албанскиот) во наставата и 
учењето на Англискиот јазик:”, 2009-2013. Истотака, кандидатот Мирван Џемаили 
докторирал по втор пат во 2017 година на „Универзитетна Југоисточна Европа“ во 
Тетово–Македонија наФакултетот за Јавна администрација и политички науки. Се 
стекнал со звањето Доктор на наука по политички науки. Докторска дисертација: 
“Улогата на политичкиот лидершип на Република Македонија во ЕУ интегративните 
процеси”, 2013-2017. Мирван Џемаили е избран како Доцент во 2013 година на 
Меѓународниот Универзитет во Струга. Како вонреден Професор е избран во 2017 
година на Колеџот ААБ во Приштина. Од 2003 година наваму предавал на неколку 
универзитети и институти во земјата и надвор, и тоа: Универзитетот на Југоисточна 
Европа (2003-2014), Тетовскиот Државен Универзитет (2006-2018); Колеџот ААБ во 
Приштина (2014-2018).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, Јазичен Центар кандидатот Вон. 
Проф. Д-р Мирван Џемаили изведувал настава, вежби, теренска настава и консултации 
со студентите на првциклус студии на сите студиски програми предавајќи англиски 
јазик за специфични потреби. За прв циклус како изборни предмети предавал: 
Академско пишување, Англиски јазик 1,2,3 ниво за странци, Англиски јазик за 
специфични намени и др 
 
Научно-истражувачка дејност  
д-р. МирванЏемаиливо во 2017година е избран за вонреден професор. Од 2002 доденес 
е автор или коавтор на вкупно10 наслови, објавени во домашни, регионални и 
меѓународни научни списанија, презентирани во меѓународни научни конференции, 
семинари и публикации. Вонр.Проф. д-р Мирван Џемаили учествувал како член во 
неколку научни проекта. 
 
Стручно апликативна дејност и дејност од поширок интерес  
Вонр.Проф. д-р. Мирван Џемаили од самиот почеток активно е вклучен во работата на 
стручни комисии и работни групи при Јазичниот Центар на Универзитетот ЈИЕ. Врши 
стручна апликативна работа од областа на англиската лингвистика, Кандидатот 
Вонр.Проф. Д-р Мирван Џемаили остварил експертски активности во програми на 
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универзитетско ниво, експертските активности биле насочени кон спроведување на 
англискиот јазик за академска употреба, специфична намена и за определување на 
англискиот јазик по нивоа според АЛТЕ-програмата за учење на странски јазик. 
Особена активност кандидатот покажува во истражувањето на улогата на мајчиниот 
јазик (Албанскиот) во наставата и учењето на Англискиот јазик. Кандидатот Вонр. 
Проф. Д-р. Мирван Џемаили бил претседател на Уредувачкиот одбор за 10 Научни 
Конференции, кои ги организирал на Катедрата за англиски јазик, во периодот од 2016 
до 2018.  
  

• Advantages and Disadvantages of using mother tongue in teaching and learning EFL. 
http://www.academia.edu/3853832/The_Advantages_and_Disadvantages_of_Mother_Tongu
e_in_Teaching_and_Learning_English_for_Specific_Purposes_ESP_Classes 

• The Advantages of Using Films to Enhance Student’s Reading Skills in the EFL 
Classroom 
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/6775/6888 

• Literature Review on the role of mother tongue in learning and teaching English for 
Specific Purposes 
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/7875/7883 

• Avoiding Common Errors for Albanian Learners of English  
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/7876/7884 

• The influence of mother tongue (Albanian) in learning and teaching EFL 

AAB COLLEGE  

• The Role of Political Leadership in Macedonia in Function of EU Integration 
http://journals.euser.org/files/articles/ejser_may_aug_16/Mirvan.pdf 

• Challenges of Western Balkan Countries on Their Road to EU Integration 
http://journals.euser.org/files/articles/ejser_sep_dec_16/Mirvan.pdf 

• ITRO Conference May, 2013 Zrenjanin, Serbia. 
http://www.tfzr.rs/itro/Agenda2013.pdf 

• SEEU Conference 29-30 November 2013, Tetove- Macedonia “Learner Autonomy in 
higher education” 
http://www.seeu.edu.mk/files/research/Book-2015.pdf 

• AAB COLLEGE Conference 18 June 2016, International Scientific Conference on: 
“Linguistics, Literature and Culture” 
http://konferencat.aab-edu.net/icllc/en/agenda.html 
 
 
 
 
 
Оценка од самоевалуација на Кандидатот  
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Вон. Проф. Д-р. Мирван Џемаили има позитивни оценки од анонимно 

спроведените анкети на студентите по предметите каде што предава во прв и втор 
циклус на студии. Истотака има високи оценки од извршените обсервации на часовите 
од страна на специјална комисија во последните 12 години, каде покажал одличен 
успех во употребата на техниките и методите за 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 наставно- 
образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста 
од поширок интерес на Вон. Проф.Д-р. Мирван Џемаили. Врз основа на изнесените 
податоци за севкупната активност на кандидатот од последниот избор до денес, 
Комисијата заклучи дека Вон. Проф.Д-р. Мирван Џемаили 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 во работен однос, во наставно-научната 
област АНГЛИСКА (ЛИНГВИСТИКА) (60404).  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за технички науки Вонр. Проф.Д-р. Мирван 
Џемаили да биде избран во работен однос како вонреден професор во наставно научна 
област АНГЛИСКА (ЛИНГВИСТИКА)на Студиската програма: Применета економија 
и претприемништво. 
 
 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА  
 
1) Проф. д-р Мустафа Ибрахими 

2) Проф. д-р Зозе Мургоски  

3) Вонр. Проф. д-р Брикена Џафери  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНЕКС 
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КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И 
НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ 

 
 
Кандидат: Мирван Џемаили 
Институција: Факултет на технички науки, Универзитет “Мајка Тереза”-Скопје 
Студиска програма: Применета економија и претприемништво 

 
I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  
II.  

Број Назив на активноста Поени
 Одржување на вежби и предавања 

(прв циклус на студии) 
 

1.1 УЈИЕ центар за јазици (Англиски 1,2,3 ; Англиски јазик за 
специфични намени, Англиски Јазик за бизнис, Англиски 
Јазик за правници, Англиски јазик за јавната администра-
цијата, Англиски јазик за компјутерските науки 

5 

1.2 Доцент во 2013 на Меѓународниот Универзитет во Струга, 
предавал 
- Англиски Јазик 1,2,3,4 

5 

1.3 Вонреден Професор е избран во 2017 година на Колеџот 
ААБ во Приштина, каде што предавал  
- Историја на англискиот јазик 
- Теорија на преведувањето  
- Англиски јазик за специфични намени 
- Пишување на дипломската теза 
- Методологија на научното истражување 
- Методологија на наставата на англиски јазик 

5 

1.4  Тетовскиот Државен Универзитет (2006-2018) предавал 
1. Синтакса на англискиот јазик 
2. Лексикологија на англискиот јазик 

5 

 
II. НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 Назив на активноста  Поени 

Трудсооригиналнинаучни/стручнирезултати, објавен во зборн-
ик на трудови од научен / стручен собир со меѓународен 
уредувачки 

 

MirvanXhemaili, “Challenges of Western Balkan Countries on Their 
Road to EU Integration” European Journal of Social Sciences Education 
and Research, ISSN 2411-9563 (Print) ISSN 2312-8429 (Online), Sep – 

7.30 
(Impact  
Factor) 
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Dec. 2016 Vol.8 Nr. 1, Madrid, Spain. 
http://journals.euser.org/files/articles/ejser_sep_dec_16/Mirvan.pdf 

MirvanXhemaili, “The Advantages and Disadvantages of Mother 
Tongue in Teaching and Learning English for Specific Purposes (ESP) 
Classes” Anglisticum, Linguistics. e-ISSN: 1857-1878, p-ISSN: 1857-
8179. 2013 Tetova, Maedonia. 

 
5 

MirvanXhemaili, PhD, “Literature Review on the role of mother tongue 
in learning and teaching English for Specific Purposes” Journal of 
Education and Practice,  ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X 
(Online) Vol.4, No.18, 2013. USA. 
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/7875/7883 

7.30 
(Impact  
Factor) 

MirvanXhemaili, PhD, “Avoiding Common Errors for Albanian 
Learners of English”, Journal of Education and Practice, ISSN 2222-
1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) Vol.4, No.18, 2013. USA 
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/7876/7884 

7.30 
(Impact  
Factor) 

MirvanXhemaili, “The Role of Political Leadership in Macedonia in 
Function of EU Integration”, European Journal of Social Sciences Edu-
cation and Research, ISSN 2411-9563 (Print) ISSN 2312-8429 (Online), 
May - Aug. 2016 Vol.7 Nr. 1. Madrid 
Spain.http://journals.euser.org/files/articles/ejser_may_aug_16/Mirvan.p
df 

7.30 
(Impact  
Factor) 

 
Број Назив на активноста Бодови 

Апстрактобјавенвозборникнаконференција- 
меѓународна 

 

1 MirvanXhemaili “The Role of mother tongue in ESP” INTERNA-
TIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY 
AND DEVELOPMENT OF EDUCATION ITRO 2013,  ISBN: 978-
86-7672-203-7  
June, 2013, In Zrenjanin, Serbia 
http://www.tfzr.rs/itro/Zbornik2013.pdf 

1 

2 MirvanXhemaili, : “Language transfer in the written English of 
Albanian ESP students “Promoting Learner Autonomy in Higher 
Education, ISBN 978-608-4503-98-9  
2015, SEEU, Tetova, Macedonia. 

1 

3 MirvanXhemaili, “The influence of mother tongue (Albanian) in 
learning and teaching EFL” 
International Scientific Conference on: “Linguistics, Literature and 
Culture” 
2015, AAB University 
http://konferencat.aab-edu.net/icllc/en/agenda.html 

1 

4 MirvanXhemaili, “The Role of Political Leadership in Macedonia in 1 
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Function of EU Integration” European Journal of Social Sciences 
Education and Research., 10th INTERNATIONAL CONGRESS ON 
SOCIAL SCIENCES 23-24 SEPTEMBER 2016 MADRID. ISSN 
2312-8429 , 2016 Madrid, Spain 

5 MirvanXhemaili, PhD, “The Advantages of Using Films to Enhance 
Student’s Reading Skills in the EFL Classroom“Journal of Education 
and Practice, ISSN 2222-1735 (Paper) ISSN 2222-288X (Online) 
Vol.4, No.13, 2013. USA. 

1 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР 
ВО ЗВАЊЕ ПОЕНИ

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 20 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  39,20 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ и ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК 
ИНТЕРЕС 0 

Вкупно 59,20 

 
 
 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА  
 
1) Проф. д-р Мустафа Ибрахими 

2) Проф. д-р ЗозеМургоски 

3) Вонр. Проф. д-р Брикена Џафери  

 
 

 

 

 


