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FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNOLOGJIKE / ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ
НАУКИ

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО – НАУЧНО ЗВАЊЕ ПО
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ Технологија на конфекција (22305) од
Класификацијата на научно-истражувачките полиња, подрачја и области според
меѓународната Фрaскатиева Класификација), НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „МАЈКА
ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на член 173 а во врска со член 167 од Законот за високо образование
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 82/2018), во согласност со Правилникот за посебните услови и
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, Наставно-научниот
совет на Факултетот за технолошки науки на седницата одржана на 04.07.2019 година,
донесе Одлука бр. 0202-47/1 од 04.07.2019 година за формирање на Рецезентска
комисија во состав: 1.Доц.м-р Невенка Тодоровска, Универзитет „Мајка Тереза“ во
Скопје-претседател; 2. Вонр.проф. д-р.Бурхан Ахмети на Универзитетот „Климент
Охридски” во Скопје-член; 3. Доц. д-р Олга Поповска, Универзитет „Мајка Тереза“ во
Скопје-член.
На распишаниот конкурс објавен во дневниот печат „Нова Македонија“ и „Коха“ од
21.06.2019 година, се пријави м-р Сулејман Нухиу. Врз основа на поднесените
документи, приложените трудови и познавањето на кандидатот, согласно член 173 и
167 од Законот за високото образование, Рецензионата

комисија го поднесува

следниов
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ИЗВЕШТАЈ
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Сулејман Нухиу роден на 15.04.1962 во Тетово, село Шемшево. Поважните биографски
податоци се наведени подолу

Текстилно училиште насока конфекција има завршено во Вараждин Хрватска во 1983,
добива назив инженер за технологија и конфекција, во 1986 завршува Технолошки
факултет насока конфекција и се стекнува со назив дипломиран инженер по
конфекција. Во академската 1987-88 се запишува на магистратура на Технолошкиот
факултет насока конфекција и по завршувањето во 2005 год, се стекнува со назив
магистар по технологија и конфекција. Во текот на периодот од 1986 до 1995 работел
во Конфекција Тетекс во Тетово, како главен конфекциски технолог.
1996 е професор во средно текстилно училиште „Гоце Стојчевслки“ во Тетово, ги
предава следните предмети, конструкција на облека, технологија и конфекција. Во
текот на неговата работна кариера се грижел за спроведување на училишна практика,
со која теоретскиот дел е успешно споен со вештините на учениците.

Според неговото образование и неговата практична работа со учениците може да се
заклучи дека неговата стручно-апликативна дејност е постојана насочена кон работата
на учениците.Со неговото долгогодишно работно искуство се согледува дека се работи
за успешен и стручен кадар од својата област, тоа најмногу може да се гледа од
долгогодишната работа во текстилната конфекција Тетекс која своевремено е
најпрестижната конфекција, таму работел како главен технолог.
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на извршениот преглед и анализа, евидентно е дека кандидатот м-р
Сулејман Нухиу, искажува континуирана посветеност во рамки на науката и научните
достигнувања. Со задоволство му предлагаме на Наставно-научниот совет на
Факултетот за технолошки науки при државниот Универзитет „Мајка Тереза“ во
Скопје,

кандидатот м-р Сулејман Нухиу да се избере во наставно-научно звање
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Насловен Доцент по стручно-уметнички предмети во научната област од Технологија
на конфекција (22305) од Класификацијата на научно-истражувачките полиња,
подрачја и области според меѓународната Фраскатиева Класификација).
РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА
1.Доц.м-рНевенка Тодоровска-претседателс.р.________________________
2.Вонр.проф.д-р. Бурхан Ахмети - член с.р._________________________
3.Доц.д-р Олга Поповска, -член, с.р.___________________________
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