


РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВА ВО  НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ПОВИК
АСИСТЕНТ ВО  ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕДИЦИНСКИНАУКИ 

УНИВЕРСИТЕТ ВО ТЕТОВО

Со предлог-одлука на Научниот наставен совет на Факултетот за Медицински
Науки  на  Тетовскиот  Универзитет  и  одлуката  на  Ректоратот  број  02-3006  /  1  од
13.07.2018 година, а врз основа на огласот објавен на: 04.06.2018 година во дневниот
весник " Време "и" Нова Македонија "е назначен за комисија за правна заштита за
избор на  асистент за  предмет  по  Физиологија I  и  Физиологија II,  со  составната
комисија: 

1. Проф.Др.  Лутфи Зулбеари ,  (претседател),  професор  во  Факултетот  за
Медицински Науки, Универзитет во Тетово,

2. Проф.Др. Кастриот Хаџиреџа(член),  вонреден професор на Факултетот
за Медицински Науки, Универзитет во Тетово

3. Проф.Др. Фатмир Ферати (член), вонреден професор на Факултетот за
Медицински Науки, Универзитет во Тетово

Во горенаведениот конкурс се пријавени двајца кандидати 
1. Др.мед Авди Назифи
2. Др.
3. Вјоса Џафери 

Горенаведената  комисија  по  добивањето и  разгледувањето на  материјалите
доставени до конкурсот, на горенаведената титула го претставува:

ИЗВЕШТАЈ

На 04.06.2018 година во весникот "Коха"  и  "Нова Македонија"  беше објавен
конкурс  за  избор  на  асистент  по  Физиологија  I  и  Физиологија  II предмети  на
Факултетот за Медицински Науки.

По  разгледувањето  на  примената  документација,  горенаведената  комисија
поднесува извештај за кандидатот:

1.Асс.Др.Мед Авди Назифи (PhD candidate)



БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Асс.Др.мед. Авди Назифи, роден на 08.06.1982 година во село Калиште Општина
Гостивар. Основното училиште го заврши во својата татковина, средното  училиште го
заврши во медицинско училиште "Никола Штејн" Тетово.

Студирал на Медицинскиот Факултет при Универзитетот во Тирана,  каде што
дипломирал во 2009 година и ја добил титулата "доктор по медицина".

По завршувањето на студиите, тој е лиценциран како лекар во Лекарската комора
на Република Македонија и веднаш бил вработен (во 2010 година) како општ лекар во
приватната здравствена организација "Алби Медика" во Тетово.

Во  2011  година  завршил  професионално  образование  во  областа  на
ултрасонографијата  во  Клиниката  за  Радиологија  во  Универзитетскиот  Клинички
Центар  "Мајка  Тераза"  во  Скопје,  каде  што  е  сертифициран  и  лиценциран  за
самостојно  изведување  на  "ехозонографијата  на  абдоминалните  органи"  под
раководство на проф. Д-р Климе Ѓорески.

Потоа, во септември 2012 година е ангажиран како асистент по Физиологија I и
Физиологија  II, во  студиски  програми:  Општа  медицина,  Стоматологија  и
Инфермерија,  на  Медицинскиот  Факултет  Университет  во  Тетово,  каде  што
продолжува да предава на релевантните предмети.

Во јануари 2015 година, тој присуствуваше на второто образование во областа на
ехозонографијата, со посебен фокус на "ехозонографијата на тироидната жлезда" под
раководство на проф. Д-р Максим Цела.

Во октомври 2016 година, се запишува во третиот циклус на докторски студии
од областа на биомедицината на Медицинскиот Факултет при Университет во Тетово,
каде што ја  подготвува својата  докторска дисертација  од  областа  на  Физиологија  и
Патофизиологија на тироидната жлезда под ракводство на ментор Проф.Др. Шеќибе
Беадини.

Асс. Д-р мед. Авди Назифи е експерт по италијански, германски и македонски
јазик. Успешно  завршил курсеви за користење на Microsoft Office софтверот.

Комитетот за ревизија ги доби целокупните научни, стручни, педагошки и други
достигнувања на  кандидатот  од  почетокот  на  кариерата,  како  и  севкупните  научни,
стручни, педагошки достигнувања и други достигнувања на кандидатот врз основа на
доставена документација како важен дел за избор,



НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ

Од септември 2012 година, Д-р.мед. Авди Назифи е ангажиран како асистент на
Факултетот за Медицински Науки на Универзитет во Тетово, каде што е ангажиран и
има практична настава  по предметите  Физиологија  I  и  Физиологија  II,  во  студиски
програми: Општа медицина и стоматологија, како и во предметот Физиопатологија во
студиските програми за стоматологија, инфермерија, физиотерапија и акушерство.

Асс.  Д-р  мед.  Авди  Назифи  континуирано  предава  на  Факултетот  за
Медицински Науки наУниверзитет во Тетово, во гореспоменатите  предмети каде што
продолжува да се наоѓа во моментов.Во согласност со Правилникот и постапката за
избор  на  академски,  научни,  едукативно-стручни  и  колаборативни  предавања  на
Универзитетот во Тетово (Универзитетскиот Булетин), кандидатот Авди Назифи доби
вкупно 73,8 поени од наставната дејност.

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Покрај  ангажирањето  во  наставниот  процес,  кандидатот  е  ангажиран  во  научни
истражувања од областа на медицинските науки и објавил неколку научни трудови од
областа  на  медицината  во  научни  списанија,  меѓународни  научни  публикации  и
резимеа на научни конференции кои се цитирани во прилогот што следува.

Во  согласност  со  Правилникот  и  постапката  за  селекција  на  академски,  научни,
едукативно-стручни и колаборативни предавања на Универзитетот во Тетово (Булетин
на Универзитетот), кандидатот Асс. Д-р мед. Авди Назиф постигна вкупно 15 поени од
научно-истражувачката дејност.

ПРОФЕСИОНАЛНА АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Асс.  Д-р  мед.  Авди Назифи е  општ лекар во  приватната  здравствена  организација
"Алби Медика" во Тетово. Член е на Здружението на лекари од Албанија и член на
Здружението на лекари на Македонија.

КандидатотАсс.  Д-р  мед.  Авди  Назифи  учествуваше  на  многу  локални  конгреси  и
меѓународни  конгреси  од  областа  на  медицината,  предава  на  медицински  теми  за
унапредување и обука на млади лекари на конгреси и семинарски теми презентирани
во областа на медицината.



И,  во  согласност  со  регулативата  и  постапката  за  селекција  во  научни,  наставно-
стручни и вонредни професии на Универзитетот во Тетово (Универзитетски булетин),
кандидатот Асс. Д-р мед. Авди Назифи реализира 2 поени во оваа активност.

ЛИСТА НА НАУЧНИ  ПУБЛИКАЦИИ СО МЕЃУНАРОДНА РЕЦЕНЗИЈА

Членовите  со  оригинални  научни  резултати,  објавени  во  научно-стручни
референтни списанија со меѓународен одбор

Ш.Беадини, Н.Беадини, Авди Назифи,  Н.Дурмиши, А.Беадини
“Влијанието на тестостерон, сперматограм и култура на спермата во појавата на
машката неплодност во Западна Македонија "
UNIVERSI-International Journal of Education,Science,Technology, Innovation, Health and
Environment,Volume 01-Issue 01,December 2014 ISSN: 1857 – 9450

Беадини Н, Бајрами З, Беадини Ш, Беџети С, Зулбеари З, Беадини А, Назифи А
“Дефинирање  на  ризик  од  пациенти  за  трансаминитис  за  време  на  терапија  со
статини "
UNIVERSI-International Journal of Education,Science,Technology, Innovation, Health and
Environment, Volume 1, Issue 3, August 2015; ISSN: 1345 – 9893.

Беадини Н, Бара П,  Беадини Ш, Беџети С, Назифи А , Беадини А,
 “Микробиолошка  анализа  и  профил  на  антибиограми  во  случаи  на  фарингитис
третман со антибиотик "
UNIVERSI-International Journal of Education,Science,Technology, Innovation, Health and
Environment, Volume 1, Issue 3, August 2015
ISSN: 1345 – 9893

Статии со оригинални научни резултати, објавени во преглед на дела од научен
собир со меѓународен одбор

Бесмира Зама, Тритан Кало, Авди Назифи, Стела Муча
"Многу  случај  на  нозокомијален  фатален  некротизирачки  фацилитис  поради
псеудомонасите Аеругиоза во имунокомпетентна претпоставка”
“The  1stScardus  Conference”  -  International  Association  for  Edducation,  Science,
Technology, Inovation, Health and Environment. & Association for Anglo-American Studies,
August 2015
ISSN:1857-9450

Авди Назифи, Бесмира Зама, 
“Хепатитис Б, клиничка релевантност и превенција”



“The  1stScardus  Conference”  -  International  Association  for  Edducation,  Science,
Technology, Inovation, Health and Environment. & Association for Anglo-American Studies,
August 2015
ISSN:1857-9450

Учество во научно-стручен состанок со презентации - усна презентација

Авди Назифи1, Неџхбедин Беадини1, Мирни Кони2, Шекибе Беадини1, Ирфан Ахмети3

“Утврдување на нивото на хормонот и тироидната жлезда и анти-TPO - целата
група на различни човечки суштества”
Fisrt International Scientific Conference of Faculty of Medical  Science – ISCFMS,  June,
2016

 

2. Др.Мед Вјоса Џафери

Лични податоци – Вјоса Џафери 

Улица.  Боро Вукиќ 28, 1200 Тетово, Република Македонија 

+389 71 611 177

vojsa.xhaferi@hotmail.com

Апликација за – Асистент по Физиологија I & II 

- Асистент  во  Факултетот  за  Медицински  Науки  ,  Универстет  во  Тетово  ,

Република Македонија примена на 1 Септември 2016 година
- Предавање на предмети Физиологија I & II  во смерот општа медицина. 
- Предавања по Хумана Биологија , смерот Физиотерапија 
- Предавања во средното  медицинско учлиште Nikolla Shtejn-  Тетово 
- Доктор во приватна ординанција Др- Бекими – Тетово 
- Професор по Физиологија, Клиничка Биохемија 

Лиценса за општ лекар во – Скопје Република Македонија 

Учествно на  EFIS-EJI South Eastern European Immunology School ( SEEIS2015) –

Becici, Montenegro 

Пракс тренинг програма во Турција Едирне 2011 година 

mailto:vojsa.xhaferi@hotmail.com


Познавање на јазици како, македонси , англиски , турски и германски 

Комуникациски вештини , работа во тим и други компјутерски вештини 

Публикации 

- Џафери В, Рамадани П - Асоцијација на рН во сперма и неплодност кај мажи,

Прва Меѓународна Научна Конференција на Факултетот за Медицински Науки ,

3-4 Јуни 2016, Факултетот за Медицнски Науки , Тетово Република Македонија

пп.143 
- Алили  А,  Џафери  В,  Рамадани  П-  Ендокрини  и  морфолошки  промени  кај

пациенти  со  синдром  на  полицистични  јајници  -  Прва  Меѓународна  Научна

Конференција на Факултетот за Медицински Науки , 3-4 Јуни 2016, Факултетот

за Медицнски Науки , Тетово Република Македонија
- Џхафери В, Дењали И, Преваленцата и инциденцата на акутна лимфобластна

леукемија  и  акутна  миелоидна  леукемија  во  Република  Македонија  -

Меѓународна  Научна  Конференција  на  Факултетот  за  Медицински  Науки  ,

Университет во Тетово , Република Македонија 
- Дењали И, Џафери В, Рамадани П, Експресија на генот во акутна лимфобластна

леукемија  и  хрновска  миелоидна  леукемија,  преваленца  и  инциденца  на

леукемија  во  Република  Македонија  –  EJI  South  East  European  Immunology

School ( SEEIS 2015) – 16019 Октомври 2015, Becici , Montenegro 



ПРЕДЛОГ И ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на горенаведените податоци за вкупната активност на кандидатite,

рецензионата  комисија утврди дека:  Асс.  Д-р med.  Авди Назифи поседува научна и

стручна-професионална квалификација и врз основа на Законот за Високо Образование

на  Република  Македонија,  во  согласност  со  Правилникот  за  посебните  услови  за

постапката на селекција во наставно-научни повици и соработникот на Универзитет во

Тетово, ги исполнува сите условите предвидени  за избор во повикот што се пријавил.

Рецензионата комисија има чест и задоволство на Советот на Ректоратот на

Универзитет во Тетово да му предложи кандидатот Асс. Д-р  мед. Авди Назифи

биде  избран  за  научен  наставен  повик:  АСИСТЕНТ  ПО  ПРЕДМЕТИТЕ:

ФИЗИОЛОГИЈА I И ФИЗИОЛОГИЈА II.

Тотово, Јуни 2018                                                 Рецензента комисија:

Проф.Др. Лутфи Зулбеари , (претседател)

_________________________________

Проф.Др. Кастриот Хаџиреџа (член)

_________________________________

Проф.Др. Фатмир Ферати (член)

_________________________________
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