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Р ЕФ Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО ИЗБОР – НА СИТЕ НАСЛОВИ ВО СЛУЧАЈ: 

„Теорија на новинарство и системи на информирањето„, НА ПРАВНИОТ 

ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВЕ 

 

Според член 172 од Законот за високо образование (Службен весник на Република 
Северна Македонија бр.82/18) и член 158 од Статутот на Универзитетот во Тетово и во 
согласност со Правилникот за посебните критериуми и постапката за избор во наставно-
научни, наставни и професионален повик соработници на Универзитетот во Тетово и врз 
основа на одлука на Советодавниот Научнообразовниот на Правниот Факултет од 
Универзитетот во Тетово правни бр. 13-521/1 од 24.06.2021 во врска со огласот објавен за 
избор-реизбор на професори во наставно-научни звања во полето на „Теорија на 
новинарство и системи на информирањето (50707 од класификацијата на научно-
истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната Фраскатиеве 
Класификација)„, објавен во информации на медиумите "Коха" и "Слободен печат" од 
9.06.2021 и на веб страната на Универзитетот во Тетово www.unite.edu.mk, се избрани 
како рецензент комисија, следниот состав: 

1. Проф. д-р. Мерсим Максути - претседател 
2. Проф. д-р Башким Селмани - Член 
3. Проф. д-р.Aурора Кaрамети - Член. 
По разгледување на документите доставени од страна на кандидатот: доц.д-р 

Дашмир Идризи за изборот на наставник  на Правниот факултет во полето: Теорија на 
новинарство и системи на информирањето, ги цениме како рецензент комитет на 
Одборот на Универзитетот во Тетово да се изврши ова: 

 
 
РЕЦЕНЗЕНТНИОТ ИЗВЕШТАЈ 
 
На конкурсот објавен во дневните весници „СЛОБОДЕН ПЕЧАТ„  И „КОХА„ и на 

веб-страницата на Државниот универзитет во Тетово www.unite.edu.mk во 9.06.2021 за 
избор на еден наставник во образовните и научниот повик на сите повици во областа на 
новинарството на полето на „Теорија на новинарство и системи на информирањето”, се 
појавил кандидатот доц.др.Дашмир Идризи. 

1. Биографски подадоци 
 

 

 

 

 

 

http://www.unite.edu.mk/
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Б И О Г Р А Ф И ЈА 

 

Од Дашмир Идризи роден на 10.01.1974 во с. Џепчиште – Тетово со адреса на 
живеење во с. Џепчиште бб. Тетово, женет сум и имам две деца. 

Основното образование сум го завршил при Основното  училиште „Скендербеу“ во 
с.Порој генерација 1980 – 1988 година, додека средното образование сум го завршил во 
Тетовската гимназија „Кирил Пејчиновиќ“  генерација 1988 – 1992 и двете со одличен 
успех.   

 По завршеното средно образование ги продолжив студиите по „Албански јазик и 
литература“ на Филолошкиот факултет при Државниот Универзитет во Тетово, каде што 
со успех дипломирав на 26.11.1999  година. 

  Во 2008 година се запишав на пост-дипломски студии при Универзитетот 
ЈИЕ  во Тетово во насоката Дипломатија. 

 Магистерскиот труд под наслов: “Меѓународните стандарди и високото 
образование на албански јазик во Република Македонија“ упешно го одбранив на 
09.11.2010 година. 

  Докторските студии ги запишав во 2011 година во Правниот факултет 
„Јустинијан Први“ при Универзитетот „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“  во Скопје  со тема: 
„Информатичкото општество, Медиумското Образование и Европската Унија“, додека 
како ментор наставниот совет при овој факултет ми беше доделена почитуваната 
професорка: проф.др Татјана Петрушевска. 

 На ден 09.02.2013 пред комисијата составена од: проф. др.  Татјана Петрушевска – 
ментор, проф др Марика Ристовска, доц. др. Зоран Илиевски, доц. др. Јасна Бачовска 
Недиќ и доц. др. Васко Наумовски, членови  на ком исијата, успешно ја одбранив 
докторската дисертација под наслов: „Информатичкото општество, Медиумското 
Образование и Европската Унија“. 

    

1.2. Работно искуство 
 

Кандидатот од 5 -тти септември 1999 до ноември 2007 година работел како 
новинар – уредник во независната – приватана телевизија „ТВ Арт“ од Тетово. 

 Во текот на 2000 – 2001 година бил соработник- дописник на Косовскиот дневен 
весник  „Зери“ кој се издаваше во Приштина. Исто така бил дописник- соработнок и на 
некои независни медиуми во Косово и други како: Радио гласот на Косово од Копенхаген 
– Данска,  Радио Косова од Приштина, Радио Косова е Лире од Приштина, Радио Вати од 
Скопје и други. 
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 Од месец јули 2003 година до 30 ноември 2006 година бил дописник од Тетово,  на 
МТВ - редакција на Албански јазик  

 Во 2003 година ја добил наградата како најдобар новинар на годината во државно 
ниво од страна на Институтот за Медиуми на Република Македонија, за телевизиската 
репортажа „Задоцнета Реконструкција“.  

 Од септември 2007 година до 31 август 2009 година бил вработен како Професор 
по Албански јазик и литература при гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово. 

 Од Зимскиот семестар 2009/10 до сега работи како соработник во Одделот за 

новинарство на Правниот факултет на ДУТ, каде што одржал предавања и вежби во 

предметите: ,,Историја на новинарство ". Подоцна во текот на летниот семестар од 

академската 2010-2011 година го задржа предметот ,, Професионалната  пракса: Тв, Радио 

и печатот".  

 Во зимскиот семестар од академска год. 2011/12 ги одржил и предметите: „Јавно 

говорење,, и ,, Изгледот и Фото Медиумите ", во Катедрата за новинарство во Правниот 

факултет-Новинарство во Тетово и Скопје;  

 Од академска год 2014/15 година, во катедрата за Новинарство во Скопје го држи 

предметот " Телевизиското новинарство". Во зимскиот семестар на академската 

год.2009/2010 ги држеше вежбите во предметот „информации и пропаганда.  

 Од 24 јули до денес тој е ангажиран како консултант за превод и лекторирање во 

Министерството за правда на Република Македонија. 

 Од 27.10.2016 год. кога ја  добил повикот ДОЦЕНТ, кандидатот е ангажиран како 

редовен професор на Катедрата за новинарство на Правниот факултет во  Тетовскиот 

Универзитетот, и од тој ден до денес држи предавања по следните предмети:  
 

1. Телевизиско новинарство; 

2. Фотографија и фото-медиуми; 

3.Професионална пракса во телевизиско новинарство; 

4. Професионална пракса во радио-новинарството; 

5. Професионална пракса во пишаното новинарство. 
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1.3. Образовната дејност 
 Кандидат образовната дејност ја реализира преку одржување на предавања и 

вежби во Правниот факултет, во областа на новинарството:  

  1.Телевизиско новинарство; 

  2. Фотографија и фото-медиуми; 

  3.Професионална пракса во телевизиско новинарство; 

  4. Професионална пракса во радио-новинарството; 

  5. Професионална пракса во пишаното новинарство. 
  Овие предавања кандидатот ги држел во првиот циклус на студии. Освен на  
предавања, кандидатот остварува вежби и консултации со студентите по новинарство на 
Правниот факултет. 
 
 
 
 1.4. Научните истражувања и публикации 

 Издавање на книги : 

 Со средства од Министерството за култура на Владата на РМ, кандидатот има 

објавено две книги од областа на образованието и новинарството: 

 1) Во 2013 година тој објави книга под наслов: "Предизвиците на високото образование 

на албански јазик во Македонија"; 

2) Во 2016 година тој објави книгата под наслов "Комуникација со јавноста"; 

3. Во 2019 година тој објави книгата под наслов „Телевизиско новинарство„; 

4. Во 2019 година тој објави книгата под наслов „ Основување и функсионирањето на 

медиумите на албански јазик во РМ„ . 

 

 

1.4.1. Учество на меѓународни конференции и научни симпозиуми и 

публикации 
1. Во V-тиот Меѓународен семинар по албанологија кој беше одржуван од 3 до  

октомври 2011 година во ДУТ,-Тетово, учествуваше со научен труд "високото 

образование во Македонија: Формирањето и функционирањето на " Универзитетот во 

Тетово ".  
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2. Во 2013 и 2014 година учествува во научни трудови во организација на 

Универзитетот Луиѓ Гуракуќи во Скадар во 2013 год со тема:  

"Вовед во високото образование во Македонија реални можности за високо 

образование на албански јазик"  

3. 2014- "Дневената Политика пречка за успешен развој на високото образование во 

Македонија".  

4. По барање на академски Academic Star Publishing Company- New York, NY 10017, 
USA,, на 22 септември 2014 година, беше објавен Challenges faced by the higher education 
in FYROM”.  

 

     5. Во 2015 година, на научната конференција во организација на Факултетот за   

правни науки при ДУТ, учествува со темата:  

ЛOГИКАТА И ОЧЕКУВАЊАТА ДУТ 14.11. 2015; 

 6. Медиумите и власта- Јустициа- 2016 ДУТ, Тетово; 

 7. Медиумите и заштита на приватноста Јустициа- 2017 ДУТ, Тетово; 

 8. Media in Macedonia and privacy protection 2018-Улцин; 

   9. Media and their role in education of new generation-2019- Улцин; 

  10. FUNCTIONING OF MEDIA IN NORTHERN MACEDONIA AND RESPECTING 
ETHICS INFORMATION 2020- Улцињ. 

 

 

 

 1.4.2 Доставени документи 

Кандидатот доц.др.Дашмир Идризи со формуларот за апликација исто 

така достави и: 

- Одлуката за избор во наставно-научниот повик доцент на Правниот 

факултет на Универзитетот во Тетово; 

- Диплома на завршени докторски студии на Правниот факултет 

„Јустинијан Први“ на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, Скопје; 

- докторскиот труд; 

- Биографија; 
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- Извод на родени 

- потврда за државјанство 

- Цертификат за познавање на странски јазик; 

- Список на објавени универзитетски учебници, заедно со копии од 

учебници; 

- Список на научни трудови објавени во меѓународни научни 

списанија, заедно со копии на трудови; 

- Список на трудови презентирани на меѓународни научни 

конференции, заедно со копии на трудови; 

 

1.5. Применета професионална дејност 

 
  До сега бил ментор на 25 кандидати, каде што тој помагал на припрема 

на темите на нивните дипломи: 

           Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во      

разговори во наставно - научни, научни, наставни и стручни соработници повик во 

Државниот универзитет во Тетово, кандидатот ги собра вкупно 80 поени од работењето 

на применети професионални – научни, и го надмина минималниот број на поени, за да се 

постигне овој критериум за избор на доцент одделение. 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 Врз основа на податоците кои се изнесени погоре, активности во наставните, 

научните истражувања и професионални активности се применува, Комисијата констатира 

дека кандидатот доц.др.Дашмир Идризи според Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научната титула, научни, стручно и образовна титула 

соработник на Државниот универзитет во Тетово, кандидатот собра вкупно 149.73 поени 
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од професионалните референци и ги надмина минимумот на поени, што треба да се 

достигнат во согласност со критериумите за избор на вонреден професор.  

Според доставената изјава, РЕЦЕНЗЕНТНИОТ ИЗВЕШТАЈ има чест и задоволство на 

Советот на Правниот Факултет во Државниот универзитет во Тетово, да му предлага за 

кандидатот  доц.др.Дашмир Идризи да биде избран во наставно-научниот процес и да ја 

добие академскaтa титула вонреден професор. во научна област: „Теорија на 

новинарство и системи на информирањето„ односно во областа на  новинарство по 

предметите:  

  Телевизиско новинарство; 

  Фотографиата и фото медиумите;  

  Професионалната  пракса Тв, радио и печатот. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТНАТА КОМИСИА 

 1. проф.Др. Мерсим Максути – претседател- (редовен професор)_____________ 

 2. проф.Д-р Башким Селмани - Член -(редовен професор)           _____________ 

 3. проф.Др.Aурора Кaрамети – Член –(вонреден професор)         _____________ 
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ДОДАТОК 

ПОВИК ЗА НАСТАВА РЕЦЕНЗИА- НАУЧНИК,  

НАУЧНО НАСТАВА - ПРОФЕСИОНАЛНА 
КАНДИДАТ : 

            Идризи Локман Дашмир  

институција: 

Факултет за правни науки на Државниот универзитет во Тетово 

 Полето:  „Теорија на новинарство и системи на информирањето„, односно 

предметите: 

  Фотографиата и Фото-Медиумите;  

  Професионалната  пракса: Тв, радио и печатот; 

  Телевизиско  новинарство; 

 

ЗВАЊЕ:     вонреден професор. 

 

I-НАСТАВНА ДЕЈНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ 
 
РЕД.
БР Назив на активност 

 
 ПОНИТЕ 

1.1 Одржување на предавања во 
првиот циклус на студии 

Тотово   

 1.2 Изгледот и фото медиумите 5x15x0.04x2=6 6 
 1.3 Телевиското новинарство 5x15x0.04x2=6 6 
    
    
2. Одржување на вежбите во 

првиот циклус на студии 
  

 2.1  Професионалната  пракса во Тв,  5x15x0.03x4 9 

 2.2 Професионалната  пракса во , 
радио новинарство   

5x15x0.03x4 9 

 2.3 Професионалната  пракса во 
пишаното новинарство 

5x15x0.03x4 9 

3 Подготовка на нов предмет   
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 3.1 Предавања  2x1.0 2 
 3.2  Вежби 2x1.0 2 
4 Консултации со студентите од 

првиот циклус на студии 
  

 4.1 Фотографиата и фото медиумите 57x0.002x5 0.57 
 4.2 Телевиското новинарство 65x0.002x5 0.65 
 4.3  Професионалната  пракса Тв,  57x0.002x5 0.57 
 4.4 Професионалната  пракса во , 

радио новинарство   
57x0.002x6 0.57 

 4.5 Професионалната  пракса во 
пишаното новинарство 

57x0.002x5 0.57 

 Скрипта на интерна  предавања    
 4.6  Професионалната  пракса Тв,  1x4.0 4 
 4.7 Професионалната  пракса во , 

радио новинарство   
1x4.0 4 

 4.8 Професионалната  пракса во 
пишаното новинарство 

1x4.0 4 

 4.9 Фотографиата и фото медиумите 1x4.0 4 
5 Предавање (предмети во втор 

циклус на студии 
  

 5.1 Телевизиско новинарство     2x10x5x0.05 5.0 
 5.2 Новите трендови на мадиумите 2x5x5x0.05 2.5 
 5.3 Слободен новинар 2x5x4x0.05 2 
 5.4 Метеодологиа на новинарство 

истражување 
2x5x5x0.05 2.5 

6 6.1 Ментор во спремање на 
дипломските теми 

25x0.2=14 5 

 6.2 Ментор и член на комисиата за 
уценување на магистарските трудови 

3x3 9 

 6.3 Преседател на комисиата за 
одбрана на магистарски труд 

3x2 6 

 6.4 Член на комисиата за одбрана на 
магистарски труд 

6x1 6 

7 Универзитетска книга со 
позитивна рецензија  

  

 7.1.Телевизиско новинарство 1x8=8 8 
 7.2. Основување и функционирањето 

на медиумите на албански јазик во 
РМ„  
 

1x8=8 8 

 Вкупно:1+2+3+4+5+6+7=210.98 115.93 
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II. Истражувачки научни-активности 

 
Назив на активност 
 

                                       ПОЕНИТЕ  

Дашмир 
Идризи 

Логика и 
очекувањето 

Justicia-ДУT 
ISSN 1857-8454 
(PRINT 
Internacional Journal 
of Legal SCiences 
Tetovë  
2016 

 
 
     75-82 

 
 
                             
4 

 
 
 
Дашмир 
Идризи 

 
 
Медиумите и власта 

Justicia-ДУT 
ISSN 1857-8454 
(PRINT 
Internacional Journal 
of Legal SCiences 
Тетово  
17-18 новембр 2017 

 
 
 
  40-52 

 
 
 
4 
                    

 
 
 
Дашмир 
Идризи 

 
 
E-ISSN 23 37-0521  
ISSN 1800-9794 
 
 
Заштита на 
приватноста и 
медиумите 

II-nd 
INTERNACIONAL 
SCIENTIFIC 
CONFERENC 
“Maintaining and 
advancing the 
languaga, literature, 
education, jurnalism 
and histori of nacional 
minorities in the 
Republic of 
Montenegro” 
06,07-April 2018 
Ulcin Montenegro 

 
 
 
 
 
102-109 
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Дашмир 
Идризи 

 
 
 
Мејтепите на 
Џамии, како 
универзитетски 
сали во РМ 

Конференциа Анкара-
Турциа 
BESADER 
KATILIM BELGESI 
28 Subat-o4 Mart 2018 
tarhlerinde Ankarada 
duzenlemis oldugumuz 

BALKANLI 
OGRENCILER 10. KIS 
KAMPIna katlindiniz 

 
 
 
3 
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Дашмир 
Идризи 

 
Медиумите и 
едукативноста  

XI,INTERNACIONAL 
SCIENTIFIC 
CONFERENCE 
Multidisiplinary 
Journal of 
Research”Olcinium” 
ISSN2661-2658 
PRINT 
ISSN 2661-
2674(ONLINE) 
4-5 pril 2019 

 
 
 
 
146-151 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Дашмир 
Идризи 

ISSN 2661-
2674(ONLINE) 
VOLUME 1.NO.1 
www.olcinium.me 
функсионирањето 
на медиумите во 
РСМ и почитување 
на етиката ви 
информирање 

FUNCTIONING OF 
MEDIA IN 
NORTHERN 
MACEDONIA AND 
RESPECTING 
ETHICS 
INFORMATION April 
2020-ULQIN. 

112-119  
 
5 

вкупно: 4+4+5+3+5+5+=26                                                                                                                                                     26                           
 

 

III. ШИРОКА ДЕЈНОСТ 

 

Член на во комисиите во ниво на факултет и Универзитетот  

Член на советот на Правниот факултет 1 

Член на комисиата за прием на студентите Правниот факултет-

Новинарство 2017-продолжи 

5 

  

Функсии на факултет  

Координатор за собирање податоци за воспоставување и функционирање 
на медиумите во Република Македонија Назначен од ректорот на ДУТ 
проф.др.Вулнет Амети-2016 

3 

Учество во промотивни активности на факултет 

 (2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 

1x5=5 

Член на Комисијата за изработка на студиска програма од прв циклус  
(2019). 

1 

http://www.olcinium.me/
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Член на Комисијата за изработка на студиска програма од втор циклус  
(2020). 

1 

Членство во стручни тела  

Член на дебатниот клуб за оперативна група, кој работи во рамките на 
Правниот Факултет 

1 

Член на комисиата за проценување на Правниот Факултет 1 

Член на комисиата за избран декан за Правниот Факултет  1 

Раководител на студентската група која присуствуваше во натпревар во 

организација на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, каде што нашите 

студенти го зазедоа ПРВОТО место -2018 

5 

Вкупно  24 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА 
ИЗБОР НА ИЗВИКУВАЊЕ ДОЦЕНТ  

 

 

I-НАСТАВНА ДЕЈНОСТ – ОБРАЗОВАНИЕ 
 

115.93 

II. Истражувачки научни-активности 

 

26 

III. ШИРОКА ДЕЈНОСТ 20 

                                      ВКУПНО: 99.73+26+24 149.73 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТНАТА КОМИСИА 

 1. проф.др. Мерсим Максути – претседател- (редовен професор) __________; 

 2. Проф.Д-р Башким Селмани - Член -(редовен професор) _______________; 

 3. Проф.Д-р Аурора Карамети– Член (вонреден професор). ______________; 
 



Р Е Ф Е Р А Т 
 

ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО 

 
 

Врз основа на член 173 од Законот за високото образование (Службен весник на 
Република Северна Македонија, бр. 82/18), член 158 од Статутот на Универзитетот во 
Тетово, како и во согласност со Правилникот за посебните критериуми и постапката за 
избор-реизбор во наставно-научно, наставно-стручно звање и звање на соработниците во 
Универзитетот во Тетово, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на 
Правниот факултет на Универзитетот во Тетово бр. 13-520/1 од 24.06.2021, а во врска со 
објавениот Конкурс за избор-реизбор на наставници во наставно-научно звање, објавен во 
дневните весници „Коха“ и „Слободен Печат“ на 09.06.2021 и во веб-страницата на 
Универзитетот во Тетово www.unite.edu.mk, сме избрани како Рецензентска комисија во 
овој состав: 
 
 
 
1. Проф. Д-р Улбер Села – претседател 
 
 
2. Проф Д-р Башким Селмани - член  
 
 
3. Проф. Д-р Шефик Шеху М. – член 
 
 
 
По разгледувањето на доставената документација од страна на единствениот кандидат: 
Доц. Др. Ебрар Ибраими, за избор на еден наставникод областа на Политички Науки 
(50700 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области според 
Меѓународната фраскатиева класификација) во рамките на Правниот 
Факултет;Рецензентската комисија има чест до Наставно-научниот совет на Правниот 
факултет на Универзитетот во Тетово, да го поднесе следниов: 

 
 
 
 
 

http://www.unite.edu.mk/


 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

1. Доц. Д-р ЕБРАР ИБРАИМИ 
 

1.1. Биографски податоци 
 

Врз основа на доставената документација, кандидатот Ебрар Ибраимии е роден на 
10.03.1977 година во с. Врапчиште, oпштина Гостивар, Република Македонија. Во 
родното место го има  завршено основното а средното училиште во Скопје. По 
завршувањето на средното образование кандидатот Ибраими во 1995 година се запишал 
на Меѓународни Односи во Универзитет за Економија и Брски во република Турција. И со 
истакнат успех ги завршил истите во Јануар 2000 година.  
По завршувањето на дипломските студии, кандидатот Ибраими се вработил во 
International Scinece Research Center (POLSAR), Анкара-Турција како истражувач во 
центар за Меѓународни Односи и Балкански студии. Кандидат во 2001-2002 година 
живеел во Малезија која има направено истражување на надворешната политика на овие 
земји и во истата година е опремена со сертификат за познавање на англиски јазик.  
Во 2002 година кандидатот се запишал во магистерските студии на Факултетот за 
опшествени науки во државниот универзитет Гази, Р.Турција, Меѓународни Односи, со 
кои ги завршил (2005), со одбрана на магистерската теза од областа на меѓународно 
односи, под наслов: Односите Помеѓу Мекедонија и Европска Унија. под менторство на 
Проф. д-р Хакан Ташдемир. 
По завршувањето на вториот циклус на студии кандидатот Ибраими се запишал на 
докторските студии во Универзитетот Гази во Анкара, Р. Турција, под водство на 
менторот Проф. д-р Хакан Ташдемир. На ден 11 јуни 2012 година ја одбрани докторската 
дисертација на тема “Малцинските Права во Трција, Булгариа, Романија и бо Македонија 
Според Уставот“, пред петточлена комисија на Институт на општесвени науки при Гази 
Университетот во Анкара, Република Турција, и се здобил со научно звање доктор на 
Меѓународни Односи.      
 

1.2. Наставно-образовно дејство и работно искуство 
 

Доц. Д-р Ебрар Ибраими има седумгодишно искуство во настава на Правен факултет на 
Универзитетот во Тетово, но и во својство на визитинг професор на другите познати 
универзитети во регионот и во целиот свет. 
Кандидатот во 2013/14 година работел како надворешен соработник на Правниот 
факултет и Филозофскиот факултет на Државниот Универзитет во Тетово. 
 



Во 2019 е именуван Кординатор за Мастер на Правен факултет, должност што 
продолжува да ја извршува. 
 
Во 2016 година е избран за доцент по Цивилизација на европското општество, 
Глобализација. 
 
Доц. Д-р Ебрар Ибраими ја реализира наставно-образовната активност за време на 
горенаведениот период преку предавања, вежби и практиката во првиот циклус на студии. 
Ангажиран е и преку предавања, менторирање на кандидати и член на десетици комисии 
за подготовка и одбрана на магистерски трудови.  
Доц. Д-р Ебрар Ибраими како визитинг професор предавал на познати универзитети во 
регионот и ширум светот: 
 

• Катедра за право, Универзитет во Молизе, Италија, 4-8 ноември 2019 година.  
• Економски факултет и административни науки, Универзитет во Тракија, Турција, 

25-29 септември 2018 година.  

1.3. Научно-истражувачка дејност 
 

Кандидатот Д-р Ебрар Ибраими има десетина научни трудови и стручни студии објавени 
во меѓународни научни списанија со импакт фактор. Исто така, има презентирано научни 
трудови и во релевантни меѓународни научни конференции и собири. 
 
 1.3.1. Објавени научни трудови 
 

 Historia dhe Teoria e Gjeopolitikës Amerikane, Challenges for Quality Vocationaland 
Academic Education and Training,International Scientific Conference Proceeding, 2020 
Ulqin ISSN 2337-0521, Publishing house:D.OO.MONTE,, Montenegro. 

 Structure of the Turkey’s Presidental System and New Goverment Model, Justicia – 
International Journal of Legal Sciences, Vol.8, No.13-14, University of Tetova, 2020, 
ISSN: 1857-8454 (Print), ISSN: 2545-4927 (Online), UDC: 34, Indexed by: Index 
Copernicus International (ICI) 
https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2680095, Google Scholar 
https://eprints.unite.edu.mk/695/, EBSCO Publishing Inc. 
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm. 

 The trail of International Crimes from the Practice of the Court of Bosnia and 
Herzegovina, në bashkautorësia me Emina Karo,  Justicia – International Journal of 
Legal Sciences, Vol.7, No.11, University of Tetova, 2019, ISSN: 1857-8454 (Print), 
ISSN: 2545-4927 (Online), UDC: 34, Indexed by: Index Copernicus International (ICI) 

https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm


https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2246394, Google Scholar 
https://eprints.unite.edu.mk/339, EBSCO Publishing Inc. 
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm. 

 Theory of Regional Security, International Congress on Economics and Buisness (ICEB), 
Manisa Celal Bayar University, ISBN: 978-975-8628-67-4 Budapest/Hungary, 2018. p.p. 
117-127. 

 ‘’Türk Yunan İlişkilerinde Doğu Ege Adalarının Silahlandırılması Sorunu‘’ International 
Congress on Economics and Buisness (ICEB), Sakarya Universitesi, ISBN: 978-975-
8628-67-4 Novi Sad/Serbia, 2017. 

 Romanya’daki Ulusal Azınlıkların Hukuki Statusü: Macar Örneği, International 
Congress on Economics and Buisness, Sarajevo, 
2016http://iceb2016.cbu.edu.tr/file/ICEB2016.pdf 

 
1.3.2. Учество на меѓународни научни конференции и собири 

 
 The Legal Status of National Minorities in Macedonia: Albanians Example, prezantuar në 

Gazi Akademi Genc Sosyal Bilimciler Sempozizumu, Gazi University, Ankara 9-10 Mart 
2017. 

 Turkish Foreign Policy Under the Justice and Development Party’s Rule,презентиран во 
меѓународно конференција  Security Challenges and Universal Standards in the Euro-
Atlantic Integration Process, Универзитет во Тетово, 17-18 новеври 2017. 

 Turkey’s Policies on Prevention of Human Trafficking is present an "Online Colloquium 
On Human Trafficking And Refugee Law" is organized by the Justice Academy of 
Turkey (JAT) and the Turkish Cooperation and Coordination Agency (TİKA) on 23-25 
February 2021. 

 Return Geopolitics? Time for Active Diplomacy in the Balkansprezantuar në XI. 
International Uludag Congress on International Relation 14/15 October 2019. 

 Peace Corps North Macedonia, virtual workshop “Project Design and Management: 
PACA Tools”, 24-June-2020. 

 Joint Comparative Legal Research Project: Civil Liberties in the U.S. and in Europe: A 
Comparison of Cases decided by the SCOTUS and the ECtHR Spring 2020,South Florida 
St. Petersburg (USFSP) and University of Tetovo (UT), 29.04.2020. 
 
1.4.  Дејност од поширок интерес 
 

• Член на научниот совет на Justicia – International Journal of Legal Sciences, 8/13 
(2020).  

• Член на научниот совет наInternational Congress on Afro-Eurasian Research  
(2017/2018/2019). 

https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm
http://iceb2016.cbu.edu.tr/file/ICEB2016.pdf


• Член на Организациониот совет на 6-та меѓународна научна конференција: 
European Perspective of the Western Balkans, Правен факултет, Универзитет во 
Тетово, 13-15 ноември 2019 година.  

• Член на Уредувачкиот одбор на Kırklareli University Journal of the faculty of 
Economics and Administrative science, 8/2 (2019). 

• Член на Уредувачкиот одбор на Kırklareli University Journal of the faculty of 
Economics and Administrative science, 7/1 (2018). 

• Член на Уредувачкиот одбор на Kırklareli University Journal of the faculty of 
Economics and Administrative science, 7/2 (2018). 

• Член на Организациониот совет на 6-та меѓународна научна конференција: The Rule 
of Law and Civil Society, Правен факултет, Универзитет во Тетово, 19-20 октонври 
2018 година.  

• Член на Уредувачкиот одбор на International Refereed Scientific Jornal Vision, 1/1 
(2017) 

• Член на научен совет на 4-та меѓународна научна конференција: Security Challenges 
and Universal Standards in the Euro-Atlantic Integration Process, 17-18 ноември 2017 
година, Правен факултет, Универзитет во Тетово.  
 
 

1.2. Приложени документи 
 

Кандидатот Доц. Д-р Ебрар Ибраими со формуларот за апликација исто така доставил: 
 

- Одлуката за избор во наставно-научната струка доцент на Правниот факултет на 
Универзитетот во Тетово; 

- Диплома на докторски студии; 
- Докорцкиот труд; 
- Кратка биографија;  
- Уверение на родени;  
- Уверение за државјанство; 
- Сертификат за познавање на странски јазик; 
- Список на научни трудови објавени во меѓународни научни списанија, заедно со 

копии на трудови; 
- Список на светски познати универзитети каде предавал како визитинг професор, 

заедно со сертификати издадени од релевантни универзитети. 
 

 

 

 



 

М И С Л Е Њ Е  СО  П Р Е Д Л О Г 

 

Рецензентската комисија по разгледувањето на документацијата на кандидатот кој 

конкурирал и врз основа на оценките презентирани во овој извештај, како и земајќи ги 

предвид заложбите, достигнувањата и академското и професионалното искуство на на 

кандидатот, има чест Наставно-научниот совет на Правниот факултет да и предложи 

Доц. Д-р Ебрар Ибраими да биде избран во наставно-научното звање Вонреден 

професор по предметите: Цивилизација на европското општество, Глобализација, 

Компаративна политика. 

Рецензентската комисија недвослимено оценува дека кандидатот Доц. Д-р Ебрар 

Ибраими ги има академските вредности и квалитети, со што ги исполнува сите барани 

критериуми со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот во 

Тетово, и Правилникот за посебните критериуми и постапката за избор-реизбор во 

наставно-научно, наставно-стручно звање и звање на соработниците во Универзитетот 

во Тетово, да биде избран во наставно-научното звање Вонреден професор. 

 
 
Тетово, 25.06. 2021   

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 
 

1. Проф. Д-р Улбер Села – претседател 
 
 
 

2. Проф Д-р Башким Селмани - член  
 
 
 

3. Проф. Д-р Шефик Шеху М. – член 
 

 
 



П Р И Л О Г 

ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И 

НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ 

 

Кандидат: Ебрар Ибраими 

Предмети: Цивилизација на европското општество, Глобализација, Компаративна 

политика. 

Звање: Вонреден професор 

 
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

Бр. Име на активноста Поени 
1. Одржување на предавања (предмети во првиот 

циклус на студии) 
27.6 

1.1. Политичка култура 2x15x1x0.04 = 1.2 
1.2. Историја на европската интеграција 2x15x5x0.04 = 6 
1.3. Компаративна политика 2x15x5x0.04 = 6 
1.4. Етика во државната администрација 2x15x5x0.04 = 6 
1.5. Надворешна политика 2x15x3x0.04 = 3.6 
1.6. Надворешна политика САД 2x15x1x0.04 = 1.2 
1.7. Демократија и граѓанско општество 2x15x1x0.04 = 1.2 
1.8. Хисторија на ЕУ 2x15x1x0.04 = 2.4 
2. Одржување на  вежби (предмети во првиот циклус на 

студии) 
7.65 

2.1. Компаративна политика 2x15x5x0.03 = 4.5 
2.2. Надворешна политика 2x15x3x0.03 = 2.7 
2.3. Надворешна политика САД 1x15x1x0.03 = 0.45 
3. Консултации со студенти 4.6 
3.1. Политичка култура 100x1x0.002 = 0.2 
3.2. Историја на европската интеграција 100x5x0.002 = 1 
3.3. Компаративна политика 100x5x0.002 = 1 
3.4. Етика во државната администрација 100x5x0.002 = 1 
3.5. Надворешна политика 100x3x0.002 = 0.6 
3.6. Надворешна политика САД 100x1x0.002 = 0.2 
3.7. Демократија и граѓанско општество 100x1x0.002 = 0.2 
3.8. Хисторија на ЕУ 100x2x0.002 = 0.4 



4. Дипломски трудови 7.6 
4.1. Ментор на дипломски трудови 14x0.2 = 2.8 
4.2. Член на одбрана на дипломски трудови 24x0.2 = 4.8 
5. Одржување на предавања (предмети во вториот 

циклус на студии) 
3 

5.1. Меѓународно економски односи 2x15x1x0.05 = 1.5 
5.2. Европска Унија и Глобализација 2x15x1x0.05 = 1.5 
6. Менторство и членување на комисии за оценување на 

магистерските трудови 
24 

6.1. Ментор на магистерски трудови 2x3 = 6 
6.2. Претседател на комисија за оценување на трудовите 3x2 = 6 
6.3. Член на комисија за оценување на трудовите 12x1 = 12 
7. Одржување на предавања како визитинг професор на 

познати универзитети 
6 

7.1 Катедра за право, Универзитет во Молизе, Италија, 4-8 
ноември 2019 година. 

3 

7.2 Економски факултет и административни науки, 
Универзитет во Тракија, Турција, 25-29 септември 2018 
година. 

3 

 Вкупно 80.45 
 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Бр. Име на активноста 
 

Поени 

1. Објавени научни трудови 23.6 

1.1. Historia dhe Teoria e Gjeopolitikës Amerikane,Challenges for Quality 
Vocationaland Academic Education and Training,International Scientific 
Conference Proceeding, 2020 Ulqin ISSN 2337-0521, Publishing 
house:D.OO.MONTE,, Montenegro. 

 

4 

1.2. Structure of the Turkey’s Presidental System and New Goverment 
Model,Justicia – International Journalof Legal Sciences, Vol.8, No.13-14, 
University of Tetova, 2020, ISSN: 1857-8454 (Print), ISSN: 2545-4927 
(Online), UDC: 34, Indexed by: Index Copernicus International (ICI)  
https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2680095, 
Google Scholar https://eprints.unite.edu.mk/695/, EBSCO Publishing Inc. 
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm.  

4 

1.3. The trail of International Crimes from the Practice of the Court of Bosnia 
and Herzegovina, коавторство соЕмина Каро,  Justicia – International 

3.6 



Journal of Legal Sciences, Vol.7, No.11, University of Tetova, 2019, 
ISSN: 1857-8454 (Print), ISSN: 2545-4927 (Online), UDC: 34, Indexed 
by: Index Copernicus International (ICI) 
https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2246394, 
Google Scholar https://eprints.unite.edu.mk/339, EBSCO Publishing Inc. 
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm.  

 

1.4. Theory of Regional Security, International Congress on Economics and 
Buisness (ICEB), Manisa Celal Bayar University, ISBN: 978-975-8628-67-
4Budapest/Hungary, 2018.p.p. 117-127 

4 

1.5. ‘’Türk Yunan İlişkilerinde Doğu Ege Adalarının Silahlandırılması Sorunu‘’ 
International Congress on Economics and Buisness (ICEB), Sakarya 
Universitesi, ISBN: 978-975-8628-67-4 Novi Sad/Serbia, 2017.  

4 

1.6. Romanya’daki Ulusal Azınlıkların Hukuki Statusü: Macar Örneği, 
International Congress on Economics and Buisness, Sarajevo, 
2016http://iceb2016.cbu.edu.tr/file/ICEB2016.pdf 

4 

2.  
Учество на меѓународни научни конференции и собири 

12 

2.1. The Legal Status of National Minorities in Macedonia: Albanians Example, 
prezantuar në Gazi Akademi Genc Sosyal Bilimciler Sempozizumu, Gazi 
University, Ankara 9-10 Mart 2017. 

2 

2.2. Turkish Foreign Policy Under the Justice and Development Party’s 
Rule,презентиран во меѓународно конференција „Security Challenges 
and Universal Standards in the Euro-Atlantic Integration 
Process„Универзитет во Тетово, 17-18 новеври 2017. 

 

2 

2.3. Turkey’s Policies on Prevention of Human Trafficking is present an 
"Online Colloquium On Human Trafficking And Refugee Law" is 
organized by the Justice Academy of Turkey (JAT) and the Turkish 
Cooperation and Coordination Agency (TİKA) on 23-25 February 2021. 

2 

2.4. Return Geopolitics? Time for Active Diplomacy in the Balkansprezantuar 
në XI. International Uludag Congress on International Relation 14/15 
October 2019. 

2 

2.5. Peace Corps North Macedonia, virtual workshop “Project Design and 
Management: PACA Tools”, 24-June-2020. 

2 

2.6. Joint Comparative Legal Research Project: Civil Liberties in the U.S. and 
in Europe: A Comparison of Cases decided by the SCOTUS and the 
ECtHR Spring 2020,South Florida St. Petersburg (USFSP) and University 
of Tetovo (UT), 29.04.2020 

2 

 Вкупно 35.6 

 
 



ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 

Бр. Име на активноста 
 

Поени 

1. Членство на научни и редакциски одбори на конференции и 
списанија 

 

18 

1.1. Член на научниот совет на Justicia – International Journal of Legal 
Sciences, 8/13 (2020).  

 

2 

1.2. Член на научниот совет на International Congress on Afro-Eurasian 
Research  (2017/2018/2019). 

 

3 

1.3. Член на Организациониот совет на 6-та меѓународна научна 
конференција: European Perspective of the Western Balkans, Правен 
факултет, Универзитет во Тетово, 13-15 ноември 2019 година.  

2 

1.4. Член на Уредувачкиот одбор на Kırklareli University Journal of the 
faculty of Economics and Administrative science, 8/2 (2019). 

2 

1.5. Член на Уредувачкиот одбор на Kırklareli University Journal of the 
faculty of Economics and Administrative science, 7/1 (2018). 

2 

1.6. Член на Уредувачкиот одбор на Kırklareli University Journal of the 
faculty of Economics and Administrative science, 7/2 (2018). 

2 

1.7. Член на Организациониот совет на 6-та меѓународна научна 
конференција: The Rule of Law and Civil Society, Правен факултет, 
Универзитет во Тетово, 19-20 октонври 2018 година.  

 

1 

1.8. Член на Уредувачкиот одбор на International Refereed Scientific Jornal 
Vision, 1/1 (2017). 

2 

1.9. Член на научен совет на 4-та меѓународна научна конференција: 
Security Challenges and Universal Standards in the Euro-Atlantic 
Integration Process, 17-18 ноември 2017 година, Правен факултет, 
Универзитет во Тетово.  

 

2 

2. Функции во Факултетот 30 

2.1. Координатор за Мастер на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово 3 

2.2. Координатор за пројекти на Правниот факултет на Универзитетот во Тетово 3 

2.3. Учество во промотивни активности на факултетот (2016, 2017, 2018, 2019, 
2020). 

5 

2.4. Член на Комисијата за изготвување на студиската програма на прв циклус на 
студии (2019). 

1 

2.5. Песедател на Комисијата за изготвување на студиската програма на втор 
циклус на студии (2020). 

3 

2.6. Член на Комисијата за изготвување на студиската програма на трет циклус 
на студии (2020). 

1 



2.7. Член на Факултетскиот комитет за проценка и квалитет 1 
2.8. Член на Комисијата за проверка на оценките на дипломирани студенти на 

Правниот факултет на Државниот универзитет во Тетово, од 01.02.2018 
година 

1 

2.9. Член на комисија за трансфер на студии на втор циклус на Правен факултет 1 
2.10. Член на наставнo-научниот совет на Правниот факултет на Државниот 

универзитет во Тетово, од декември 2016 година 
1 

2.11. Отворени денови ДУТ, презентација на студиски програми во рамките на 
Правниот факултет, 2016, 2017, 2018, 2019 година. 

4 

2.12. Учесник - панелист во дебатата организирана од Правниот факултет, во 
врска со Денот на Европа, 9 мај 2017 година. 

2 

2.13. Учесник и организатор на студентите на Правниот факултет, на 
натпреварите што се одржаа во Битола за Денот на Европа, 9 мај 2018 
година. 

2 

 Рецензент  
3.1. Рецензент на книгите на Центарот за мир и транскултурна комуникација со 

наслов „Говор на омраза за време на кампањата на парламентарните избори 
во 2020 година во РСМ“ 

2 

 Вкупно 48 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОР ЗА ИЗБОР ВО 
ЗВАЊЕ 

Pikët 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 80.45 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 35.6 
ДЕЈНОСТ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС 48 

Gjithësej 164.05 
 
Тетово, 25.06. 2021 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 
 

1. Проф. Д-р Улбер Села – претседател 
 
 
 

2. Проф Д-р Башким Селмани - член  
 
 
 

3. Проф. Д-р Шефик Шеху М. – член 
 



ИЗВЕШТАЈ НА РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР НА 
НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНИ-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО ПРАВЕН 

ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО 

 

Врз основа на конкурсот за избор-реизбор на наставници на Универзитетот во Тетово 
од 09.06.2021 година, објавен во весникот „Коха“ и „Слободен печат“ и на 
официјалната веб-страница на Универзитетот во Тетово, за избор - реизбор на 
наставник за предмети од областа на политички науки во Правниот факултет, 
конкретно за  научното подрачје: 
 

- Меѓународни односи и историја на дипломатијата 

 

на предлог на Наставно-научниот Совет на Правниот факултет број 13-522/1 од 
24.06.2021 година, формирана е Рецензентска Комисија во состав: 

1. Проф. Д-р. Шефик Шеху, вонреден професор – претседател, 

2. Проф. Д-р. Aли Муслиу, вонреден професор - член, 

3. Доц. Д-р. Ебрар Ибраими, доцент – член.  

 

Рецензентската комисија, по разгледувањето на документацијата во врска со 
горенаведениот конкурс и во согласност со член 132 од Законот за високо образование 
(„Службен весник на РСМ“ број 82/2018), Статутот на Универзитетот во Тетово, како и 
Регулативата за посебни критериуми и постапка за избор-реизбор во наставно-научни, 
наставни, наставно-стручни звања и соработници на Универзитетот во Тетово, го 
поднесува пред Наставно-научниот Совет на Правниот факултет на Универзитетот во 
Тетово следниов: 

  

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ  

На конкурсот од 09.06.2021, објавен во весникот „Коха“ и „Слободен печат“ и на 
официјалната веб-страница на Универзитетот во Тетово, за избор-реизбор на наставник 
во научната област: 

 

- Меѓународни односи и историја на дипломатијата 

 

На Правен Факултет на Универзитетот во Тетово, се пријави кандидатот:  

- Д-р. Ѓераќина Лека  

 

Рецензентската комисија го поднесува следниов:   



РЕФЕРАТ 

  

I. Биографски податоци, стручно-научна подготовка и педагошка дејност 

 

Ѓераќина Лека е родена во Тетово, на 18 април 1990 година. Основното училиште ја 
заврши во нејзиниот роден град, во училиштето „Братство Миѓени“. Во 2004 година се 
запишува во средно училиште, гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово. Таа го 
прекина учењето во оваа училиште во декември 2004 година, откако се пресели во 
Каиро, Египет, каде што го продолжи своето образование на Американското 
меѓународно училиште во Египет. По две години средно училиште, во трета и четврта 
година, таа стана дел од програмата за меѓународна матура. Таа дипломираше во 2008 
година, добивајќи двојна диплома: американска диплома и меѓународна матура. За 
време на дипломирањето, таа беше прогласена за најдобра ученичка на генерацијата 
(salutatorian). 

  Во септември истата година се запишува на првиот циклус на студии на 
Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, на полето Политички науки. Таа 
дипломираше во 2011 година, со просечна оценка 10,00, и беше прогласена за најдобрa 
студентка на генерацијата. 

Во септември 2011 година, таа ги запишува студиите по втор циклус на 
програмата за дипломатија на УЈИЕ. Таа дипломираше во 2014 година, откако ја 
одбрани магистерската теза на тема „Улогата на коалициските влади во креирањето на 
надворешна политика: Македонија како студија на случај“. Се здоби со титулата 
магистер по дипломатија и ја заврши овој циклус со просек од 9,93. 

Во 2015 година се запишува на студии по трет циклус на програмата за 
Меѓународни односи и управување со конфликти на Филозофскиот факултет (Катедра 
на УНЕСКО) на универзитетот Св. Кирил и Методиј. Овие студии ги заврши откако ја 
одбрани дисертацијата, под менторство на Проф. Д-р Мајкл Шулц (Универзитетот на 
Гетеборг, Шведска) на тема „Надворешни влијанија врз надворешната политика и 
меѓуетничките односи: Случајот на Северна Македонија“, со просек од 9,62, во јануари 
2021 година. 

Нејзиното работно искуство започна со нејзиното вработување во Кабинетот на 
Вицепремиерот за европски прашања, во Секретаријатот за европски прашања, при 
Владата на Република Македонија, во 2012 година. Меѓу нејзините главни активности 
беше одржувањето на дневната агенда на ВП за Европски прашања и координирање на 
активностите на кабинетот, преписка со домашни и меѓународни институции, учество 
на состаноци со странски претставници, подготовка на соопштенија за печат и сл. 

 Во 2013 година беше префрлена во Општина Тетово каде работеше во 
Канцеларијата за меѓународни односи до 2018 година. Нејзините должности паѓаа во 
областа на меѓународните односи, фокусирани на соработката со меѓународните 
институции и партнерите. За време на нејзината работа во оваа канцеларија, Д-р. Лека 
главно се занимаваше со иницирање и спроведување на збратимувања помеѓу општина 
Тетово и некои меѓународни к општини, како што е општина Вил, Швајцарија; 



Колдинг, Данска; Бандирма, Турција; Клуж-Напока, Романија; итн. Таа исто така беше 
одговорна за примена, имплементација и координација на меѓународни проекти. Меѓу 
најважните, реализирани за време на нејзината работа во оваа општина се проектот 
„Промовирање на мирот преку соработка на мултиетнички студенти“ во рамки на 
програмата за децентрализирана соработка помеѓу Долна Нормандија и Република 
Македонија, поддржан од Здружението на агенции за локална демократија, Стразбур 
(2015); Проект за воспоставување на системот за интегритет, поддржан од УНДП 
(2010-2015); Проект POWER (Европска мрежа на жени градоначалници) финансиран 
од Европската комисија (2014-2016); Проект за испорака на општински услуги, 
одобрен од Стејт департментот на САД (2016 година); проектот ОКР (општинска 
корисна работа) поддржан од УНДП, Министерството за труд и социјална политика и 
Агенцијата за вработување (2017 година); итн. За време на нејзината работа во 
Општина Тетово, Д-р. Лека беше назначена за претставник на општината во ЕУ Инфо 
Центарот. Таа беше ангажирана во реализација на многу активности меѓу Делегацијата 
на ЕУ и Општина Тетово, вклучувајќи ја и организацијата на Денот на Европа, 9 мај, 
организирање на студенти и едукативен персонал за да присуствуваат на семинари, 
обуки, предавања во ЕУ инфо центри, организирање посети на претставници на ЕУ на 
општински активности, итн. 

Во април, истата година, таа стана дел од Универзитетот во Тетово, ангажирана 
главно во рамките на Канцеларијата за превод и Канцеларијата за компилација и 
управување со проекти. Како дел од нејзината работа како дел од Канцеларијата за 
превод, д-р. Лека има преведено вести, говори, извештаи, вклучувајќи и превод и 
лекторирање на повеќе научни списанија и извештаи како што се: 

- International Journal of Human Sciences "Filologjia" специјален број за Мајка 
Тереза  

- International Journal of Educational Research “Education” 2019 
- International Journal of Applied Sciences 2019  
- International Journal of Sports and Health 2018 
- International Journal of Social and Human Sciences “Philosophica” 2018 
- Inclusion of stakeholders in the development of study programs’ curricula: a need 

for improving higher education quality, Report, 2019. 

Во последно време, Д-р. Лека е вклучена во рецензија на научни статии доставени за 
објавување во списанието Justicia.  

Како дел од нејзиниот ангажман во Канцеларијата за компилација и управување 
со проекти, Д-р. Лека, учествуваше во повеќе активности како што е Работилницата за 
Креативна Европа (Категорија: проекти за соработка), организирана од 
Министерството за култура, обука од Фондот за Западен Балкан итн. Д-р Лека е автор 
и на проектот: „Негување соживот преку почитување на идентитетот на другиот“, кој 
беше одобрен од Министерството за култура, на годишниот конкурс за 2020 година за 
финансирање на проекти од национален интерес. Актуелно, д-р. Лека е координатор на 
проектот “Лулка на извонредност во општествените и хуманистичките науки” 
(CROSS), кој е дел од столбот на извонредност, Хоризонт Европа (ХЕУ), и кој има за 
цел да изгради платформа за размена на знаења и изготвување предлози за ХЕУ, како 
поддршка за надлежниот кадар за проекти, во горенаведените науки. Партнери во овој 



проект се Универзитетот Палацки во Чешка, Универзитетот во Инсбрук во Австрија, 
В.Н. Каразин Национален универзитет Кхаркив во Украина и странски експерти. 

Паралелно со нејзината административна работа во Ректоратот на УТ, во 2018 
година се ангажираше во предавање на предметот: Човекови права. Следната година, 
таа се ангажираше преку договор на дело за предавање на Катедрата за политички 
студии на Правниот факултет, дејствувајќи како асистент по следниве предмети: 

 - Вовед во политичките науки 

- Интеграција во ЕУ 

- Анализа на надворешната политика 

- Надворешната политика на САД 

Во декември 2019 година беше назначена за раководител на Канцеларијата за 
компилација и управување со проекти. Во рамките на оваа заложба беа реализирани 
голем број апликации и проширувања на мрежите за соработка со локални и 
меѓународни институции. Во фокусот на работата на Д-р. Лека, на чело на оваа 
канцеларија, е широкото учество во проекти од општ интерес, како и во 
понатамошната интернационализација на универзитетот преку соработка во рамките 
на меѓународни програми како што се Еразмус +, Хоризонт 2020, ИПА, Фулбрајт, 
УСАИД, ЦЕЕПУС мрежа, ЗБФ , како и преку билатерална соработка со локални и 
меѓународни институции. 

Меѓу главните активности извршени за време на извршување на нејзината 
должност, вреди да се спомене и реализацијата на проектот во рамките на Фулбрајт, со 
темата „Рамка за подобрување на стратегиите и техниките на истражувањето“, што 
овозможи посета на Високиот специјалист за истражување, Д-р. Џенет Шофилд, на 
Универзитетот во Тетово. Нејзиниот едномесечен престој резултираше во успешна 
работа, фокусирана на скенирање на состојбите во областа на истражувањето и 
изготвување извештај со препораки, засновани на четири широки стратегии, кои му 
служат на Универзитетот во Тетово за зголемување на квалитетот и квантитетот на 
истражувањето, а кои се исто така придружени со голем број специфични активности 
потребни за спроведување на овие стратегии. 

За време на нејзината работа на чело на оваа канцеларија, беа реализирани 
голем број проекти, меѓу другите и проектот Арт Блум (во рамките на Еразмус + КА2), 
проектот за валоризација на Шар Планина, поддржан од УНЕП и Министерството за 
животна средина, учеството, како придружен партнер, во активностите на проектот 
Алијанса Аурора (Аурора Алијанса во рамките на Еразмус +), заедно со други 
престижни универзитети како Универзитетот Врије во Амстердам, Универзитетот во 
Исланд Копенхаген, Универзитет на Бизнис во Источна Англија, Универзита Палацки 
во Оломоучи, членство на Правниот факултет во Европската асоцијација на правни 
факултети, реализација на XIV Меѓународен семинар за албанологија, како дел од 
проектите што ги освои Министерството за култура на повикот за 2020 година, 
обновување на апликациите во мрежата на CEEPUS III, реализација на стручни обуки 
на студентки од катедрата за ИТ и Факултетот за применети науки од Институтот за 
лидерство и јавна политика, имплементација на проектот за Е-учење на сајбер хигиена, 



поддржан од CRDF Global, два мини грант-проекти: CROSS (за изготвување предлози / 
проекти за Хоризонт Европа) и ОС Галилео (отворена наука), итн. Во овој период таа 
тесно соработуваше со волонтерот од Мировниот корпус, со кого беа спроведени 
повеќе активности, како што се апликации за логистика во Германската амбасада, 
апликација во програмата Фонд за иновации за алумни ангажман 2020, учество на 
виртуелни работилници за дизајнирање и управување со проекти: ПАКА алатки, итн. 

Исто така, во периодот од 18 месеци на чело на оваа канцеларија, д-р. Лека 
реализираше и координираше серија нови апликации, во рамките на програмата 
Еразмус +, Хоризонт 2020, Хоризонт Европа, државни институции (Министерство за 
култура, Министерство за животна средина, Министерство за образование, Биро за 
регионален развој), Меѓународни институции (Амбасада на САД, Германска амбасада, 
ОБСЕ, УНДП, УСАИД, Мировен корпус, МААА, ГИЗ,) итн. 

    
 

II. Објавени дела на кандидатот 
  

 
Д-р Лека е вклучена во голем број истражувачки активности од научна природа. 
Нејзините области на интерес ги вклучуваат меѓународните односи, додека по 
конкретно, нејзините интереси се протегаат на полето на надворешната политика, 
особено на надворешната политика на малите држави. Овие научни и академски 
интереси таа ги рефлектира во научни трудови и учество на академски конференции. 

 

 Нејзината истражувачка работа се рефлектира во следните публикации: 

1. Ѓераќина Лека: Security oriented foreign policy: theoretical approach, International 
Journal of Legal Sciences, Vol. 9 No. 13-14, Jun. 2021. 

2. Шефик Шеху & Ѓераќина Лека: Говор на омраза: нормативен одраз (во 
публикација), специјално издание во рамките на истражувачкиот проект: 

3.  Hate speech during the campain of the 2020 parliamentary elections in the RNM: 
percevied effects on the behaviour of citizens in intergroup relations, Универзитет во 
Тетово, 2020 

4. Ѓераќина Лека: The role of foreign policy threats on inter-ethnic relations, 
International Journal of Innovation and Scientific Research, Vol. 49 No. 1 Jun. 2020, 
pp. 197-205 

5. Ѓераќина Лека: North Macedonia within the western Balkan sub-regional security 
complex: A theoretical approach, International Journal of Innovation and Scientific 
Research, Vol. 49 No. 2 Jul. 2020, pp. 206-215     

6. Шефик Шеху & Ѓераќина Лека: Small States’ Security Through International 
Integrations: A Theoretical Approach, Justicia, Vol. 8, pp.199-206 

Д-р Лека се пријавила и за учество на локални и меѓународни конференции, како што 
се: 

1. Small States’ Security Through International Integrations: A Theoretical 
Approach, презантирано на: 6th International Scientific Conference of Law 



“European Perspective of the Western Balkans”, Универзитет во Тетово, 13-15 
ноември, 2019 

2. Methodology of Empirical Data Collection, презентирана на Годишната 
конференција на Филозофскиот факултет, Универзитет „Свети Кирил и 
Методиј“, 13 мај 2019 година 

3. The Interplay between Domestic and Foreign Policy, презентирана на 
Годишната конференција на Филозофскиот факултет, Универзитет „Свети 
Кирил и Методиј“, 25 април 2018 

4. To what extent does the halt of the EU integration process fuel nationalistic 
policies in Macedonia and consequently contribute to the inter-ethnic instability 
of the country? презентирана на Годишната конференција на Филозофскиот 
факултет, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, 30 мај 3016 

Во меѓувреме, д-р. Лека исто така учествувала на обуки, семинари, академска размена 
и професионални и студиски посети. Тука издвојуваме: 

i. Обука преку виртуелната работилница „Вовед во дизајнирање и управување со 
проекти (Introduction to Project Design and Management)’, организирана од 
Мировниот корпус, 15.09.2020 

ii. Обука преку виртуелна работилница “Развој и управување со проекти: ПАКА 
Алатки” (Project design and Management: PACA tools)’, организирана од 
Мировниот корпус, 24.06.2020 

iii. Учество на Семинар за волонтери соработници на Мировниот корпус (Mid 
Service Conference), организиран од Мировниот корпус во Македонија, 6-
7.02.2020 

iv. Работилница за програмата Креативна Европа (Категорија: проекти за 
соработка) при Владата на Сојузна Република Германија, организирана од 
Министерството за култура, 25.10.2018 

v. Обука организирана од Matra Rule of Law на тема Интегритет на државните 
службеници, Хаг, Холандија, 10-19.05.2016 

vi. Студиска посета на Соединетите Американски Држави, во рамките на 
Програмата за лидерство на меѓународните посетители, организирана од 
програмата за размена на Стејт департмент, САД, 13-23.11.2016 година 

vii. Обука на програмите Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Office Power 
Point, Internet Explorer во Центарот за курсеви и обуки, Neting School, 
19.09.2016 

viii. Работна посета на Нормандија, Франција, со цел воспоставување соработка 
со општина Лисие и академска размена на ученици од гимназијата „Кирил 
Пејчинови“ Тетово во гимназијата „Марсел Гамбиер“ Лисие, во рамките на 
проектот „Промовирање на мирот преку соработка на студенти -етнички ’. 
29.09-03.10.2015 година 

ix. Работна посета на општина Загреб, за размена на искуства во рамките на 
проектот на УНДП ‘Воведување на системот за интегритет во Општина 
Тетово, Загреб, Хрватска, 23-25.06.2014 година 

x. Работна посета на градот Бон за воспоставување на меѓуопштинска соработка и 
следење на настанот Бон ОН разговори на „Денот на Обединетите нации“, 
22-25.10.2014 



xi. Официјална посета на Истанбул за воспоставување дипломатски односи, 
продлабочување на политичката, образовната и економската соработка со 
турските партнери. Во рамки на посетата, се одржа официјална средба со 
министерот за европски прашања, Егемен Багис, со бизнисмените од 
стопанските комори „Тускон“, „Ивиад“ и „Балканијад“, средба со 
раководството на универзитетот „Фатих“, посета на колеџот „Кошкун“ - 
Чамлича, посета на Комплексот „Башибујук Академиси“ итн., 11-13.10.2013 
година. 

xii. Семинар за имплементација на структурните фондови: регулативи и методи, 
организиран од ДАТАР, меѓуинституционална канцеларија за структурни 
фондови на ЕУ во Кабинетот на премиерот на Франција, Париз, Франција, 
18-20.10.2012 година 

xiii. Комуникациски вештини и обука за подготовка на интервју за работа, 
организирана од Проектот на УСАИД за конкурентност во Македонија, 
21.12.2010 година. 

xiv. Едногодишна академска програма за лидерство и развој на работата на 
младите во заедницата (60 ЕКТС), организирана од ЈИЕУ и центарот за 
неформално образование „Триаголник“, Тетово, Македонија 2008-2009 
година. 
     

Сертификати 

- Сертификат за учество на Конференција за професионален развој на 
волонтери на Мировниот корпус (оригинален наслов: Certificate in 
Recognition of the Participation in the Mid Service Conference for Professional 
Development of Peace Corpse Volunteers and their Counterparts), даден од 
Мировниот корпус во Македонија, 6-7.02.2020 година 

- Сертификат за учество на 6-та меѓународна научна конференција за правда 
„Европски перспективи на Западен Балкан“ (Certificate of Participation in the 
6th International Scientific Conference of Law “European Perspective of the 
Western Balkans”), даден од Универзитетот во Тетово, 13-15.11.2019 

- Сертификат за модерација на академската дебата „Насилство врз жени и 
девојчиња во Северна Македонија за време на пандемијата Ковид 19“ 
(Violence against women and girls in North Macedonia during the period of 
Covid 19 pandemic”), од Macedonian American Alumni Association, 
Универзитет во Тетово, Амбасада на САД во Скопје, 10.12.2020 

- Сертификат за завршување на курсот „Интегритет на државните 
службеници“ од Хашката академија за локално управување, Хелсиншки 
комитет во Холандија  и  Правна школа во Лајден, 19.05.2017 година 

- Сертификат за учество во меѓународната програма за лидерство на 
посетители за општински услуги издаден од Стејт департментот на 
Соединетите држави, Бирото за образовни и културни работи, ноември , 
2016 година 

- Сертификат за учество и успешно спроведување на процесот на 
самооценување во рамките на моделот CAF - Рамка за самооценување, во 



Општина Тетово, од Центарот за управување со промени, октомври 2013 
година - април 2014 година. 

- Сертификат за високи академски достигнувања за време на студиите од прв 
циклус, доделенo од Универзитетот на Југоисточна Европа, 11.06.2011 
година 

- Сертификат за учество на Симулација на студентите на Самитот на НАТО 
издаден од Евро-Атлантскиот совет на Македонија, 11.12 .2010 г. 

- Диплома за освоено второ место на Ораторски натпревар, од Европско 
движење на Република Македонија, 09.05.2010 г. 

- Сертификат за лидерство и развој на работата на младите во заедницата 
(едногодишна програма 60 ЕКТС), издаден од Факултетот за јавна 
администрација и политички науки и Центарот Триаголник за не – формално 
образование, ноември, 2009 година 

- Сертификат за учество на Семинар за методологија на истражување 
доделено од Универзитетот во Њујорк Тирана и Центарот за истражување на 
јавната администрација, 26-27.06 .2009 г. 

- Сертификат за членство во Националното друштво за почести на средните 
училишта (Certificate of Membership in National Honor Society of Secondary 
Schools,) доделено од National Association of Secondary School Principals, 
2007  

 

МИСЛЕЊЕ И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на ангажманите на д-р. Ѓераќина Лека, докажани преку документацијата 
доставена од кандидатот, рецензентската комисија позитивно ги оценува наставните - 
едукативни, научни - истражувачките, стручните и другите активности од општ 
интерес на др. Лека, сметајќи ја како компетентен кандидат за областа во кое аплицира. 
Комисијата за рецензија констатира дека кандидатот д-р. Ѓераќина Лека, во согласност 
со Законот за високо образование на Република Северна Македонија, како и во 
согласност со Регулативата за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 
научни и наставно-стручни звања, како и звања за универзитетски соработници во 
Тетово, достигна 180,7 поени, надминувајќи го минималниот број потребен за избор во 
наставно-научното звање Доцент од областа на Меѓународните односи и историјата на 
дипломатијата. 

Со задоволство му предлагаме на Наставно-научниот совет на Правниот факултет на 
Универзитетот во Тетово, д-р. Ѓераќина А. Лека да биде избрана во наставно-научното 
звање Доцент од областа на Меѓународни односи и историјата на дипломатијата. 
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Институција: Правен факултет - УТ, Тетово 

Научно поле: Меѓународни односи и историја на дипломатијата 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ  

Бр. Име на активност 
 

Поени 

1.  Одрживање на вежби  
(предмети на прв циклус на студии) 

Поени: 6.3 

1.2.  Вовед во политички науки 
  

2 x 15 x 2 x 0.03 = 1.8 

1.3. Интеграции во ЕУ 2 x 15 x 2 x 0.03 = 1.8 
1.4. Надворешната политика на САД 

 
1 x 15 x 2 x 0.03 = 0.9 

1.5. Анализа на надворешната политика 
 

2 x 15 x 2 x 0.03 = 1.8 

2.  Одржување на предавања 
(предмети на прв циклус на студии) 

Поени: 10.8 

2.1. Човекови права 2 x 15 x 1 x 0.04 = 1.2 
2.2. Вовед во политички науки 

  
2 x 15 x 2 x 0.04 = 2.4 

2.3. Интеграции во ЕУ 2 x 15 x 2 x 0.04 = 2.4 
2.4. Надворешната политика на САД 

 
2 x 15 x 2 x 0.04 = 2.4 

2.5. Анализа на надворешната политика 2 x 15 x 2 x 0.04 = 2.4 
3.  Консултации со студенти 

 
Поени: 0.214 

3.1. Човекови права 27 x 1 x 0.002 = 0.054 
3.2. Вовед во политички науки 

  
10 x 2 x 0.002 = 0.04 

3.3. Интеграции во ЕУ 10 x 2 x 0.002 = 0.04 
3.4. Надворешната политика на САД 

 
10 x 2 x 0.002 = 0.04 



3.5. Анализа на надворешната политика  10 x 2 x 0.002 = 0.04 
4.  Рецензент на труд во областа на 

наставно образовната дејност 
Поени: 46 

4.1. International Journal of Legal Sciences 
2020 

15 статии x 2 поени = 30 

4.2. International Journal of Legal Sciences 
2021 

8 статии x 2 поени = 16 

 Вкупно 63.3 
 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Бр. Име на активност Поени 
5.  Tруда со оригинални научни резултати 

објавени во стручно / научно списание 
со меѓународен уредувачки одбор 

Поени: 14.4 

5.1. Gjeraqina Leka: Security oriented foreign 
policy: theoretical approach, International 
Journal of Legal Sciences, Vol. 9 No. 13-14, 
Jun. 2021. 
 

3 

5.2. Gjeraqina Leka: The role of foreign policy 
threats on inter-ethnic relations, 
International Journal of Innovation and 
Scientific Research, Vol. 49 No. 1 Jun. 2020, 
pp. 197-205 
 

3 

5.3. Gjeraqina Leka: North Macedonia within 
the western Balkan sub-regional security 
complex: A theoretical approach, 
International Journal of Innovation and 
Scientific Research, Vol. 49 No. 2 Jul. 2020, 
pp. 206-215     
 

3 

5.4. Shefik Shehu & Gjeraqina Leka: Говор на 
омраза: нормативен одраз (во 
публикација), специјално издание во 
рамките на истражувачкиот проект: Hate 
speech during the campain of the 2020 
parliamentary elections in the RNM: 
percevied effects on the behaviour of citizens 
in intergroup relations, Универзитет во 
Тетово, 2020 
 

3 x 0.9 = 2.7 

5.5. Shefik Shehu & Gjeraqina Leka: Small 
States’ Security Through International 
Integrations: A Theoretical Approach, 
Justicia, Vol. 8, pp.199-206 
 

3x 0.9 = 2.7 

6.  Пленарно предавање на научен Поени: 8 



/стручен собир со меѓународно учество 
6.1. Small States’ Security Through International 

Integrations: A Theoretical Approach, 
prezantuar në: 6th International Scientific 
Conference of Law “European Perspective 
of the Western Balkans”, Универзитет во 
Тетово, 13-15 ноември 2019 
 

2 

6.2. Methodology of Empirical Data Collection, 
презентирана на Годишната 
Конференција на Филозофскиот Факутет, 
Универзитетот Св. Кирил и Методиј, 13 
мај 2019 
 

2 

6.3. The Interplay between Domestic and Foreign 
Policy, презентирана на Годишната 
Конференција на Филозофскиот Факутет, 
Универзитетот Св. Кирил и Методиј, 25 
април 2018 
 

2 

6.4. To what extent does the halt of the EU 
integration process fuel nationalistic policies 
in Macedonia and consequently contribute to 
the inter-ethnic instability of the country? 
презентирана на Годишната 
Конференција на Филозофскиот Факутет, 
Универзитетот Св. Кирил и Методиј, 30 
мај 3016 

 

2 

7.  Учесник во меѓународен научен проект Поени: 11 
7.1. Национален координатор во 

меѓународниот научен проект: 
 Cradle for Excellence in Social Sciences 
and Humanities (CROSS) 

6 

7.2. Учесник во меѓународен научен проект 
AURORA EUA 

5 

 Вкупно 33.4 
 

СТРУЧНО АПЛИКТИВНА ДЕЈНОСТ 

Бр.  Име на активност Поени 
8.  Превод Поени: 13 

8.1.  International Journal of Human Sciences 
"Filologjia" специјален број за Мајка 
Тереза. 
 

13 статии x 1 поени = 13 

9.  Лекторирање на трудови на 
странски/македонски јазик 

Поени: 58 

9.1.  Научни списанија   



10.1.1. Journal of Educational Research “Education” 
2019 

23 статии x 1 поени = 
23 

10.1.2.  Journal of Applied Sciences 2019 15 статии x 1 поени = 
15 

10.1.3.  Journal of Sports and Health 2018 
 

      20 статии x 1 поени = 
20 

10.  Учество во научен / стручен собир / 
студиски посети / академска размена 

Поени: 8 

10.1.  Еразмус + Академска размена на 
Универзитетот во Истанбул, Истанбул, 
Турција, 21-25 јуни 2021 година 

1 

10.2.  Виртуелна работилница „Вовед во 
дизајнирање и управување со проекти 
 (Introduction to Project Design and 
Management)’, организирана од 
Мировниот корпус, 15.09.2020 

1 

10.3.  Виртуелна работилница за развој и 
управување со проекти: Алатки PACA 
организирана од Мировниот корпус, 
15.09.202024.06.2020 

1 

10.4.  Семинар за соработници волонтери на 
Мировниот корпус (Mid-term service), 
организиран од Мировниот корпус во 
Македонија, 6-7.02.2020 

1 

10.5.  Работилница за програмата Креативна 
Европа (Категорија: проекти за 
соработка) при Владата на Сојузна 
Република Германија, организирана од 
Министерството за култура, 25.10.2018 

1 

10.6.  10-дневна студиска програма, Матра 
Владеење на правото на тема Интегритет 
на државните службеници, Хаг, 
Холандија, 10-19.05.2016 

1 

10.7.  Студиска посета на Соединетите 
Американски Држави, во рамките на 
Програмата за лидерство на 
меѓународните посетители, организирана 
од програмата за размена на Стејт 
департмент, САД, 13-23.11.2016 

1 

10.8.  Обука на Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Office Power Point, Internet 
Explorer во Центарот за курсеви и обуки, 
Neting school, 19.09.2016 

1 

 Вкупно 79 
 

 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

Бр. Име на активност Поени 



11.  Член на уредничкиот одбор на 
меѓународното научно списание 

Поени: 1 

11.1. Меѓународно списание Justicia  1 
12.  Член на универзитетската комисија Поени: 1 

12.1. Комисија за запишување студенти на прв 
циклус (2019-2020) 

1 

13.  Раководител Поени: 3 
13.1. Канцеларија за компилација и управување 

со проекти (2019 -) 
3 

 Вкупно 5 
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА 
ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 
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НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 63.3 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 33.4 
СТРУЧНО АПЛИКТИВНА ДЕЈНОСТ 78 
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 5 

Вкупно 180.7 
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