
ИЗВЕШТАЈ НА РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР НА 

НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ НАУСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА, НАСТАВНО- 

НАУЧНИ ЗВАЊА ПО СТРУЧНО-УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ И ЗА ИЗБОР 

ВО СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО 

 
Врз основа на член 172 од Законот за високото образование (Службен весник на 

Република Македонија бр. 82/2018), Правилникот за критериумите и постапката за избор 

во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот 

во Тетово, на ден 15 Февруари 2020, на службената страница на Универзитетот во 

Тетово како и во дневните весници „Коха„ и „Нова Македонија„ објавен е конкурс за 

избор на еден асистент за наставните предмети од областа на економијата на 

Економскиот Факултет при Универзитетот во Тетово. Врз основа на објавениот конкурс, 

Наставно-научниот Совет на Економскиот Факултет при Универзитетот во Тетово има 

основано Рецензентска комисија за избор на еден асистент за наставните предмети од 

областа на економијата ( на студиските програми по: Економија и бизнис, финансии и 

сметководство, Маркетинг и менаџмент, Меѓународен бизнис, и туризам), во состав: 

 

1. Проф.Д-р. Насер Раими - Редовен професор на Факултетот за 

Бизнис Администрација при Универзитетот во Тетово, член; 

2. Проф.Д-р. Брикенд Азири – Вонреден професор на Економскиот 

Факултет при Универзитетот во Тетово, претседател; и 

3. Проф.Д-р. Сали Жаку – Вонреден професор на Економскиот 

Факултет при Универзитетот во Тетово, член. 

 

По добивање на предадената документација согласно барањата на 

конкурсот, Рецензентската комисија има забележано дека за соодветната 

позиција се има пријавено само еден кандидат, и тоа: 

 

1. М-р. Валон Амети 

 
По внимателно разгледување на предадената документација, Комисијата има 

заклучено дека кандидатот М-р. Валон Амети ја има предадено целокупната 

документација соодветно барањата на конкурсот и ги исполнува сите барања и 

критериуми согласно Законот за високото образование ( Службен Весник на 

Република Северна Македонија бр. 82.2018) и Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 

соработнички звања на Универзитетот во Тетово. 

 
Тргнувајќи од горенаведеното, Комисијата има одлучено да излезе со следниот: 



 

РЕЗЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
Врз основа на член 172 од Законот за високото образование (Службен весник на Република 

Македонија бр. 82/2018), Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно- 

научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, на ден 

15 Февруари 2020, на службената страница на Универзитетот во Тетово како и во дневните 

весници „Коха„ и „Нова Македонија„ објавен е конкурс за избор на еден асистент за 

наставните предмети од областа на економијата на Економскиот Факултет при 

Универзитетот во Тетово. Рецензентската комисија, по разгледување на предадената 

документација има дојдено до заклучок дека согласно објавениот конкурс се има пријавено 

само еден кандидат и тоа М-р Валон Амети и истиот во целост ги исполнува критериумите и 

барањата предвидени со конкурсот, законските одредби на Република Северна Македонија 

и внатрешната регулатива на Универзитетот во Тетово. 

 

Биографски податоци и професионален равој 

 
М-р. Валон Амети е роден на 24.10.1995 во Тетово. Во 2014 година со успех го завршува 

средното образование во „Кирил Пејќиновиќ„ во Тетово. На 01.10.2014 ги запишува 

додипломските студии на Економскиот Факултет при Универзитетот во Тетово на 

студиската програма по „Маркетинг и менаџмент„, и истите успешно ги завршува на 

15.09.2018 стекнувајќи се со звање Дипломиран економист од областа маркетинг- 

менаџмент. На 15.11.2018 се запишува на после дипломски студии на Економскиот 

Факултет при Универзитетот во Тетово на студиската програма по Маркетинг и истите 

успешно ги заклучува на 24.12.2019 стекнувајќи се со звање Магистер по економски 

науки од областа на маркетингот. Во досегашниот тек на неговиот професионален 

развој, М-р. Валон Амети се има стекнато со наставно искуство во својство на 

демонстратор на Економскиот Факултет при Универзитетот во Тетово во академската 

2018/2019 и 2019/2020 година. Треба особено да се истакне успешното завршување на 

US Leadership and English Language Training Program во организација на Northern Illinois 

University, Collage of Business, DeKalb во Соединетите Американски Држави како и 

успешното завршување на семинарот по Маркетинг и комуницирање во International 

Business Management Institute во Berlin во Германија. Тој во периодот 27/04/2017 – 

27/04/2019 има служено како менаџер во КФФ Тетово 2017. Покрај албанскиот јазик, 

кандидатот на академско ниво ги познава и македонскиот и англискиот јазик. 

 

Наставно-образовна дејност 

 
М-р Валон Амети успешно го има трасирано патот кон потенцијален академски 

ангажман манифестирајќи соодветни капацитети за развој на настава и поттикнување 

на учењето на студентите. Тој во текот на академските 2018/2019 и 2019/2020 академски 

години бил ангажиран во својство на демонстратор на Економскиот Факултет при 

Универзитетот во Тетово. Тој со успешност ги има сервисирано предметите: Основи на 

маркетинг, основи на менаџмент и менаџмент на човечки ресурси. 



Заклучоци и препорака 

 
Врз основа на горе споменатите податоци, како и врз основа на податоците 

претставени на приложените табели, Рецензентската комисија позитивно ги 

оценува активностите реализирани од страна на кандидатот и има заклучено дека 

М-р. Валон Амети, во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за 

избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 

Универзитетот во Тетово, ги исполнува сите критериуми и барања за избор во 

звање асистент по група наставни предмети од областа на економијата на 

Економскиот Факултет при Универзитетот во Тетово. 

Врз основа на горенаведените податоци за општата дејноста на кандидатот, 

Рецензентската комисија има заклучено дека М-р Валон Амети поседува научно- 

професионални својства врз основа на Законот за Високото Образование на Република 

Северна Македонија и со Правилникот за критериумите и постапката за избор во 

наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во 

Тетово, на ден 15.Фебруари.2020, на службената страница на Универзитетот во Тетово, 

со што во целост ги исполнува барањата за избор во звањето за кое се има пријавено. 

Рецензентската  комисија   има  чест  и  задоволство  на   Наставно-Научниот 

Совет   на   Економскиот   Факултет   при   Универзитетот   во   Тетово   да му 

предложи избор на кандидатот М-р Валон Амети за асистент по наставните 

предмети од областа на економијата на Економскиот Факултет (на сите 

акредитирани студиски програми) при Универзитетот во Тетово. 

 
04.05.2020 ЧЛЕНОВИ НА РЕЦЕНЗЕНТСКАТА КОМИСИЈА 

Тетово 
Проф.Д-р. Брикенд Азири, претседател 

 

Проф.Д-р. Насер Раими, член 
 

 

Проф.Д-р. Сали Жаку, член 

 
 



 

Прилог-Формулар на референци за избор во звање 

 

 
Кандидати: М-р. Валон Амети 

Институција: Економски Факултет, Универзитет 

во Тетово Научна област- Економски Науки 

 
 

1. Наставна и образовна дејност 

Вежбо одржани на прв циклус на студии 

Академска година 2018/2019 

Зимски семестар 

Основи на маркетинг 2x15x0.03 0.9 

Основи на менаџмент 2x15x0.03 0.9 
Летен семестар 

Основи на маркетинг 2x15x0.03 0.9 

Основи на менамент 6x15x0.03 2.7 

Академска година 2019/2020 
 

Зимски семестар 

Основи на маркетинг 4x15x0.03 1.8 

Основи на менаџмент 5x15x0.03 2.25 
Летен семестар 

Основи на маркетинг 2x15x0.03 0.9 

Основи на менаџмент 4x15x0.03 1.8 

Менаџмент на човечки ресурси 2x15x0.03 0.9 

Вкупно поени од одржување на вежби на студии од прв циклус 13.05  

Припрема на нов предмет 
Вежби 

  

Основи на менаџмент 1x1.5  1.5 

Основи на маркетинг 1x1.5  1.5 

Менаџмент на човечки ресурси 1x1.5  1.5 

Вкупно поени од подготовка на вежби  4.5  

Консултации со студенти 

Академска година 2018/2019 

Зимски семестар 

Основи на маркетинг 25x0.002 0.05 

Основи на менаџмент 15x0.002 0.03 
Летен семестар 

Основи на маркетинг 45x0.002 0.09 

Основи на менаџмент 55x0.002 0.11 

Академска година 2019/2020 

Зимски семестар 

Основи на маркетинг 55x0.002 0.11 



Основи на менаџмент  45x0.002 0.09 
 Летен семестар   

Основи на маркетинг  10x0.002 0.02 

Основи на менаџмент  75x0.002 0.15 

Менаџмент на човечки ресурси  30x0.002 0.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.05.2020 ЧЛЕНОВИ НА РЕЦЕНЗЕНТСКАТА КОМИСИЈА 

Тетово 
Проф.Д-р. Брикенд Азири, претседател 

 

 
Проф.Д-р. Насер Раими, член 

 

 

 
Проф.Д-р. Сали Жаку, член 

 

 

Вкупно поени од консултации со студенти 

ВКУПНО ПОЕНИ ОД НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

0.71 

18.26 

Дејност од поширок интерес 

Студиски престои 

US Leadership and English Language Training Program 

ВКУПНО ПОЕНИ ОД ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

Pikët 

1 

1 


