


РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ РЕДОВЕН
ПРОФЕСОР  ЗА  СОЦИОЛОШКИ  НАУКИ  ВО  ФАКУЛТЕТОТ  ЗА  БИЗНИС
АДМИНИСТРАЦИЈА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Со предлог-одлука на наставен научен совет на Факултетот по бизнис администрација

при Државен Тетовски Универзитет од датум 15.05.2018 (арх.бр.23-183/1)  и одлука на

Ректорската управа од датум  04.06.2018 (арх.бр. 02-2388/1) е формиран Рецензенска

комисија  за  избор  на  еден  наставник  во  Факултетот  по  Бизнис  администрација  за

следниве  предмети:Социологија  на  образованието,  Политичка   социологија  според

конкурсот објавен на 05.05.2018 во весникот „Коха„ и  „Нова Македонија„ како и во

службената веб страница на  Тетовски Универзитет во состав:

1.Проф-Д-р.Ружица  Цацаноска,редовен професор,Институт за социолошки и правно-

политички истражувања при Унивезитетот „Св. Кирил и Методи„,Скопје

2.Проф-Д-р.Славејко  Сасајковски,Институт  за  социолошки  и  правно-политички

истражувања при Унивезитетот „Св. Кирил и Методи„,Скопје

3.Проф-Др.Решат Ќаили,редовен професор, Тетовски Универзитет,Тетово.

Комисија  во  полн  состав,по  разгледување  на  матерјалот  објавен  во  конкурсот,на

горенаведениот наслов ја прдлага следната

Р Е Ц Е Н З И Ј А

На објавениот конкурс на 05.05.2018 во весникот „Коха„ и „Нова Македонија„ може да

се гледа дека е објавен за избор работно место на еден универзитетски наставник во

Факултетот по бизнис администарција за предметите:Социологија на образованието и

Политичка соцологија.

По разгледување на материјалот од документацијата е констатирано дека во конкурсот

е  пријавен  само  еден  кандидат  и  тоа  Др.Метуш  Сулејмани  редовен  професор  во

Факултетот по Бизнис Администрацијата при  Тетовски Университет. 
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I. БИОГРАФСКИ  ПОДАТОЦИИ ПРОФЕСИОНАЛЕН  РАЗВОЈ

Др.Метуш Сулејмани е роден во с.Стража-општина Куманово каде ги завршил четири

години од подрашното основно училиште „Рилиндја„с.Лојане-Куманово,а вториот дел

од основното училиште до осмо оделение ги завршил во истото училиште вч С.Лојане

–Куманово.

Средното училиште –гимназија „Гоце Делчев„ општ смер го завршил во Куманово во

1975 год.Потоа продолжил со студии во студиската програма:Филозофија-социологија

на Филозофскиот Факултет при Косовскиот Универзитет во Приштина кои ги завршил

во 1981 год. Како дипломиран професор по филозофија и социологија-седми степен

( VII/1).

Потоа  по  дипломирање  се  вработи  на  определено  време  во  гимназијата  „Гоце

Делчев„ во Куманово во паралелките по албански јазик. Од 1989 до 1994 живеел и

работел  во  Швајцарија.  Во  1995  год.се  вработел  во  Институтот  за  социолошки  и

правно-политички истражувања при Универзитетот „Св.Кирил и Методи„во Скопје.

Потоа при истиот институт се запишал на постдипломските студии каде на оптимален

рок  ги  положил  сите  предвидените  испите  предвидени  според  планпрогрмата  на

Институтот.

Во  меѓувреме,  во  2001  год.  Со  успех  го  брани  магистерската  теза  под  наслов:

„Взаемното  поврзување  и  влијание  ка  културно-вредносната  компонента  на

воспитно  образовниот  процес  и  меѓуетничките  односи  во  Република

Македонија„ и се стекна со титула:Магистар по социолошки науки.

При истиот Институт во 2005 со успех го брани докторската дисертација под наслов:

„Промени  во  современото  албанско  семејсво  во  Македонија„ и  се  здоби  со

титула:Доктор по социолошки науки.

Во Институтот за социолошки и правно-политички истражувања,Др.Метуш Сулејмани

беше  ангажиран  на  постдипломските  студии  со  предметот:  Социологија  на

образованието.
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II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ

Др.Метуш  Сулејмани  беше  ангажиран  како  надворешен  соработник-визитинг

професор во Универзитетот на Југо-Источна Европа во Тетово во Факултетот за јавна

администрација и во студиската програма по социологија од 2003 до 2006 год.

При истиот Универзитет во Факултетот за јавна администрација беше ангажиран како

асистент  за  предметот:Социологија  и  Европското  општество  а  потоа  во  студиската

програма по социологија при Педагошкиот Факултет беше ангажиран како професор

по овие предмети:  “Научно истражувања-I-,-II-,-III-„  Социологија  на  образованието,

Политичка социологија и Урбана социологија.

Од 2006 год.се вработил како редовен професор во ФОН Универзитетот како предавач

на овие предмети:Општа социологија, Социологија на правото, Политички систем и

Социјална  патологија.  При  истиот  Универзитет  беше  ангажиран  како  продекан  во

Факултетот за Детективи и безбедност.

Др.Метуш  Сулејмани предавал  и  во  Унивезитетскиот  Колеџ  во  Гњилане-Република

Косово во  својство на  визитинг професор  за  овие  предмети:  Социјална патологија,

Општа социологија, Филозофска антропологија и Граѓанско образование.

Истотака Др.Метуш Сулејмани предавал и на Европскиот Колеџ „Дукаѓини„ во Пеќ

Република Косово како професор по овие предмети:Општа социологија, и Социологија

на правото.

Од 2009 година Др.Метуш Сулејмани работи во Државниот Тетовски Универзитет како

редовен  професор.  Предава  во  Факултетот  за  бизнис  администрација,  филозофски

Факултет и на Филолошкиот Факултет.

Др.Метуш Сулејмани при Државниот Тетовски Универзитет ги продава овие предмети:

Политичка  социологија,Социјална  патологија,  Социологија  на  образованието,

Општесвените  промени  и  глобализам,  Системи  на  јавното  информирање,  Етка  во

Јавната Администрација, Вовед во филозофија, Социологија на култура.

Истотака е ангажиран и на вториот степен на постдипломските студии на студиската

програма-Социологија со предметот „Социологија на образованието„ и Современото

0пштество и девијации ,потоа и на Правен Факултет беше ангажиран со предметот

„Методологија на научното истражување„ , а во Факултетот за бизнис администрација
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и  Јавна  администрација  ги  предавал  овие  предмети:„Политичките  компаративни

системи,  „Цивилното општество и  „Етика во  јавната  администрација„.  Моментално

при  истиот  факултет  ги  предава  овие  предмети:  Системи  на  управување  на  ЕУ,

Системи на јавно информирање и Социологија на глобализацијата.

Др.Метуш Сулејмани при Факултетот за бизнис администрација беше ангажиран како

декан од 2009 до 2012 година.

Во  согласност  со  Правилникот  за  критерите  и  процедурата  за  избор  на  научно-

наставно,  научно,наставно-професионално  и  соработничко  звање  во  Државниот

Тетовски  Универзитет  (Булетин  на  Универзитетот),кандидатот  Др.Метуш  Сулејмани

реализирал  вкупно110.356,бода  од  наставно-образовната  дејност  и  го  надминал

минималниот број  од  бодовите кои треба да  се  соберат за  избор на  звање Редовен

Професор.

III. НАУЧНАТА ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Покрај  ангажирањето  во  воспитно-образовниот  процес,Др.Метуш  Сулејмани

конринуирано се бави и со научно истражувачка дејност во областа на социолошките

науки. Научно истражувачката дејност на кандидатот се состои од издании на научни

трудови по научни државни и меѓународни списанија како и  со  учество во  научни

конференции,семинари било кај нас или надвор од државата.Оваа научна истражувачка

дејност на Др.Метуш Сулејмани се демонстрира преку авие активности: 

A. Научни  трудови

1. Метуш Сулејмани, “Веберовите погледи за бирократијата”-Годишник на Институтот

за социолошки и правно-политичи истражувања, 2000, Скопје,

2. Metush Sulejmani “Ligji për vetëadministrim vendor dhe ndikimi i procesit edukativo-

arsimor në mardhëniet ndëretnike”-Списание: „Vizione„Бр.1,2004,Скопје,

3.  Metush  Sulejmani  “Dimenzioni  socio  ekonomik  i  varfërisë  dhe  pasojat  e  sajë në

shoqëri”,во книгата: “Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit burim për

rrezikimin e të drejtave dhe lirive të njeriut”,2003,Скопје,
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4. Metush  Sulejmani “Mardhëniet ndëretnike dhe Marrëveshja e Ohrit”,дел од гнигата од

група на автори:”Implementimi i marrëveshjes kornizë të Ohrit”,2003.Скопје,

5.  Metush   Sulejmani,”Politika  gjenocidiale  serbe  ndaj  popullit  shqiptarë”,Списание

“Univerzitas”,Беч,Бр.4/5,2004,

6.  Метуш  Сулејмани,  “Социолошки  аспект  на  елистичките  теории”,Годишник  на

Институтот за социолошки и правно-политичи истражувања, 2005, Скопје,

7.  Metush  Sulejmani,”Parimet  etike  imperativ  i  çdo  shoqërie”,  Списание,

„Vizione„Бр.6,2006,Скопје,

8. Метуш Сулејмани, “Промени во албанското семејство во Македонија-патриархални

и современи елементи”,Годишник на Институтот за социолошки и правно-политичи

истражувања, 2007, Скопје,

9.  Metush  Sulejmani,  “Aspekti  sociologjik  I  dukurive  devijante  tek  të  rinjtë”,-„Vepra„,

Научно и културноедукативно списание, Бр.96,2009,Скопје,

10.  Metush  Sulejmani,  “The  role  of  hypotheses  in  scientific  research”,SUT  SCIENTIFIC

OBSERVER•Vol.1•Issue  2&3•2011,(An  International  Inter-university  Journal) ISSN

1857-  6915  (printed  version) ISSN 1857-  6923  (online  version),State   University   of

Tetova, Macedonia,

11.Metush  Sulejmani, “Enciklopedia –shprehje e mosdurimit ndaj shqiptarëve”,од гнигата

на група на автори:”Enciklopedia-reagime, përmbledhje shkrimesh”, 2009, Скопје,

12.Metush Sulejmani,”Roli historiк i Kuvendit të Karadakut të Kumanovës në shpalljen e

pavarësisë së Shqipërisë”, Списание “Mësuesi”,Ноември-декември,2012,Скопје,

13.Metush  Sulejmani, “.”Ndryshimet në familjen shqiptare pasojë e dinamikës së proceseve

shoqërore”, Списание “Studime albanologjike”,  2011,Институт за духовно и културно

наследство на албанците, 2011, Скопје.

14.Metush Sulejmani,”“Aspekti sociologjiko-politik i spalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe

roli  i  Kuvendit  të  Karadakut  të  Kumanovës  në  zgjidhjen  e  çështjes  shqiptare”,

Centrum,Бр.1,-Научно списание,2013, Скопје,

15.Metush Sulejmani, “The sociological aspect of themigration  of Macedonian Albanians as

one  of  the  effects  of  the  global  risk”Regional  science  conference  with  international

participation,2013,Пеќ, Република Косово, Година 3,Бр.3,
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16.  Zija   Zimeri,  Metush  Sulejmani,Arta  Zimeri,   “  Turism as  a  form of  socio-cultural

communication”,Contemporary Research Center- Journal, International Journal of Social

and  Human   sciences, Научно  списание  со  импакт  фактор-Academic  Journal  of

Business  Administration  Law  and  Social  Sciences  (AJBALS) со  меѓубароден

едиториален борд со (E-ISSN- 2410-8693/ISSN 2410-3918),20015, Тирана,

17.Metush Sulejmani,Zija Zimeri, “Roli i arsimit në gjeo shkenca për krijimin e shoqërisë së

dijes  si  kusht  për  zhvillimin  e  mirëqenies  shoqërore”  (Geo  –SEE  Institute-

Декември,2014,Скопје,

18.Zija  Zimeri,  Metush  Sulejmani,  Arta  Zimeri,  “Anthropogenic  tourist  motives  in

Debar,Struga  and  Ohrid”  (Geo  –SEE  Institute-Декември,2014,Скопје,  International

scientific  journal   “Micro  Macro  &Mezzo  Geo  Information”.  Импакт  фактор

(2013):0.386,

19. Metush Sulejmani,“Aspekti sociologjik i ndryshimeve  në sferën e mardhënieve familjare

në  familjen  shqiptare  në  Maqedoni”,  Научно  списание  на  Филозофски  Факултет

“Filosophica”, Државен Тетовски Универзитет,Тетово, 2015,

20.Metush  Sulejmani,”Etnogjeneza  e  Rekës  së  Epërme”,  Рецензија  за  книгата “Reka  e

Epërme  dhe  fshati  Kiçinicë”  на  авторотБранко  Манојловски,  Научно  Списание

„Studime  albanologjike„при  Институтот  за  културно  наследство  на

албанците,2016,Скопје,

21.Zija  Zimeri,  Blerta  Zimeri,  Metush  Sulejmani,  Sociocultural  dimension   of

communication   and  tourism,  Thirteenth  Internacional  Scientific  Conference-THE

TEACHER OF THE FUTUR, Budva Montenegro ISSN 2545-4439,2017,

22.Zija Zimeri, Metush Sulejmani,Blerta Zimeri, Basic of traffic tourism in theRepublic of

Macedonia, European Journal of Economics, Law and Social Sciences (Austria) E-ISSN

2510-0429/ISSN 2519-1284-2017,

23.Metush Sulejmani “Funksionet shoqërore të arsimit”,  Научно списание  “Mësuesi”,Maj

2018,Скопје,

24.Metush  Sulejmani  “Ndryshimet  në  marrëdhëniet  familjare  në  familjen  shqiptare  në

Maqedoni”,Centrum Nr.9,Научно Списание,2018, Скопје
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Б. Собири и научни конференции

1. Metush Sulejmani,”Bashkëpunimi ndëretnik bazë për ardhmërinë e Maqedonisë”Учесник

во  тркалезната  маса:  ”Иднината  на  Македонија-македонско-албански  диалог”

одржан на  4 и 5 јуни 2001,Скопје-Клуб на пратениците,

2.  Metush  Sulejmani,”Aspekti  sociologjik  i  shpërnguljeve  të  shqiptarëve  dhe  pasojat  e

sajë”Научна  конференција  базиран  во  проектот”Миграција  стара  и  нова  рана”-

Омладински исламски форум, 2010, Куманово,

3.  Учесник  на  еднодневниот  семинар  во  асоцијацијата  за  афирмирање  на  жената

(Associacion for women affirmation)  во Скопје на тема:”научниот труд,предизвик за

младите истражувачи”,2010,Скопје,

4.Metush  Sulejmani,“Multietniciteti  i  shoqërive  bashkëkohore  bazë  për  avansimin  e

demokracisë  globale  dhe  lokale  në  vendet  shumetnike”,  предавање  одржан  на

тродневниот  семинар  во  Куманово  30,  31.05.2005  и 01.06.2005 на  тема

“Регионалната соработка помеѓу општина Куманово и Гњилане.

5.  Metush  Sulejmani,”Roli  i  partive  politike  në  shoqëri”  (Меѓународна  конференција

организирана од страна на  OSBE-Октомври 2005,Скопје)

6.Metush Sulejmani,“Aspekti sociologjiko-politik i spalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe

roli  i  Kuvendit  të  Karadakut  të  Kumanovës  në  zgjidhjen  e  çështjes  shqiptare”научна

конференција за 100 годишнината на Кумановското Карадачко Собрание, 24.07.2012,

Куманово,

7.Metush Sulejmani,“Ndryshimet në familjen bashkëkohore shqiptare në Maqedoni”,Учесник

во научната конференција ”ICRA”24-25.мај 2013,,Скадар-Република Албанија,

8. Metush Sulejmani, ““Aspekti sociologjik i migrimeve të shqiptarëve të Maqedonisë si një

nga  efektet  e  riskut  global”,Учесник  во  регионалната  научна  конференција  со

меѓународно  учество,  со  тема  на  проектот:Последиците  од  глобалниот  риск  во

земјите на транзиција”, Пеќ, Република Косово,14.мај 2013.

9.Metush  Sulejmani  “Teoria  e  riprodhimit  kulturor   dhe  arsimi”,Научна  конференција

одржан во Тетовскиот Универзитет во Тетово  30-31 Октомври, 2015.
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В. Научни пректи

Научно  истражувачката  дејност  на  Др.Метуш  Сулејмани  се  поврзува  со  неговото

учество  во  неколку  проекти  реализирани  во  Институтот  за  социолошки  и  правно-

политички истражувања во Скопје:

1.  Националната и верската дистанца вио Република Македонија,

2.  Извори и фактори на меѓуетничките тензии и воспитно-образовниот процес,

3.  Социо-економската структура и проблемите на граѓаните  во Република Македонија,

4.  Идентификација на половата дискриминација во воспитно-образовниот процес,

5.  Идентитетот на Македонците и Албанците  и можноста за изградување на граѓанска 

основа,

6.  Истражување на медијалната јавност во Македонија,

7.  Социјалното разслојување животниот квалитет во периода на транзицијата,

8.  Социјалните проблеми и безбедноста во Македонија,

9.  Јавното политичко мнение во Македонија,

10.Граѓаните во одлучувањето на областа од локално ниво.

Врз основа на разгледување на прдадената документација рецензенската комисија го

констатира научната истражувачка дејност за предходната периода која е од суштинско

значење за вреднување на научно-истражувачката дејност на кандидатот.

Во  согласност  со  Правилникот  за  критерите  и  процедурата  за  избор  на  научно-

наставно,  научно,наставно-професионално  и  соработничко  звање  во  Државниот

Тетовски  Универзитет  (Булетин  на  Универзитетот),кандидатот  Др.Метуш  Сулејмани

реализирал  вкупно 130.9,бода  од  научно-истражувачката  дејност  и  го  надминал

минималниот број  од  бодовите кои треба да  се  соберат за  избор на  звање Редовен

Професор.

IV. ПРОФЕСИОНАЛНА-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

A. Објавени книги и скрипти

1. Metush Sulejmani, “Përsiatje sociologjike” 2005, Логос A, Скопје,

2. Metush Sulejmani,“Procesi edukativo-arsimor dhe mardhëniet ndëretnike në Republikën e

Maqedonisë”2012, Фуркан,Скопје,
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3. Metush Sulejmani,”Refleksione socio-politike” 2014- Фурканn, Скопје,

4.  Metush  Sulejmani,“Sociologjia”,Универзитетски  учебник  е  во  фаза  на  објавување,

“Фуркан ”,2018,Скопје,

5.  Metush  Sulejmani,“Sociologjia  e  arsimit”,Универзитетски  учебник,“Фуркан”,

2015,Скопје,

Др.Метуш  Сулејмани  во  употреба  ги  има  неколку  Скрипти  наменети  за  интерно

употреба:

1.Metush  Sulejmani,”Sociologjia  e  së  drejtës”,Скрипта  со  автоторизирани

предавања,ФОН Универзитетот, 2006,

2.Социологија,скрипта со авторизирани предавања, 2009

3.Metush  Sulejmani,”Patologjia  sociale”,Скрипта  со  авторизирани  предавања,Државен

Тетовски Универзитет,2008,Тетово,

4.Metush Sulejmani,“Sociologjia Politike”,Скрипта со авторизирани предавања,Државен

Тетовски Универзитет,2010,Куманово,

5.Metush  Sulejmani,“Sociologjia  e  Familjes”,  Скрипта  со  авторизирани

предавања,Државен Тетовски Универзитет, 2007, Тетово.

Во  согласност  со  правилникот  за  критериумите  и  процедурата  за  избор  на  наставно-

научно,научно,наставно-стручно и соработничко звање на Државен Тетовски Универзитет

(Булетин на  универзитетот),  кандидатот  Др.Метуш Сулејмани ги  реализирал вкупно42,

Бода  од стручно-апликативната дејност и го надминал минималниот број на бодови кои

треба да се собираат за избор во звање Редовен професор.

V.ДРУГИ НАУЧНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ

1.Др.Метуш  Сулејмани  беше  член  на  комисија  за  одбрана  на  магистерската

теза:”Бракоразводите  во  Република  Македонија”,  28.03.2007,во  Институтот  за

социолошки и правно-политички истражувања,Скопје,

2.Др.Метуш Сулејмани беше член на комисија за одбрана на докторската дисертација

под  наслов:”Социо-политичките  аспекти  на  локалниот  развој”,  Институтот  за

социолошки и правно-политички истражувања, Јуни 2007,Скопје,
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3.  Др.Метуш  Сулејмани  бил  член  на  комисијата  за  одбрана  на  магистерската

теза:”Nocioni “vlerë”-teoritë dhe realitetet  shoqërore”,Филозофски Факултет,Државен

Тетовски Универзитет,2010,

4.  Др.Метуш Сулејмани беше ментор за магистерската теза “Shkolla si faktor dhe burim i

socializimit të individit”,Филозофски Факултет,Државен Тетовски Универзитет,2011,

5. Др.Метуш Сулејмани беше ментор на магистерската теза “Sfidat e arsimit bashkëkohor në

Republikën e Maqedonisë si shoqëri multikulturore”,Филозофски Факултет,Државен Тетовски

Универзитет,2013,

6.Д-р.Метуш Сулејмани беше ментор на магистерската теза,,Roli i institucioneve shoqërore

me theks të veçantë familjes dhe arsimit në paraqitjen dhe parandalimin e delikuencës së të

miturve”-Тетовски Универзитет,2018

7.  Др.метуш Сулејмани беше рецензент за текстот “Фокус група како истражувачка

метиода  во  општествените  науки”  објавен  во  Годишникот  на  Институтот  за

социолошки и правно-политички истражувања,Скопје, 2007,

8.Др.Метуш Сулејмани беше рецензент за книгата “Социјална патиологија и личноста”,од

авторотДр.Башким Селманиi-ФОН Универзитет, 2010,Скопје,

9.Истотака беше рецензент за книгата “Roli i kompjuterit në procesin arsimor”  на авторот

Доц.Др.Абдулнасер Синаниi,2012,

10.На  додипломските  студии, Др.Метуш Сулејмани  бил  ментор  и  член  на  комисии  на

многу дипломски теми од областа  на  Социјална  патологија,  Социологија,  Педагогија

идр.

11.Д-р.Метуш  Сулејмани  беше  рецензент  за  книгата “Shkolla  si  faktor  dhe  burim  i

socializimit të individit” на авторот Мр.Реџеп Кучи, 2012, Приштина.

12. Др.Метуш Сулејмани беше претседател на рецензенската комисија за избор на звање

Доцент  за  Др.Ибиш  Кадриуи  Др.Абдулнасер  Синани  на  Филозофски

Факултет,Студиската програма:Социологија,Државен Тетовски Универзитет,Тетово,

13.Истотака бил член на рецензенската комисија за иузбор на звање Доцент на Др.Ризван

Сулејмани  во  студиската  програма  Политички  науки  при  Државен  Тетовски

Универзитет, Тетово.

14.Д-р.Метуш Сулејмани беше член на рецензентската комисијаза иборот Доцент за 
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Д-р.Ардита Абдули во катедрата на Социологија при Тетовскиот Универзитет-Тетово.

Во  согласност  со  правилникот  за  критериумите  и  процедурата  за  избор  на  наставно-

научно,научно,наставно-стручно и соработничко звање на Државен Тетовски Универзитет

(Булетин  на  универзитетот),  кандидатот  Др.Метуш  Сулејмани  ги  реализирал

вкупно10.00,Бода од други стручно-научни активности и го надминал минималниот број

на бодови кои треба да се собираат за избор во звање Редовен професор.

VI.ФОРМУЛАР ЗА ИЗВЕШТАЈ  ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ

Во прилог  е  додаден  формулар  за  извештај  за  избор  на  наставничко-научно  звање

Редовен професор.

Кандидатот  Др.Метуш  Сулејманисобрал  вкупно293.356,бода  и  тоаза:  наставно-

образовна  дејност110.356,бода,  научно-истражувачка  дејност130.09,бода,  стручно-

апликативна дејност42,  бода и за другите научни-стручни активности10.00,бода.

СТРУЧНИТЕ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ-Бода:

НАУЧНО-НАСТАВНА ДЕЈНОСТ110.356,бода

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ130.09,бода

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ42,  бода

ДРУГИ НАУЧНО СТРУЧНИ АКТИВНОСТИ10.00,бода

Вкупно293.356,бода

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на презентираните факти ,рецензенската комисија позитивно ги вреднува

активностите во наставно-образовната,научно-истражувачката, стручно-апликативните

и  другите  научно-стручните  активности  и  констатира  дека  кандидатот  Др.Метуш

Сулејмани во согласност со Правилникот за критериумите и процедурата за избор на

наставно-научно,научно, наставно-стручно и соработничко звање на Државен Тетовски

Универзитет  (Булетин  на  Универзитетот),собрал  вкупно293.356,бода  од  стручните

рефенции  и  со  тоа  го  надминал  минималниот  број  на  бодовите  кои  треба  да  се

реализират за избор во наставно-научно звање Редовен Професор.
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Базирајќи  се  на  горенаведените  податоци  за  општите  активности  на  кандидатот,

Комисија заклучува дека Др.Метуш Сулејмани поседува научен и стручен квалитет  и

според  законот  на  високото  образование  во  согласност  со  Правилникот  за

критериумите и процедурата за избор во наставно-научно, научно, наставно-стручно и

соработничко звање во државен Тетовски Универзитет ги исполнува сите услови да

биде избран во звање –Редовен професор.

Рецензенската комисија има чест и задоволство да му предлага на Ректорската Управа

на Државен Тетовски Универзитет дека кандидатот Др.Метуш Сулејмани ги исполнува

сите услови да биде избран во звање Редовен професор за преметите:Социологија на

образованието,  Политичка  социологија  и  Социјална  патологија  во  Факултетот  за

бизнис администрација при Тетовски Универзитет.

Тетово,Jуни 2018

ЧЛЕНОВИ НА РЕЦЕНЗЕНСКА КОМИСИЈА:

1.Проф.Д-р. Ружица Цацаноска, претседател

                                                           2. Проф.Д-р,Славејко Сасајковски,член

                                                           3. Проф.Д-р.Решат Ќаили , член

12



ДОДАТОК

ЗА ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО;НАУЧНО И НАСТАВНО-
СТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат:Метуш Сулејмани
Институција:Факултет за Бизнис Администрација-Куманово,ДУТ
Научен област:Социологија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Ред.Бр. Име на активноста: Бодови
1. Одржување на предавањата

(предмети во првиот циклус на студии) 
1.1. Социологија на образованието

(Педагогија; класен и професионален смер, 
Филозофски Факултет) 2+0, 5 семестри

2x15x5x0.04=6

1.2. Социологија на образованието
(Психологија; професионален смер,
Филозофски Факултет) 2+0, 5 семестри

2x15x5x0.04=6

1.3. Социјална патологија
(Социологија:наставен смер,
Филозофски Факултет) 2+0, 5 семестри

2x15x5x0.04=6

1.4. Политичка социологија
(Јавна Администрација-ФБА) 2+0, 3 семестри

2x15x3x0.04=3.6

1.5. Општествените промени  и глобализам
(Јавна Администрација-ФБА) 2+0, 3 семестри 2x15x3x0.04=3.6

1.6. Етика во Јавната администрација
 (Јавна администрација-ФБА 2+0, 3 семестри

2x15x3x0.04=3.6

1.7. Социологија на културата
 (Македонски јазик и 
книжевност:наст.смерФилолошки Факултет) 
2+0, 1 семестри

2x15x1x0.04=1.2

1.8. Филозофија
(Психологијапрофесионален смер-Скопје, 
Филозофски Факултет) 2+1, 1 семестар

2x15x1x0.04=1.2

1.9. Филозофска антропологија
(Психологија професиона. смер) 2+1, 2семестри

2x15x2x0.04=2.4

1.10.
1.11. Вовед во филозофија

(Англиски јазик и книшевност-Скопје,
Филолошки Факултет) 2+1, 1 семестар

2x15x1x0.04=1.2

1.12. Социологија на образованието
(Англиски јазик и книжевност-Куманово, 
Филолошки факултет) 2+1, 2семестар

2x15x2x0.04=2.4
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2. Одржување на предавања
(предмети во вториот циклус на студии)

2.1. Социологија на образованието
(Социологија:наставен смер) 2+0, 4семестри

2x15x4x0.05=6

2.2. Методологија на научните истражувања
(Правен Факултет:) 2+0, 2 семестри

2x15x2x0.05=3

2.3. Компаративните политички системи
(Јавна администрација-ФБА), 2+0, 2 семестри

2x15x2x0.05=3

2.4. Цивилно општество
(Јавна администрација-ФБА), 2+0, 2 семестри

2x15x2x0.05=3

2.5. Етика во јавната администрација
(Јавна администрација-ФБА), 2+0, 2 семестри

2x15x2x0.05=3

3 Консултација со студенти Бодови
3.1. Социологија на образованието

(Педагогија; класен и професионален смер, 
Филозофски Факултет) 2+0, 5 семестри

100x5x0.002=1

3.2. Социологија на образованието
(Психологија; професионален смер,
Филозофски Факултет) 2+0, 5семестри

80x5x0.002=0.8

3.3. Социјална патологија
(Социологија:наставен смер,
Филозофски Факултет 2+0, 5 семестри

40x5x0.002=0.4

3.4. Политичка социологија
(Јавна администрација-ФБА) 2+0, 3 семестри

100x2x0.002=0.4

3.5. Општествените промени и глобализам
(Јавна администрација-ФБА) 2+0, 3 семестри 100x3x0.002=0.6

3.6. Етика во јавната администрација
 (Јавна администрација-ФБА) 2+0, 3 семестра

80x3x0.002=0.48

3.7. Социологија на културата
 (Македонски јазик и книжевност:наставен 
смерФилолошки Факултет) 2+0, 1семестри

50x1x0.002=0.1

3.8. Филозофија
(Психологија:професионален смер-Скопје, 
ФилозофскиФакултет) 2+1, 1семестар

80x2x0.002=0.32

3.9. Филозофска антропологија
(Психологија:професион. смер) 2+1, 2семестри

80x2x0.002=0.32

3.10. Вовед во филозофија
(Англиски јазик и книжевност-
Скопје,Филолошки Факултет) 2+1, 1семестар

80x1x0.002=0.16

3.11. Социологија на образованието
(Англиски јазик и книжевност-Куманово, 
Филолошки Факултет) 2+1, 2семестар

80x2x0.002=0.32

3.12. Социологија на образованието
(Социологија:наставен смер) 2+0, 4семестри

10x4x0.002=0.08

3.13. Методологија на научните истражувања 
(Правен Факултет:) 2+0, 2семестри

20x2x0.002=0.08
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3.14 Компаративните политички системи
(Јавна администрација-ФБА), 2+0, 2 семестри

8x2x0.002=0.032

3.15. Цивилно општество
(Јавна администрација-ФБА), 2+0, 2 семестри

8x2x0.002=0.032

3.16. Етика во јавната администрација
(Јавна администрација-ФБА), 2+0, 2 семестри

8x2x0.002=0.032

4. Ментор на дипломски теми
5. Член на комисија за одбрана на докторска 

дисертација 
2x2=4

6. Член на комисија за одбрана на магистерска 
теза

2x1=2

7. Ментор и член на комисија за одбрана на 
дипломски теми

30x0.2=6

8 Recensent i librit 4
8.1 “Shkolla  si  faktor  dhe  burim  i  socializimit  të

individit”  të  autorit  Mr.Rexhep  Kuçi,  2012,
Prishtinë.

4

8. Ментор  на магистерска теза 2x3=7
9 Интерни скрипти за предавања
9.1. Социологија,скрипта со авторизирани 

предавања, 2009
4

9.2. Социологија  на  правото,  скрипта  со
авторизирани предавања 2006

4

9.3. Социјална патологија,скрипта со  авторизирани
предавања  2008

4

9.4. Политичка  социологија , скрипта  со
авторизирани предавања, 2010

4

9.5. Социологија  на  семејството,  скрипта  со
авторизирани предавања, 2007

4

9.6 Социологија  на  образованието, скрипта  со
авторизирани предавања, 2012

4

10. Рецензент на соработниците  или 
професоритеorëve

4x1=4

Вкупно 110.356
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НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА  ДЕЈНОСТ

Ред.број Име на активностите: Бодови
1 Трудови со научни резултати објавени во научни-стручни

списанија
40

1.1. Метуш  Сулејмани, “Веберовите  погледи  за

бирократијата”-Годишник на Институтот за социолошки и

правно-политичи истражувања, 2000, Скопје,

4.0

1.2 Метуш  Сулејмани,  “Социолошки аспект  на  елистичките

теории”,Годишник  на  Институтот  за  социолошки  и

правно-политичи истражувања, 2005, Скопје,

4.0

1.3 Метуш Сулејмани, “Промени во албанското семејство во

Македонија-патриархални  и  современи

елементи”,Годишник  на  Институтот  за  социолошки  и

правно-политичи истражувања, 2007, Скопје,

4.0

1.4 Metush Sulejmani, “Aspekti sociologjik i dukurive devijante

tek  të  rinjtë”,-„Vepra„, Научно  и  културно  едукативно

списание, Бр.96,2009,Скопје,

4.0

1.5 Metush Sulejmani,”Roli  historiк i  Kuvendit  të Karadakut të

Kumanovës  në  shpalljen  e  pavarësisë  së  Shqipërisë”,

Списание “Mësuesi”,Ноември-декември,2012,Скопје,

4.0

1.6 Metush  Sulejmani, “.”Ndryshimet në familjen shqiptare pasojë e
dinamikës  së  proceseve  shoqërore”,  Списание “Studime
albanologjike”,  2011,Институт  за  духовно  и  културно
наследство на албанците, 2011, Скопје.

4.0

1.7 Metush Sulejmani,”“Aspekti sociologjiko-politik i spalljes së

pavarësisë së Shqipërisë dhe roli i Kuvendit të Karadakut të

Kumanovës në zgjidhjen e çështjes shqiptare”, Centrum,Бр.1,-

4.0
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Научно списание,2013, Скопје,,

1.8 Metush Sulejmani,”Etnogjeneza e Rekës së Epërme”, Reçension i
librit “Reka e Epërme dhe fshati Kiçinicë” на авторот Бранко 
Манојловски, Научно Списание за општествени истражувања
приИнститутот за духовно и културно наслетство на 
Албанците,2016,Скопје,

4.0

1.9 Metush Sulejmani “Funksionet shoqërore të arsimit”, Научно 
Списание “Mësuesi”,Maj 2018,Скопје,

4.0

1.10
Metush Sulejmani “Ndryshimet në marrëdhëniet familjare në 
familjen shqiptare në Maqedoni”,Centrum Nr.9 Научно 
Списание ,2018,Скопје,

4.0

2 Трудови  и  статии  со  научни  резултати,  објавени  во

референцијаните  науни  и  стручни  списаниј  со

меѓународен едиториален борд

51.9

2.1 Metush  Sulejmani  “Ligji  për  vetëadministrim  vendor  dhe

ndikimi  i  procesit  edukativo-arsimor  në  mardhëniet

ndëretnike”-Списание: „Vizione„Бр.1,2004,Скопје,

6.0

2.2 Metush  Sulejmani,”Politika gjenocidiale serbe ndaj popullit

shqiptarë”,Списание “Univerzitas”,Беч,Бр.4/5,2004,

6.0

2.3 Metush Sulejmani,”Parimet  etike  imperativ  i  çdo shoqërie”,

Списание,„Vizione„Бр.6,2006,Скопје,

6.0

2.4 Metush  Sulejmani,  “The  role  of  hypotheses  in  scientific

research”,SUT SCIENTIFIC OBSERVER•Vol.1•Issue 2&3•2011,

(An International  Inter-university Journal) ISSN 1857- 6915

(printed  version) ISSN  1857-  6923  (online  version),State

University  of Tetova, Macedonia

6.0

2.5 Metush  Sulejmani,“Aspekti  sociologjik  i  ndryshimeve   në

sferën  e  mardhënieve  familjare  në  familjen  shqiptare  në

Maqedoni”,  Научно  списание  на  Филозофски  Факултет

“Filosophica”,  Државен  Тетовски  Универзитет,Тетово,

2015,

6.0

2.6 Metush Sulejmani,Zija Zimeri, “Roli i arsimit në gjeo shkenca për
krijimin e shoqërisë së dijes si kusht për zhvillimin e mirëqenies
shoqërore” (Geo –SEE Institute- Декември,2014,Скопје,

6.0

2.7 Zija  Zimeri,  Metush  Sulejmani,  Arta  Zimeri,  “Anthropogenic
tourist motives in Debar,Struga and Ohrid” (Geo –SEE Institute-

5.4
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Декември,2014,Скопје,  International scientific journal  “Micro
Macro  &  Mezzo  Geo  Information”.  Импакт  фактор
(2013):0.386,

2.7 Zija  Zimeri,  Metush  Sulejmani,  Arta  Zimeri,  “Anthropogenic
tourist motives in Debar,Struga and Ohrid” (Geo –SEE Institute-
Shkup.Dhjetor,2014,  International  scientific  journal   “Micro
Macro &Mezzo Geo Information”. Impakt faktor (2013):0.386,

5.4

2.8 Zija  Zimeri,  Blerta  Zimeri,  Metush  Sulejmani,  Sociocultural
dimension   of  communication   and  tourism,  Thirteenth
Internacional  Scientific  Conference-THE  TEACHER  OF  THE
FUTUR, Budva Montenegro ISSN 2545-4439,2017,

5.4

2.9 Zija  Zimeri,  Metush  Sulejmani,Blerta  Zimeri,  Basic  of  traffic
tourism  in  theRepublic  of  Macedonia,  European  Journal  of
Economics,  Law  and  Social  Sciences  (Austria)  E-ISSN  2510-
0429/ISSN 2519-1284-2017,

5.4

3 Трудови со оригинални резултари објавени во збир на
трудови и книги од научни и стручни конференции со
меќународен борд

3.1 Metush  Sulejmani,  “Enciklopedia –shprehje e mosdurimit ndaj
shqiptarëve”,од гнигата на група автори:”Enciklopedia-reagime,
përmbledhje shkrimesh”, 2009, Скопје,

3

3.2 Metush Sulejmani,  “The sociological aspect of themigration

of Macedonian Albanians as one of the effects of the global

risk”Regional  science  conference  with  international

participation,2013,Пеќ,Република Косово, Година. 3,Бр.3,

3

3.3 Metush  Sulejmani  “Dimenzioni  socio  ekonomik  i  varfërisë

dhe pasojat  e sajë në shoqëri”,во книгата: “Traumat dhe

dukuritë  psikologjike  si  pasojë  e  konfliktit  burim  për

rrezikimin e të drejtave dhe lirive të njeriut”,2003,Скопје,

3

3.4 Metush  Sulejmani “Mardhëniet ndëretnike dhe Marrëveshja e

Ohrit”,дел  од  гнигата  од  група  автори:”Implementimi  i

marrëveshjes kornizë të Ohrit”,2003.Скопје,

3

3 Punime  me  rezultate  origjinale  i  botuar  në  përmbledhje

punimesh  nga  konferencë  profesionale  shkencore  me  bord

ndërkombëtar

12

3.1 Metush   Sulejmani,  “Enciklopedia  –shprehje  e  mosdurimit

ndaj shqiptarëve”,nga libri prej grup autorësh:”Enciklopedia-

reagime, përmbledhje shkrimesh”, 2009, Shkup,

3
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3.2 Metush Sulejmani,  “The sociological aspect of themigration

of Macedonian Albanians as one of the effects of the global

risk”Regional  science  conference  with  international

participation,2013,Pejë,Republika e Kosovës, Viti 3,Nr.3,

3

3.3 Metush  Sulejmani  “Dimenzioni  socio  ekonomik  i  varfërisë

dhe pasojat e sajë në shoqëri”,në librin “Traumat dhe dukuritë

psikologjike si pasojë e konfliktit  burim për rrezikimin e të

drejtave dhe lirive të njeriut”Скопје,2003, 

3

3.4 Metush  Sulejmani “Mardhëniet ndëretnike dhe Marrëveshja e

Ohrit”,pjesë  e  librit  nga  grup  autorësh:”Implementimi  i

marrëveshjes kornizë të Ohrit”,Скопје,2003,

3

4 Pjesëmarrje në tubim shkencor me referat-prezantim oral 18
4.1. Metush  Sulejmani,”Bashkëpunimi  ndëretnik  bazë  për

ardhmërinë  e  Maqedonisë”  Учесник  во  тркалезната  маса:

”Иднината  на  Македонија-Македонско-албански  диалог”

одржан  на   4  и 5  јуни 2001  во  Скопје  во  Клубот  на

пратениците,

2

4.2 Metush  Sulejmani,”Aspekti  sociologjik  i  shpërnguljeve  të

shqiptarëve dhe pasojat e sajë”Научна конференција базиран

на  проектот”Migrimi  plagë  e  re  e  vjetër”-Исламско-

омладински форум,2010 Куманово,

2

4.3 Учесник  во  еднодневниот  семинар  во  Здружението  за

афирмација на жената (Associacion for women affirmation)

во Скпје на тема:”Punimi shkencor,sfidë për hulumtuesit  e

rinjë”,2010,Скопје,

2

4.4 Metush  Sulejmani,“Multietniciteti  i  shoqërive  bashkëkohore

bazë  për  avansimin  e  demokracisë  globale  dhe  lokale  në

vendet  shumetnike”,  Предавање  одржан  во  тродневниот

семинар во Куманово на 30, 31.05.2005 dhe 01.06.2005 на

тема:“Bashkëpunimi  regjional  mes  komunës së  Kumanovës

dhe të Gjilanit„.

2

4.5 Metush  Sulejmani,”Roli  i  partive  politike  në  shoqëri”

(Меѓународна  конференција  организиран  од  OSBE-

Скопје,октомври 2005)

2
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4.6 Metush Sulejmani,“Aspekti  sociologjiko-politik  i  spalljes  së

pavarësisë së Shqipërisë dhe roli i Kuvendit të Karadakut të

Kumanovës  në  zgjidhjen  e  çështjes  shqiptare”Наушна

конференција  за   100  годишнината  на  Карадачкото

Собрание од Куманово одржан на 24.07.2012 во Куманово,

2

4.7 Metush  Sulejmani,“Ndryshimet  në  familjen  bashkëkohore

shqiptare në Maqedoni”,Учесник во научната конференција

во  Скадар ”ICRA”  24-25.maj  2013,  Скадар,Република

Албанија,

2

4.8 Metush  Sulejmani,  ““Aspekti  sociologjik  i  migrimeve  të

shqiptarëve  të  Maqedonisë  si  një  nga  efektet  e  riskut

global”,Учесник во регионлната научна конференција  со

меѓународен карактер на тема:Pasojat  nga risku global në

vendet në tranzicion”, Печ, Република Косово 14.мај 2013.

2

4.9 Metush  Sulejmani  “Teoria  e  riprodhimit  kulturor   dhe

arsimi”,Научна  конференција  одржан  во  Тетовскиот

Универзитет во Тетово на   30-31 октомври 2015.

2

5 Abstrakt i botuar në përmbledhje të konferencës 9
5.1 Metush  Sulejmani,”Bashkëpunimi  ndëretnik  bazë  për

ardhmërinë  e  Maqedonisë”  Учесник  во  тркалезната

маса”Ardhmëria e Maqedonisë-dialogu maqedono-shqiptarë”

одржан  на 4  и 5  јуни 2001  во  Скопје  во  Клубот  на

пратениците,

1

5.2 Metush  Sulejmani,”Aspekti  sociologjik  i  shpërnguljeve  të

shqiptarëve  dhe  pasojat  e  sajë”Научна   конференција

базиран во пројектот”Migrimi plagë e re e vjetër”-Исламски

омладински форум2010,Куманово,

1

5.3 Учесник  во  еднодневниот  семинар  во  Здружението  за

афирмација на жената (Associacion for women affirmation)

во  Скопје,  тема  на  семинарот:”Punimi  shkencor,sfidë  për

hulumtuesit e rinjë”,2010,Скопје,

1

5.4 Metush  Sulejmani,“Multietniciteti  i  shoqërive  bashkëkohore

bazë  për  avansimin  e  demokracisë  globale  dhe  lokale  në

vendet  shumetnike”,  Предавање  одржан  во  тродневниот

1
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семинар  во  Куманово на 30,  31.05.2005  и 01.06.2005 на

тема: “Bashkëpunimi regjional mes komunës së Kumanovës

dhe të Gjilanit„.
5.5 Metush  Sulejmani,”Roli  i  partive  politike  në  shoqëri”

(Меѓународна  научна  конференција  организиран  од

OSBE-Скопје,Октомври  2005)

1

5.6 Metush Sulejmani,“Aspekti  sociologjiko-politik  i  spalljes  së

pavarësisë së Shqipërisë dhe roli i Kuvendit të Karadakut të

Kumanovës  në  zgjidhjen  e  çështjes  shqiptare”,Научната

конференција  за  100  годишнината  на  Карадачкото

Собрание  од  Куманово  одржан  на   24.07.2012 во

Куманово,

1

5.7 Metush  Sulejmani,“Ndryshimet  në  familjen  bashkëkohore

shqiptare në Maqedoni”,Учесник во научната конференција

во  Скадар ”ICRA”  24-25.maj  2013,  Скадар,Република

Косово,

1

5.8 Metush  Sulejmani,  ““Aspekti  sociologjik  i  migrimeve  të

shqiptarëve  të  Maqedonisë  si  një  nga  efektet  e  riskut

global”,Учесник на регионалната научна конференција со

меѓународен карактер на тема:Pasojat  nga risku global në

vendet në tranzicion”, Печ, Република Косово 14.мај 2013.1

1

5.9 Metush  Sulejmani  “Teoria  e  riprodhimit  kulturor   dhe

arsimi”,Наушна  конференција  одржан  во  Тетовскиот

Универзитет во Тетово  30-31 октомври 2015.

1

Вкупно 130.9

СТРУЧНО  АПЛИКАТИВНАТА  ДЕЈНОСТ

Ред.број r Име на активноста : Бодови
1. Книги од научна област-автор
1.1. Metush  Sulejmani,  Përsiatje  sociologjike,  2005,  Logos  A,

Скопје
8

1.2. Metush Sulejmani, Procesi edukativo-arsimor dhe mardhëniet
ndëretnike në Republikën e Maqedonis, 2012,Фуркан,Скопје

8

1.3. Metush Sulejmani,  Refleksione socio-politike,  2014,  Фуркан 8
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Скопје
1.4. Metush Sulejmani, Sociologjia, 2018, Фуркан,Скопје 8
1.5. Metush Sulejmani, Sociologjia e arsimit,2015, Фуркан,Скопје 8

2. Кординатор за подготвување на елаборатот на 
студиската програма

Бодови

2.1 Кординатор за подготвување на елаборатот на студиската 
програма за Бизнис админстрацијата

1

2.2 Кординатор за подготвување на елаборатот на студиската 
програма за јавна администрација

1

Вкупно 42

ДЕЈНОСТИ СО ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Ред.бро. Име на активноста: Бодови
4. Декан бодови
4.1 Декан на Факултетот за бизнис администрацијата-Куманово 6

Продекан Бодови
2.  FON-Универзитет- Факултет за детективи  и безбедност 4

Вкупно 10.00

СТРУЧНИТЕ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ Бодови
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ 110.356
НАУЧНО  ИСТРАЖУВАЧКА  ДЕЈНОСТ 130.09
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА  ДЕЈНОСТ 42.00
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК  ИНТЕРЕС 10.00

Вкупно 293.356

Тетово, Јуни 2018Членови на рецензенската комисија:

 1.Проф.Д-р.Ружица Цацаноска (Претседател)

_________________________ 
2 Проф.Д-р.Славејко Сасајковски (Член)

_________________________ 
3.Проф.Д-р.Решат Ќаили(Член)
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