
До: 
Наставно научен совет на Филозофскиот Факултет

Врз  Одлуката  на  Наставно-Научниот  Совет  на  Филозофскиот  Факултет  на
Универзитетот  во  Тетово  со  бр.  16-  1283/1  од  датумот 27.11.2019,  во  врска  со
Конкурсот, за избор/реизбор на професорите во наставно-научните звања, објавен во
дневните новини “Koха” и  “Нова Македонија”  од датумот 25.09.2019,  како и во web-
страницата на Универзитетот www.unite.edu.mk,  се формира рецензенска комисија во
следен состав:

1. Проф. Др. Арафат Шабани, редовен професор  во ЈИЕЛ- Претседател
2. Проф. Др. Едмонд Драготи, редовен професор, Универзитетот Тирана- Член
3. Проф. Др. Галип Велиу, редовен професор, Универзитетот во Тетово- Член

Рецензенската  комисија  констатираше  дека  во  конкурсот  бил  пријавен  само
еден  кандидат  и  тоа:  Проф.  Др.  Муса  Мусаи.  По  согледувањето  на  доставената
документација од страна на кандидатот: Проф. Др. Муса Мусаи во едно кандидат за
звањето редовен  професор по предметите:  Психологија на трудот I и II,  Социјална
Психологија I и II и Психологија на Религијата, на Рецензенската Комисија на Советот
на Ректоратот на Универзитетот во Тетово му доставува следниот:

Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т   

ГЛАВНИТЕ БИОГРАФСКИ СПИСИ 

Кандидатот Муса Мусаи е роден во Градец-Гостивар на 01.05.1970. Основното
и средното училиште ги завршил во Градец и во Скопје. Во 1993 се регистрирал во
Бацалариус студиите на Теолошкиот Факултет во Универзитетот Мармара-Истанбул.

Во текот на студиите за постигнување: Бацалариус  во 1996 година.

Магистерскиот  труд  го  одбрани  во  1998  година  со  тема  „Перцепциите  на
националниот  идентитет  и  религиозниот  кај  Албанците  од  Македонија  и  од
Турција„.

Титуларот на Докторските науки го зема во 2004 година при Универзитетот на
Мармара во Истанбул Р. Турција, Институтот за Социјалните Науки,  во сферата на
Психологија на Религијата  тема:  „Интеграцијата на социјалниот и религиозниот
идентитет на Муслиманите од Балканот„. Кандидатот во сите овие научни степени
постигнал одлични успеси, стекнувајќи вака признанија и сертификати кои се прилог
на реализираните успеси на самиот кандидат во текот на акдамските постигнувања.



Согласно со член 144 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на државниот Универзитет
во  Тетово  (Универзитетски  гласник  бр.  02-6043/1  од  октомври  2014  година),
кандидатот  Проф.  Др.  Муса  Мусаи  остварил  вкупно  227.104 поени  од  научно-
истражувачката дејност.

Врз  основа  на  доставената  документација  може  да  се  констатира  дека
кандидатот добро го познава англискиот јазик за што и е доставен соодветен документ
(Цертификат за познавање на англиски јазик). Проф. Др. Муса Мусаи поседува знаења,
компетенции и умешност (сега веќе докажувани) во врска со IT технологиите во врска
со потребите во контекст на професионалните активности.

Др.  сци.  Муса  Мусаи  искуството  и  аналитичката  умешност  како  и
истражувачката  ги има докажувано во  релевантните  инситуции како:    Dr.sci  Musa
Musai  përvojën  dhe  aftësitë  analitike  dhe  hulumtuese  i  ka  dëshmuar  në  institucioneve
relevante  како:  раководител  и  специјалист  за  обука  во  позицијата  на  директор  на
Фондацијата за Наука и Култура „Дитуриа„ во Гостивар.

 Наставно-образовната дејност 

Во периодот после изборот во звањето инординарен професор, Др. Муса Мусаи
имаа реализирано  образовно-наставна  делатност  во првиот  и  во  вториот циклус на
студиите, на Филозофскиот Факултет по наставната програма Психологија. Во склопот
на наставната програма по психологија за периодот на реизбор ги има реализирано
следните  предмети:  Психологија  на  трудот I  и II,  Социјална  психологија  I  и II,
психологија  на  индивидуата  и  групата,  психологија  на  моралот,  психологија  на
религијата,  Политичката  психологија  како  и  Психологија  на  разрешување  на
проблемите. Во програмата на Филозофија и Социологија, Новинарство и Специјална
едукација  и  рехабилитација,  има  одржано  предавањата  и  вежбите  со  предметот
Социјална  психологија. Во  работата  со  студентите  има  реализирано  редовни
консултации  во  врска  со  семинарските  и  истражувањата  како  и  содржините  на
програмата  со  дотичните  предмети  во  кои  бил  агажиран.  После  почнувањето  со
постдипломските  студии  во  Филозофскиот  Факултет  на  студиската  програма
Психологија  ,  Проф  др.  Муса  Мусаи  имаа  реализирано  следните  предмети:
Психолошкото  вреднување на  децата,  психологија  на  лидерството  о  менаџирањето
како и психологија на консултирањето и обука.  Во универзитетскиот колеџ Фама во
Приштина,  од  2011/12  академска  година  има  ангажман  и  во  првиот  и  во  вториот
циклус. Во првиот циклус ги одржува предметите како што се: Развојна психологија,
психологија  на  адолесцентност,  аплицирана  психологија  на  трудот,  психолошка
подршка во школото. По започнувњето на вториот циклус постдипломските студии во
текот  на  академската  2012/2013  година,  Проф  др.  Муса  Мусаи  ги  има  одржано
следните  предмети:  Напредна  развојна  психологија,  психологија  на  разновидност,
фамилијарна психологија, Психолошки консултантски услуги.

Согласно  со  критериумите  опфатени  во  формуларот  за  избор  во  наставно  –
научно звање, научно и наставно – професионално, може да се констатира дека Проф.
Др. Муса Мусаи во врска со  образовна – наставната делатност   има реализирано
вкупно 227.104 поени  со  што  го  има  поминато  минималните  потребни  поени
неопходно предвидени за избор/реизбор во звањето ординарен професор во склопот на
овој критеријум.



Научно – истражувачката делатност

Во сферата на научно – истражувачката делатност, од последното наставно звање
на Проф. Др. Муса Мусаи, се забележувани евидентни резултати како аутор и коаутор
на  моногуте  научни  трудови,  претставени  во  меѓународни  и  внатрешни  научни
конференции и симпозиуми: 

1. Musai, M., (2019) Keynote speaker with topic “Relationship between components of
religiosity and social competence among university students” at International Social
Science Congress, Gumushane University, November 2019, Turkey.

2. Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  (2019) “The relation  between self-respect,  academic  self-
regulation  and success  in  school”  Konferenca:  Arti  dhe  shkenca  e  mësimdhënies,
Универзитетот во Приштина. Приштина 07.03.2019.

3. Osmani, Q., Musai, M., (2019) “Mësimdhënie dhe mësimnxënie e orientuar dhe në
funksion  të  stileve  të  të  mësuarit  të  nxënësve”  Konferenca:  Arti  dhe  shkenca  e
mësimdhënies, Универзитетот во Приштина. Приштина 07.03.2019.

4. Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  (2019)  “Raporti  mes  perceptimit  të  Re(e)migrimit  dhe
përvojës (e)migruese -sfidat, perspektivat dhe implikimet” International Congress on
human, social sciences and arts, November13-15, Tetovo.

5. Osmani, M., Musai, M. (2019) “Efektet e perceptuara nga Re(e)migrimi, përvoja e
(e)migrimit  dhe  efektet  nga  Re(e)migrimi   mbi  strukturën  demografike  në  vend.”
International Congress on human, social sciences and arts, November 13-15, Tetovo.

6. Musai, M., Osmani Q., (2019) “The relationship between personality traits, ethnicity
and  the  tendency  for  social  dissimulation  in  persons  involved  and  uninvolved  in
politics.” IC - UBT 2019 UBT International Conference on business technology and
innovation, Prishtina.

7. Osmani  Q.,  Musai,  M.,  (2019)  “Political  psychologism  and  leadership  styles  -
metanalysis  study.”  IC  -  UBT  2019  UBT  International  Conference  on  business
technology and innovation, Prishtina.

8. Musai,  M.,  Osmani  Q.,  (2019)  “Satisfaction  with  internal  communication  in
multilingual  educational  institutions.”  International  Scientific  Multilingual
Conference,  Multilingualism as  a  Challenge of a  Linguistic,  Literary  and Cultural
Communication, SEEU University Tetovo. 

9. Osmani,  Q.,  Мusai,  M.,  Gashi,  K,  Jonuzi,  M.  (2016).  “Dynamic  profile  of
subcomponents  of  Job  satisfaction  in  functions  of  the  Job  opportunities  to  the
employees  in  the  bank”.  4-th  international  scientific  conference  announcement  –
Tetova:  The  economic  effects  of  migration  processes  in  the  Western  Balkans  .
University of Tetova and Haxhi Zeka Peja Kosova.

10. Osmani,  Q.,  Musai,  M.,  Jonuzi,  M.  (2016).  “Stilet  e  të  mësuarit  në  funksion  të
konceptualizimit  të  programeve  të  edukimit”.  4th  International  Conference  of  the
Faculty  of  Philosophy  –  ICPHF2016:  Arsimimi  dhe  edukimi  në  shoqëritë  me
diversitet kulturor. October 28th, 2016. Universiteti i Tetovës dhe Kadri Zeka Kosovë.

11. Osmani, Q., Musai, M., Jonuzi, M. Funksioni diskriminativ i statusit të punësimit në
kontekst  të  stilit  dominant  të  të  mësuarit  te  popullata  studentore.  6 th International



conference. "Challanges and Opportunities for the Development of a Contemporary
Society". September 30 th-October 1st, 2016. Peja, Republic of Kosovo. 

12. Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  Jonuzi,  M.  (2016).  Interrelationship  between  intellectual
ability and feel of perfection at students population.  20'th anniversary of Foundation
for Science and Culture DITURIA. Second International Conference, "Contemporary
trends in philosophical system" 11-12 Korrik 2016.

13. Osmani,  Q.,  Musai,  M.,  Jonuzi,  M.  “Prognostička  vrjiednost  religioznosti  i
relevantnih varijabla u objašnjenju socijalne kompeticije kod studentske populacije“.
Naučni  simpozium  „Odnos  religiskog  i  nacionallnog  u  identitetu  i  stvarnosti
Balkanskih naroda“. (6-7.03.2015). Naučno istraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb R.
Hrvatska. 

14. Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  Jonuzi,  M.  “Odnos  između  komponente  religioznosti  i
socijalnih  kompeticija  kod  studentske  populacije”.    Naučni  simpozium  „Odnos
religiskog i nacionallnog u identitetu i stvarnosti Balkanskih naroda“. (6-7.03.2015).
Naučno istraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb R. Hrvatska.

Освен горенаведнатото,  тој  е  и автор и  на  многу научни трудови објавени на
национални и меѓународни научни списанија, со меѓународни бордови, од кои можеме
да ги одвојиме: 

1. Musai,  M.  (2015).  Integracija  vjere  unutar  nacionalnog  identiteta  albanskih
muslimana,  zbornik  radova  simpozija  “Odnos  religijskog  I  nacionalnog  u
identitetu i stvarnosti balkanskih naroda”, Svezak 14, broj 40-41, pp. 317-331.

2. Osmani, Q., Musai, M., Jonuzi, M. (2016).  Stilet e të mësuarit në funksion të
avancimit të nxënies dhe suksesit akademik. Kumtesat nga konferenca vjetore e
shkencës  ”Java  e  Shkencës”  2015.  Ministria  e  Arsimit,  Shkencës  dhe
teknologjisë. Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë. Vol 2. pp.311-322.

3. Osmani,  Q.,  Мusai,  M.,  Gashi,  K,  Jonuzi,  M.  (2019).  “Dynamic  profile  of
subcomponents of Job satisfaction in functions of the Job opportunities to the
employees in the bank”. International scientific journal on economics, finance,
business, marketing, management and tourism “Economic Vision”, Vol. 6. No.
11/12. pp. 

4. Musai,  M.  (2017).  Raportet  mes  motivimit  dhe  zotimit  ndaj  organizatës  në
institucionet  e  shëndetit  dhe  bankat,  Journal  of  scientific  thought  “Dituria.”
Vol. 5/Nu. 8. pp. 33-61.

5. Osmani, Q., Musai, M. (2019). Teaching and learning oriented and in function
of students' learning styles. International Journal of social and human sciences
“Philosophica.” Vol. 6. No. 11-12. pp. 29-38.

6. Relation between job involvement, attitude towards contemporary management
and  leadership  styles  in  manufacturing  and  service  companies’  managers,
International  scientific  journal  on  economics,  finance,  business,  marketing,
management and tourism “Economic Vision”, Vol. 6. No. 11/12. pp.

Професионален уредник: 
1. Robert,  S. Siegler, Martha W. Alibali,.  “Children’s thinking” Fourth edition.

Pearson Prentice Hall. Arbëria Design 2017.



Базирајќи се на научните трудови кои се публицирани во научните списанија во
Северна  Република  Македонија  и  во  другите  земји,  можеме  да  констатираме  дека
Проф.  Др.  Муса  Мусаи  е  успешен  научен  работник  кои  на  перманентен  начин  е
фокусиран  во  актуалните  токови  на  психологијата  во  склопот  на  сферата  на
образованието и истражувањето. 

Проф. Др. Муса Мусаи, има изразено научно интересување и бил обфатен на
многу  истраѓувачки  научни  проекти  и  работилници  организирани  од  разни
национални и меѓународни институции. Во истите е забележано дека професорот бил
обфатен со активен допринос со неговите дискусии и оргиналните предлози. Тој бил
директен водител во неколкуте  проекти кои третирале теми од научно образовната
сфера, неколкуте од нив ќе бидат наведени и тука: 

 Кординатор на научните меѓународни конференции организирани од страна на
Филозофскиот Факултет; 2014, 2018, 2019.

 Проект за стандардизирање на тестот на личноста HEKSAKO за потребите на
проектот  на  тестирањето  на  карактеристиките  на  личноста  на  целокупниот
професионален кадар, наставниците (основни и средните школи) за работа со
децата  и  адолесценти,  2015-2017,  во  склопот  на  организирашето  на
Министерството за Образование и Наука во СРМ;

Поред  публикациите  на  професионалните  научни  трудови,  кандидатот  бил  и
член на рецензенската комисија за избор и реизбор на научни соработници и наставни
кадар во научно – нставните звања во Универзитетскиот колеџ Фама Прињтина. Тој
исто така менторирал њест кандидати во вториот циклус на психолошките студии во
истиот колеџ. Во периодот на реизбор исто така бил и во бордот на организаторите на
тркалезната маса организирани од катедрата по психологија со тема: „Спектрот на
институционализацијата  на  психолошката  работа  во  Косово:  изазовите,
перспективите и организирањето„-Приштина 2016.

„Афирмација  на  улогата  на  психологот;  предизвици  и  перспективи„  –
Универзитетот во Тетово, Филозофски Факултет-2019.

Согледувајќи ја севкупната научна делатност на Порф. Др. Муса Мусаи, јасно е
дека  фокусот  на  истражувачкиот  интерес  се  темите  од  социјалната  психологија,
психологија на трудот како и психологија на религијата.

Може  да  се  констатира  дека  Проф.  Др.  Муса  Мусаи  во  врска  со  научно  –
истражувачката  делатност,  има  реализирано  93  поени  и  со  ова  го  има  поминато
минималните  предвидени  поени  за  избор  и  реизбор  на  наставен  кадар  во  звањето
ординарен  професор,  според  овој  критер.  Во  врска  со  барањето  за  публикација  на
њесте научни трудови од дотичната област објавени во меѓународни научни списанија
како и активен удел во научно истраѓувачките проекти, Рецензионата Комисија дојде
до заклучок дека кандидатот ги исполнува предвидените услови. 

Професионална – апликативна делатност

Опусот на ангажираноста во сферата на професионална – апликативна дејност
Проф. Др. Муса Мусаи го раширил и со направените преводи од странски јазик на
психолошката литература со која и допринел во овој правец.:

1. Faruk Ondag (2018). Me leje se kam provim. Shtëpia botuese PENA. Prizren.



Исто така Проф. Др. Муса Мусаи земал активна улога во фаботата со разните
комисии  и  други  професионални  активности  во  склопот  на  институциите  на
Универзитетот  во  Тетово,  како  и  кај  многу  други  национални  и  меѓународни
институции. Од 2006 година активно ја има извршено улогата на одговорен менаџер:
Директор  на  Фондацијата  за  Наука и  Култура  „Дитуриа„  со  Drejtor  i  fondacionit  të
shkencës  dhe  kulturës  “Dituria”  me  со  адреса  во  Гостивар;  Претседател  на
дисциплинската  комисија  при  Филозофскиот  Факултет;  Член  на  комисијата  за
самоевалуација при Универзитетот во Тетово;.

Својата  професионална  – апликативна  делатност  Проф.  Др.  Муса Мусаи ја  има
искажано и во сферата на професионалните ангажмани во склопот на катедрата  по
психлогија.

Комисијата  констатираше  дека  Проф.  Др.  Муса  Мусаи  во  склопот  на
професионалната апликативна делатност севкупно има реализирано 84.70 поени и
со ова за  неколку пати го  има престигнато  минималните  предвидени поени кои се
неопходни за наставно-научното звање ординарен професор според овој критер.  



Предлог
Базирајќи се на тоа што беше наведено досега, може да се констатира дека Проф.

Др. Муса Мусаи, од последното наставно-научно звање како инординарен професор,
има  реализирано  богата  делатност  во  сферата  на  научно-истражувачка  како  и
професионално-апликативна  дејност  како  и  солидни  достигнувања  на  наставно-
образовен сегмент во сферата на едукацијата по психологија на албански јазик. 

Врз основа на горе прикажаните активности  при научно-истражувачка како и
професионално-апликативна  и  наставно-образовен  сегмент,  Рецензенската  Комисија
има констатирано дека се рализирани законските одредби за високо образование за
избор на звање, према тоа има за чест и задоволство да на научно-образовниот Совет
на Филозофскиот Факултет при Тетовскиот Универзитет да му предложи кандидатот
Проф. Др.  Муса Мусаи, да го избере во наставно научно звање ординарен професор по
предметите: Психологија на Трудот I и II, Социјална Психологија  I и II, Психологија
на Религијата.

Tетово, 12. 12. 2019 РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА:

1. Проф. Др. Арафат Шабани, претседател

_________________________________

2. Проф. Др. Едмонд Драготи, член

________________________________

      3. Проф. Др. Галип Велиу, член

     ________________________________



ПРИЛОГ
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО

И НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ  
Кандидат: Муса Мусаи
Институција: Филозофски факултет – Универзитет во Тетово
Научна област: Психологија

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Бр. Име на дејност: Бодови

Прв циклус на студии 
1 Предавања- Психологија: 

Психологија на трудот I (2+2) (9 семстри, 2 часа неделно, 15 
недели).

2.4

2 Предавања- Психологија: 
Психологија на трудот II (2+2) (1 семестар, 2 часа неделно, 15 
недели).

2.4

3 Предавања- Психологија: 
Социјална Психологија I (2+2) (1 семестар, 2 часа неделно, 15 
недели).

2,4

4 Предавања- Психологија: 
Социјална Психологија II (2+2) (1 семестар, 2 часа неделно, 15 
недели).

2,4

5 Предавања- Психологија 
Психологија на религијата (2+1) (1 семестар, 2 часа неделно, 15 
недели).

1.2

6 Предавања- Психологија 
Психологија на поединецот и групата (2+1) (1 семстри, 2 часа 
неделно, 15 недели).

1.2

7 Предавања- Психологија
Психологија на моралот (2+2) (1 семестар, 2 часа неделно, 15 
недели).

1,2

8 Предавања- Психологија
Политичка психологија (2+2) (1 семестар, 2 часа неделно, 15 недели).

1,2

9 Предавања- Психологија: 
Психологија на решавање на проблеми (2+1) (2 семестар, 2 часа 
неделно, 15

1.2

10 Предавања - Социологија:
Социјална Психологија (2+2) (1 семестар, 2 часа неделно, 15 недели) 

2,4

12 Предавања – Специјална едукација и рехабилитација:  
Социјална Психологија (2+2) (1 семестар, 2 часа неделно, 15 недели) 

2,4

13 Предавања – Правен Факултет -Новинарство: 
Социјална Психологија (2+2) (1 семестар, 2 часа неделно, 15 недели) 

2,4

1 Предавања – Психолошка проценка на деца (2+1):
(4 семстри, 4 часа неделно, 5 недели).

4

2 Предавања- Психологија на лидершипот и менаџментот (2+1): 
(5 семестар, 4 часа неделно, 5 недели).

5



3 Предавања – Организациски промени (2+1): 
(3 семестри, 4 часа неделно, 5 недели).

3

Други активности   
1 Консултации и менторирање на магистерски трудови во Тетовскиот 

универзитет и Колеџот Фама - Приштина (23 x 0.5) 
11.5

2 Член на комисија за проценка на магистерски трудови (32 x 0.3). 9.6
3  Ментор на дипсломски трудови (28 x0.2). 14
4 Консултации со студенти, Психологија: 9 семстри, 748 студенти (9 x 

448 x 0.002). 
4.16

5 Консултации со студенти, Новинарство, Социологија, Филозофија, 
Специјална едукација и рехабилитација: 9 семстри, 232 студенти (9 x 
232 x 0.002).

6.16

6 Консултација со студенти: Психологија на трудот I и II, Социјална 
психологија I и II, Психологија на религија, Психологија на 
поединецот и групата, Психологија на моралот, Политилка 
психологија и Психологија на разрешување на конфликти, 9 семстри,
443 студенти (9 x 843 x 0.002).

9.312

7 Консултација со студенти, магистерски: Психолошка проценка на 
деца, 5 семстри, 82 студенти (1 x 82 x 0.002).

2.084

8 Консултација со студенти, master: Psikologjia e lidershipit, 5 семестар, 
87 студенти (5 x 87 x 0.002).

1.01

9 Консултација со студенти, специјализација, 2 семестар, 124 студенти 
(2 x 120 x 0.002).

0.48

10 Обучувач во реализирање на обуката: “Personality development”: Модул
„Развој на личност VS професионален развој“ Fluent јануар 2017

1,5

11 Обучувач во реализирање на обуката во рамките на Флуент: 
“Менаџирање со времето“, Тетово 2015

1,5

12 Обучувач во реализирање на обуката во рамките на Академија Fetah 
Efendi Скопје: “Психологија и Релгија”.: октомври -декември 2017

1,5

13 Обучувач во реализирање на обуката во рамките на Академија Fetah 
Efendi Скопје на турски јазик: “Psikologjia dhe religjioni”.: Март-Мај 2018

1,5

14 Обучувач во реализирање на обуката во  рамките на  Академија  Fetah
Efendi Скопје: “Psikologjia dhe religjioni”.: октомври -декември 2018

1,5

15 Обучувач во реализирање на обуката во  рамките на  Академија Fetah
Efendi Скопје на турски јазик: “Психологија и Релгија”. март-мај 2019

1,5

16 Обучувач во реализирање на обуката во рамките на Академија Скопје:
“Psikologjia dhe religjioni”. октомври-декември 2019.

1,5

17 Обучувач во реализирање на психосоцијална обуката: “Заедно можеме
да ги надминеме теошкотитиите; Подајми рака” Психологија и Релгија”. 
AAG, Imago Plus: ноември 2018-јануари 2019.

1,5

Вкупно 101.604

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНСОТ
Ред.
бр.

Вид на активност: Бодови

1 Ментор на магистерски трудови (27 x3). 81
2 Osmani, Q., Musai, M., Jonuzi, M. (2016). Stilet e të mësuarit në funksion të 

avancimit të nxënies dhe suksesit akademik. Kumtesat nga konferenca vjetore e 
shkencës ”Java e Shkencës” 2015.  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 

3



teknologjisë. Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë. Vol 2. pp.311-322
3 Објавен абстракт: Osmani, Q., Мusai,  M., Gashi,  K, Jonuzi, M. (2016).

“Dynamic profile of subcomponents of Job satisfaction in functions of the
Job opportunities to the employees in the bank”. 4-th international scientific
conference  announcement  –  Tetova:  The  economic  effects  of  migration
processes in the western Balkans. University of Tetova and Haxhi Zeka Peja
Kosova.

1

4 Објавен абстракт: Osmani, Q., Musai, M., Jonuzi, M. (2016). “Stilet e të
mësuarit  në funksion të konceptualizimit të programeve të edukimit”.  4th
International  Conference  of  the  Faculty  of  Philosophy  –  ICPHF2016:
Arsimimi  dhe  edukimi  në  shoqëritë  me  diversitet  kulturor.  October  28 th,
2016. Universiteti i Tetovës dhe Kadri Zeka Kosovë.

1

5 Објавен  абстракт:  Osmani,  Q.,  Musai,  M.,  Jonuzi,  M.  Funksioni
diskriminativ  i  statusit  të  punësimit  në  kontekst  të  stilit  dominant  të  të
mësuarit  te  popullata  studentore.  6th International  conference.  "Challanges
and  Opportunities  for  the  Development  of  a  Contemporary  Society".
September 30 th-October 1st, 2016. Peja, Republic of Kosovo. 

1

6 Објавен  абстракт:  Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  Jonuzi,  M.  (2016).
Interrelationship  between  intellectual  ability  and  feel  of  perfection  at
students  population.  20'th  anniversary  of  Foundation  for  Science  and
Culture DITURIA. Second International Conference, "Contemporary trends
in philosophical system" 11-12 Korrik 2016.

1

7 Објавен  абстракт:  Osmani,  Q.,  Musai,  M.,  Jonuzi,  M.  “Prognostička
vrjiednost  religioznosti  i  relevantnih  varijabla  u  objašnjenju  socijalne
kompeticije  kod  studentske  populacije“.  Naučni  simpozium  „Odnos
religiskog i nacionallnog u identitetu i stvarnosti Balkanskih naroda“.  (6-
7.03.2015). Naučno istraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb R. Hrvatska. 

1

8 Објавен  абстракт:  Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  Jonuzi,  M.  “Odnos  između
komponente  religioznosti  i  socijalnih  kompeticija  kod  studentske
populacije”.    Naučni  simpozium  „Odnos  religiskog  i  nacionallnog  u
identitetu  i  stvarnosti  Balkanskih  naroda“.  (6-7.03.2015).  Naučno
istraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb R. Hrvatska.

1

9 Тркалезна  маса "Etablimi  dhe  institucionalizimi  i  rolit  të  psikologut  në
Kosovë" Tema: "Spektri i institucionalizimit të veprimtarisë psikologjike në
Kosovë: sfidat, perspektivat dhe organizimi"

3

Вкупно 93

СТРУЧНА-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Ред.б
р

Име на активност Бодови

1 Стручен Уредник: 1

2 Превод: Faruk Ondag. Me leje se kam provim (2018). Shtëpia botuese
Pena. Prizren.

1

3 Стандардизација  на  психолошки  тест  Хексако  во  рамките  на  проектот
"Психолошко тестирање на наставници за подобност на наставниците и
стручни лица во работа со млади и адолесценти" MASH-Fluent во рамките

1



на 3 сесии (две во 2016 и една во 2017 x 2).
4 Претседател  или  член  на  комисии  за  подготовка  на  различн

правилници,  функционирање на органите на факултет,  за трансфер
на студенти 

1

5 Учество на промотивни активности на ДУТ (12 x 0,5) 6

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 
1 Кординатор на меѓународните научни конференеции организирани

од страна на Филозофскиот Факултет на Тетовскиот Универзитет
2013, 2014, 2018 и 2019 година.

8

2 Член на идавачкиот совет на научното списаније на Филозофскиот 
Факултет „Философика„

1.5

3 Директор на фондацијата за наука и куллура „Дитуриа„ 4

4 Продекан за наука при Филозофскиот Факултет на ТУ 3

5 Кординатор за докторските студии при Филозофскиот Факултет на
ТУ 2016-2018

4

6 Кординатор на научниот симпозиј при Филозофскиот Факултет „50
години од Тетовските демонстрации„, ТУ-2018.

2

7

Севкупно 32.5

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РЕФЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ ЗА 
НАСТАВНО-НАУЧНОТО ЗВАЊЕ ОРДИНАРЕН ПРОФЕСОР

ПОЕНИТЕ

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ 101.604

НАУЧНО-ИСТРАЃУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ    93

ПРОФЕСИОНАЛНА-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ    32.5

Севкупно 227.104

Tетово, 12.12.2019 РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА:

2. Проф. Др. Арафат Шабани, претседател

_________________________________

3. Проф. Др. Едмонд Драготи, член

________________________________



      3. Проф. Др. Галип Велиу, член

     ________________________________


