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 УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

 
 
ДО: НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 

 

Тетово,  20.01.2022 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ ВОНРЕДЕН 

ПРОФЕСОР ВО ОБЛАСТА НА УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

(64021 ОД КЛАСИФИКАЦИЈАТА НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИТЕ ПОДРАЧЈА, 

ПОЛИЊА И ОБЛАСТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА ФРАСКАТИЕВА 

КЛАСИФИКАЦИЈА) НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО 

ТЕТОВО 

 

Врз основа на членот 166, 172 и 173 на Законот за Високо образование (Службен весник на Р. 

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

научни, наставно-стручни и соработнички звања во Универзитет во Тетово, а врз основа на 

објавениот конкурс на 30.11.2021 година во дневните весници „Коха― и „Слободен печат―, 

како и на веб страната www.unite.edu.mk, Наставно-научниот Совет на Филолошкиот Факултет 

на седницата одржана на ден 30.12.2021 година, формира рецензентска комисија 

(Одлука:бр.18-1405/1) за избор на еден наставник во наставно-научно звање вонреден професор 

за предметите Современ Англиски јазик VII и VIII, и Англиски јазик за посебни  цели I и II во 

областа на учење на странски јазици (64021 од класификацијата на научно-истражувачките 

подрачја, полиња и области според меѓународната фраскатиева класификација), во состав: 

 

1. Проф.Д-р. Мајлинда Нухиу - претседател 

2. Проф.Д-р.Флорим Ајдини - член 

3. Проф.Д-р. Ремзије Нухиу- член 

 

Комисијата, по разгледувањето на документацијата во врска со конкурсот, на Наставно 

научниот совет на Филолошкиот факултет, на Универзитетот во Тетово, го дава следниот 

извештај. 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 
За избор на еден наставник во наставно-научно звање вонреден професор за предметите 

Современ Англиски јазик VII и VIII, и Англиски јазик за посебни  цели I и II во областа на 

учење на странски јазици (64021 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, 

полиња и области според меѓународната фраскатиева класификација),на Филолошкиот  

факултет при Универзитетот во Тетово. На објавениот конкурс се пријавил само кандидатот 

Доц.Д-р.Линдита Адеми, вработена на редовен работен однос на Студиската програма  

Англиски јазик и литература, на Филолошкиот факултет –Универзитет во Тетово. 
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I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ  
 

Доц.Д-р. Линдита Адеми е родена на 16.06.1979 во Тетово. Основното образование го 

завршила во родното место, додека средното во средното медицинско училиште ―Никола 

Штејн‖-Тетово, смер акушерство и гинекологија.  

Додипломските студии ги завршила на Филолошкиот Факултет при Универзитетот во Тетово, 

насока Англиски јазик и литература 2002, и се здобила со стручното звање Професор по 

Англиски јазик и литература. Последипломски студии завршила на Филолошкиот Факултет 

при Државниот Универзитет во Тетово насока Англиски јазик 2011, со темата: ―Ndikimi I 

gjuhës Angleze në gjuhën Shqipe në media dhe veçanërisht në politikë‖, и се здобила со стручното 

звање Магистер по Англиски јазик. 

Докторските студии ги завршила на Филолошкиот Факултет ―Блаже Конески‖- насока Наука 

за јазик, при Универзитетот ―Св.Кирил и Методиј‖- Скопје 2016, каде ја одбранила 

докторската теза: “Терминологијата од областа на информатичко-компјутерската 

технологија во англискиот и албанскиот јазик, споредбена анализа”, и се здобилa со научен 

назив  Доктор по Наука за јазик. 

 

II. ПРОФЕСИОНАЛНА И НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

  Од учебната година 2000 до 2007 работела како професор во гимназијата ‖Кирил 

Пејчиновиќ‖ и во средното музичко училиште во Тетово, како наставник по Англиски 

јазик; 

 

 Во академската година 2007 е вработена како помлад асистент на Филолошкиот 

Факултет при Универзитетот во Тетово; 

 Во академската година 2012/2013 е избрана за асистент на Филолошкиот Факултет, 

студиска програма Англиски јазик и литература на Државниот Универзитет во Тетово. 

 Во академската година 2016/17  е избрана во звање доцент. 

 

• Во периодот 2007-2021 година Доц.д-р Линдита Адеми има одржано предавања и вежби по 

предметите во прв и втор циклус на студии: 

 

Студиска програма  англиски јазик и литература 

1. Современ англиски јазик VII 

2. Современ англиски јазик VIII 

3. ESP I 

4. ESP II 

Студиска програма Општа медицина, медицински сестри, физиотерапија и акушерство 

1. Англиски јазик 1 

2. Англиски јазик 2 

3. Англиски јазик 3 
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Студиска програма  хемија, географија 

1. Англиски јазик 1 

2. Англиски јазик 2 

Студиска програма геодезија, сообраќај  

1. Англиски јазик 1 

2. Англиски јазик 2 

 

Втор циклус (англиски јазик и литература) 

1. Методологија на педагошкото пишување 

2. Употреба на литературата во изучувањето на англискиот јазик 

 

ДРУГИ ОБУКИ: 

 

 Во периодот 2003-2004 година работел како предавач во проектот за обучување на 

кандидати од државната администрација (државни службеници), финснсиран од PACE 

(Pace training program), CMPS (Center for Management and Policy Studies), Министерство 

за транспорт и врски на РМ. 

 Земала активно учество на повеќе семинари и работилници за спроведувањето на 

реформите во високото образование според  Болоњската декларација. 

• Линдита Адеми има објавено неколку стручни книги од областа на англискиот јазик: 

1. ―Терминологијата од областа на информатичко-компјутерската технологија во 

англискиот и во албанскиот јазик – споредбена анализа‖-2019 

2. ―Terminologjia kompjuterike Anglisht-Shqip‖-2020 

3. ―Ndikimet e gjuhës  angleze në gjuhën shqipe, në media dhe veçanërisht në politikë‖-2021 

 

 Линдита Адеми има напишано неколку книги-скрипти од областа на Англискиот јазик, 

како:  

 

2000-―Times‖ 

2013-―English grammar‖ 

2016-„English for nurse― 

2017-„Medical English― 
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III. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

 

1.International Conference New Perspectives in Science Education  5-th Edition, Florence Italy, 

March 2016 

Valbon Ademi, Vanco Cabukovski, Lindita Ademi 

―A NEW USER INTERFACE MODEL FOR ALBANIAN SPEAKING BLIND AND VISUALLY 

IMPAIRED SCIENCE STUDENTS‖ 

Conference Proceedings-www.libreriauniversitaria.it ISBN: 978-88-6292-705-5 

ISSN: 2420-9732 

2.3
rd

 International Conference of Natural Sciences and Mathematics(ICNSM2019) Valbon Ademi, 

Lindita Ademi ―Computer lexicon and speech synthesis‖. 

3.International Scientific Conference XIV-th, The Power Of Knowledge, Agia Triada, Greece 

September 2017 

Lindita Ademi, Valbon Ademi 

―THE TERMINOLOGY IN THE FIELD OF INFORMATICS AND COMPUTER TECHNOLOGY 

IN ENGLISH AND ALBANIAN – A COMPARATIVE ANALYSIS‖  

In Knowledge International Journal Vol.19, With Global Impact Factor 1.322(2016). ISSN: 2542-

4439; ISSN: 1857-923X 

4.International Contemporary Educational Research Congress-4
th

 ―Education, Youth and Future‖ –

October 2018, Mugla Sitki Kocman University, Bodrum, Turkey  

Valbon Ademi, Lindita Ademi 

―EDUCATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES THROUGH INTELLIGENT 

TECHNOLOGIES‖ 

Proceedings ISBN: 978-605-4397-68-6 

5. 42
nd

 International Academic Conference, Rome 2018, Majlinda Nuhiu, Lindita Ademi ―The 

convergent phenomena of internationalisms in english and albanian language‖ ISBN 978-80-87927-

76-2 IISES 

6. International Scientific Conference XIX-th,  Knowledge in Practice, Bansko, Bulgaria, December 

2018 

―VISUALLY IMPAIRED STUDENTS EDUCATION THROUGH INTELLIGENT 

TECHNOLOGIES‖ 

Lindita Ademi, Valbon Ademi 

In Knowledge International Journal Vol.19, With Global Impact Factor GIF 1.322(2016). ISSN: 

2545-4439; ISSN: 1857-923X; UDK 37 

7. IWPG International Women’s Peace Conference, September 2018, Seoul South Korea. 

8. Издавање на книга од областа на англискиот јазик ―Терминологијата од областа на 

информатичко компјутерската технологија во англискиот и во албанскиот јазик-споредбена 

анализа‖ ISBN 978-608-245-412-2  Линдита Адеми, 2019. 

9. Издавање на книга од областа на англискиот јазик ―Terminologjia kompjuterike anglisht-shqip‖ 

ISBN 978-608-66535-0-7 Линдита Адеми 2020 

10. Издавање на книга од областа на англискиот јазик ―Ndikimet e gjuhës angleze në gjuhën 

shqipe, në media dhe vecanërisht në politikë‖ ISBN 978-608-66535-1-4 Линдита Адеми 2021. 

11. EUSER 63E-551, European Journal of Multidisciplinary Studies EJMS 2021, Valbon Ademi, 

Lindita Ademi, Vehbi Ramaj ―Speech Synthesis‖. 

12. 6
th

  International Istanbul Congress 2021, Valbon Ademi, Lindita Ademi ―Computer Lexicon‖ 

Proceedings book. 

13. International Kosovo Congress on Culture, Arts and Multi-Disciplinary Studies 2021, Valbon 

Ademi, Vehbi Ramaj, Lindita Ademi, ―Text To Speech(TTS) Technology‖, Proceedings book. 



5 
 

14. International Conference on Research and Education – Challenges Toward the Future (ICRAE 

2013), 24-25 May 2013, University of Shkodra ―Luigj Gurakuqi‖, Shkodra, Albania. 

Lindita Ademi, “The influence of English Language in the Albanian media”. 

15. 5
th

 International Conference on foreign language FLTAL’15- Teaching and applied linguistics, 

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina  7-9 May, 2015 

Lindita Ademi, “Modal Auxiliaries in English and their equivalences in Albanian”. 

 

 

IV. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на горе прикажаното, на активности во наставно образовната дејност, научно 

истражувачката работа, стручно апликативната дејност и дејности од поширок интерес, 

Комисијата констатира дека кандидатот Доц.Д-р Линдита Адеми во согласност со 

правилникот критериумите и процедурата за избор-реизбор на наставно-научни звања и 

соработници вo Универзитетот во Тетово, собрала вкупно 175,5 поени, кои треба да се 

реализираат за ибор во наставно-научно звање ВОНРЕДЕН Професор за предметите 

Современ Англиски јазик VII и VIII и Англиски јазик за посебни  цели I и II во областа на 

учење на странски јазици (64021 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, 

полиња и области според меѓународната фраскатиева класификација),на Филолошкиот  

факултет при Универзитетот во Тетово. 

 Според доставената документација и објавениот конкурс, кандидатот Доц.Д-р.Линдита 

Адеми  ги исполнува законските и стручните услови. 

Рецензентската комисија врз база на општото вреднување на наставно-научната работа, 

публикациите на научни и стручни трудови на меѓународни конференции и искуството во 

наставниот процес, констатира дека кандидатот Доц.Д-р.Линдита Адеми е солиден и оформен 

кандидат во педагошкото и научното подрачје. 

Комисијата има чест и почит за да предложи кандидатот Доц.Д-р. Линдита Адеми да се 

избере во наставно-научното звање ВОНРЕДЕН професор за предметите Современ Англиски 

јазик VII и VIII, и Англиски јазик за посебни  цели I и II во областа на учење на странски 

јазици (64021 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња и области 

според меѓународната фраскатиева класификација), на Филолошкиот  факултет при 

Универзитетот во Тетово. 

Тетово, 20.01.2022 

 

 

Рецензентска комисија:  
 

 

1. Проф.Д-р.Мајлинда Нухиу – претседател 

 

 

2. Проф.Д-р. Флорим Ајдини – член 

 

 

3. Проф.Д-р. Ремзије Нухиу - член 
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АНЕКС 

 

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО,  

НАУЧНО И НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ 

 

Кандидат:              ЛИНДИТА  АДЕМИ 
                                 

Институција:        ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

Научна област:    УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ (64021 ОД КЛАСИФИКАЦИЈАТА 

НА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИТЕ ПОДРАЧЈА, ПОЛИЊА И ОБЛАСТИ СПОРЕД 

МЕЃУНАРОДНАТА ФРАСКАТИЕВА КЛАСИФИКАЦИЈА), НА ФИЛОЛОШКИОТ  

ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО. 

 

 

 

I. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

Ред. број Назив на активноста: Поени 

I.1 

I.1 Одржување на предавања  (предмети од прв циклус) 46,8 поени 

Англиски јазик 1 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

2×15×3×0.04=3,6x2=7,2 

Англиски јазик 2 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

2×15×3×0.04=3,6 x2=7,2 

Англиски јазик 3 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

2×15×3×0.04=3,6 x2=7,2 

Англиски јазик 4 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

2×15×3×0.04=3,6 x2=7,2 

Англиски јазик 5 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

2×15×3×0.04=3,6 x2=7,2 

Англиски јазик 6 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

2×15×3×0.04=3,6 x2=7,2 

Англиски јазик 7 (2+1),  3 семестри 2×15×1×0.04=1,2 

Англиски јазик 8 (2+1),  3 семестри 2×15×1×0.04=1,2 

Англиски јазик (2+1),  3 семестри 2×15×1×0.04=1,2 
I.2 Одржување на предавања  (предмети од втор циклус)  

I.2 Методологија на педагошкото пишување 2x15x0.05x2=3 
 Употреба на литературата во изучувањето на англискиот јазик 2x15x0.05x2=3 

I.3 

I.3 Одржување на вежби  (предмети од прв циклус) 17,55 поени 

Англиски јазик 1 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

1×15×3×0.03=1,35x2=2,7 

Англиски јазик 2 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

1×15×3×0.03=1,35x2=2,7  

Англиски јазик 3 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

1×15×3×0.03=1,35 x2=2,7 
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Англиски јазик 4 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

1×15×3×0.03=1,35 x2=2,7 

Англиски јазик 5 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

1×15×3×0.03=1,35 x2=2,7 

Англиски јазик 6 (2+1),  3 семестри, 2 групи по 100 

студенти 

1×15×3×0.03=1,35 x2=2,7 

Англиски јазик 7 (2+1),  3 семестри 1×15×1×0.03=0,45 

Англиски јазик 8 (2+1),  3 семестри 1×15×1×0.03=0,45 

Англиски јазик (2+1),  3 семестри 1×15×1×0.03=0,45 

ESP1(2+1), 3 семестри 1×15×1×0.03=0,45 

 ESP1(2+1), 3 семестри 1×15×1×0.03=0,45 

I.3 

Консултации со студенти 7,35 поени 

Англиски јазик 1 (2+1),  3 семестри, 200 студенти 200×3×0.002=1,2 

Англиски јазик 2 (2+1),  3 семестри, 200 студенти 200×3×0.002=1,2 

Англиски јазик 3 (2+1),  3 семестри, 200 студенти 200×3×0.002=1,2 

Англиски јазик 4 (2+1),  3 семестри, 200 студенти 200×3×0.002=1,2 

Англиски јазик 5 (2+1),  3 семестри, 200 студенти 200×3×0.002=1,2 

Англиски јазик 6 (2+1),  3 семестри, 200 студенти 200×3×0.002=1,2 

Англиски јазик 7 (2+1),  3 семестри, 30 студенти 30×1×0.002=0,06 

Англиски јазик 8 (2+1),  3 семестри, 30 студенти 30×1×0.002=0,06 

Англиски јазик (2+1),  3 семестри, 15 студенти 15×1×0.002=0,03 

I Вкупно  71,7 поени 

 

II. НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  

 

Ред. број Назив на активноста: Поени 

II.1 
Учество во научни проекти:  

1. Brima Galup international 3 

II.2 

Трудови со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно 

списание 
43.8 

1. Lindita Ademi. ―The influence of English Language in the Albanian 

media‖, International Conference on Research and Education – Challenges 

Toward the Future (ICRAE 2013), 24-25 May 2013, University of Shkodra 

―Luigj Gurakuqi‖, Shkodra, Albania. 

 

3,2 

2. Lindita Ademi,―The use of modal auxiliaries in English and their 

equivalences in Albanian‖, International Journal of Arts & Sciences(IJAS), 

2015-Malta 
3,2 

3. Lindita Ademi, ―Modal Auxiliaries in English and their equivalences in 

Albanian‖, 5th International Conference on foreign language FLTAL’15- 

Teaching and applied linguistics, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina  7-9 

May, 2015 

3,2 

II.2 
4. Lindita Ademi, Valbon Ademi, Vanco Cabukovski, ―A new User-interface 

Model for Albanian—speaking Blind and Visually Impaired Science 
2,4 
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Students‖, International Conference-New Perspectives in Science 

Education, Florence-Italy, 2016 

5. Lindita Ademi, ‖Speech Synthesis of Albanian language and it's 

recognition‖, Bansko, Bulgaria, Eleventh International scientific 

conference-Knowledge in Practice, December  2016, GIF 1.023. 
4 

 6. International Scientific Conference XIV-th, The Power Of Knowledge, 

Agia Triada, Greece September 2017 

Lindita Ademi, Valbon Ademi 

―THE TERMINOLOGY IN THE FIELD OF INFORMATICS AND COMPUTER 

TECHNOLOGY IN ENGLISH AND ALBANIAN – A COMPARATIVE 

ANALYSIS‖  

In Knowledge International Journal Vol.19, With Global Impact Factor 

1.322(2016). ISSN: 2542-4439; ISSN: 1857-923X 

 

3.2 

 7. International Contemporary Educational Research Congress-4
th
 ―Education, 

Youth and Future‖ –October 2018, Mugla Sitki Kocman University, 

Bodrum, Turkey  

Valbon Ademi, Lindita Ademi 

―EDUCATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES THROUGH INTELLIGENT 

TECHNOLOGIES‖ 

Proceedings ISBN: 978-605-4397-68-6 

 

3.2 

 8. 42
nd

 International Academic Conference, Rome 2018, Majlinda Nuhiu, 

Lindita Ademi ―The convergent phenomena of internationalisms in english 

and albanian language‖ ISBN 978-80-87927-76-2 IISES 
3.2 

 9. International Scientific Conference XIX-th,  Knowledge in Practice, 

Bansko, Bulgaria, December 2018 

―VISUALLY IMPAIRED STUDENTS EDUCATION THROUGH 

INTELLIGENT TECHNOLOGIES‖ 

Lindita Ademi, Valbon Ademi 

In Knowledge International Journal Vol.19, With Global Impact Factor GIF 

1.322(2016). ISSN: 2545-4439; ISSN: 1857-923X; UDK 37 

 

3.2 

 10. IWPG International Women’s Peace Conference, September 2018, Seoul 

South Korea 
4 

 11. International Kosovo Congress on Culture, Arts and Multi-Disciplinary 

Studies 2021, Valbon Ademi, Vehbi Ramaj, Lindita Ademi, ―Text To 

Speech(TTS) Technology‖, Proceedings book. 

 

2.4 

 12. 6th
  International Istanbul Congress 2021, Valbon Ademi, Lindita Ademi 

―Computer Lexicon‖ Proceedings book. 

 
3.2 

 13. EUSER 63E-551, European Journal of Multidisciplinary Studies EJMS 

2021, Valbon Ademi, Lindita Ademi, Vehbi Ramaj ―Speech Synthesis‖. 
2.4 

           

II 
Вкупно: 43.8 

III. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 
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Ред. 

број 
Назив на активноста: Поени 

III.1 
Книги-универзитетски Скрипти за Англиски јазик 51 
2013-―English grammar‖ 7 

 
2016-„English for nurse― 7 
2017-„Medical English― 7 

 
Издавање на книга од областа на англискиот јазик ―Терминологијата од областа на 

информатичко компјутерската технологија во англискиот и во албанскиот јазик-

споредбена анализа‖ ISBN 978-608-245-412-2  Линдита Адеми, 2019. 
10 

 
Издавање на книга од областа на англискиот јазик ―Terminologjia kompjuterike 

anglisht-shqip‖ ISBN 978-608-66535-0-7 Линдита Адеми 2020 

 
10 

 

Издавање на книга од областа на англискиот јазик ―Ndikimet e gjuhës angleze në 

gjuhën shqipe, në media dhe vecanërisht në politikë‖ ISBN 978-608-66535-1-4 Линдита 

Адеми 2021. 

 

10 

III Вкупно 51 

IV. ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

Ред. број Назив на активноста: Поени 

IV.1 

 3 

1. Член на комисијата за трансфер на студенти во студиската програма 

Англиски јазик и литература, филолошки факултет, УТ. 
3 

IV Вкупно  3 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ  Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 77,7 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 43.8 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 51 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 3 

Вкупно 175,5 

                                            

Тетово, 20.01.2022 

 

ЧЛЕНОВИ НА РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

      1.  Проф.Д-р. Мајлинда Нухиу – претседател 

 

2. Проф.Д-р. Флорим Ајдини – член 

      3. Проф.Д-р. Ремзије Нухиу – член       



До
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО

Согласно член 173 од Законот за високо образование (Службен весник на
РМ, бр. 82/2018) како и со Одлуката од Наставно-научниот совет на Филолошкиот
факултет при  Универзитетот во  Тетово,  бр.  18-1406/1  од  30.12.2021  година,  во
врска со Конкурсот за избор/реизбор на еден наставник во сите наставно-научни
звања  од областа  Лексикологија (64019  од  класификацијата  на  научно-
истражувачките  подрачја, полиња  и  области  според  Меѓународната  фраскатиева
класификација) на Студиската програма за македонски јазик и литература, објавен
на  30.11.2021  г.  во  дневните весници  „Коха“  и  „Слободен печат“  и  на  веб-
страницата  на  Универзитетот www.unite.edu.mk,  едногласно  е  избрана
Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Димитар Пандев (претседател) – редовен
професор на УКИМ, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје; проф. д-р Мајлинда
Нухиу (член)  –  редовен  професор  на  Универзитетот  во  Тетово,  Филолошки  факултет;
проф.  д-р  Соња  Новотни  (член)  –  редовен  професор  на  Универзитетот  во  Тетово,
Филолошки факултет

Како членови  на  Рецензентската  комисија,  по  разгледувањето  на
приложената документација го поднесуваме следниов

Р Е Ф Е Р А Т

ЗА ИЗБОР/РЕИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ
ЗВАЊА ОД ОБЛАСТА ЛЕКСИКОЛОГИЈА (64019 од класификацијата на научно-
истражувачките подрачја, полиња и области според Меѓународната фраскатиева
класификација) НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И

ЛИТЕРАТУРА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО
ТЕТОВО

На објавениот конкурс во дневните весници „Коха“ и „Слободен печат“ на
ден 30.11.2021 година  и  на  веб-страницата  на  Универзитетот  во  Тетово
www.unite.edu.mk за избор/реизбор на еден наставник во сите  наставно-научни
звања  од  областа Лексикологија (64019  од  класификацијата  на  научно-
истражувачките  подрачја,  полиња  и области  според  Меѓународната  фраскатиева
класификација) на  Студиската програма  за македонски  јазик  и  литература,  се
пријавија кандидатите д-р Дијана Петровска и доц. д-р Михајло Марковиќ.

Од приложените документи, Комисијата ги изнесува следниве заклучоци:
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Биографски податоци и образование (д-р Дијана Петровска):

Кандидатката д-р Дијана Петровска е родена на 23.2.1975 година во Тетово. Врз
основа  на  поднесената  документација,  кандидатката  е  дипломиран  професор  по
одделенска настава на македонски јазик на Педагошкиот факултет „Свети Климент
Охридски“  во  Скопје на  3.11.1998  г.  Дипломирала  на  Филолошкиот  факултет  на
Државниот универзитет во Тетово на 4.3.2011 г., магистрирала на филолошки науки
на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје на 22.2.2013 г. на тема: „Улогата
на учебникот во контекст на другите современи средства за стекнување знаење“, и е
доктор по хуманистички науки – македонистика – научноистражувачки студии на
македонскиот јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“  – Скопје на тема:
„Тетовскиот  говор  –  современа  состојба“  од  10.7.2019  г.  Кандидатката  д-р  Дијана
Петровска,  во  својот  26-годишен  работен  век,  21  година работи  во  ООУ  „Кирил
Пејчиновиќ“, Теарце (каде што работи и сега), има работно искуство како наставник
по македонски јазик во неколку основни училишта во Тетовско (ОУ „Еќрем Чабеј“,
Слатино; ОУ „Исмаил Ќемали“, Нераште; ОУ „Братство – Миѓени“, Тетово), а денес
работи  во  ООУ  „Кирил  Пејчиновиќ“,  Теарце.  Била  времено  ангажирана  на
Универзитет  во  Тетово  –  Студиска  програма  по  македонски  јазик и  литература
(одржувала  вежби  на  неколку  предмети)  од  2015  г.  до  2021  г.  Кандидатката  во
биографијата  има  наведено  дека  била  времено  ангажирана  на  Универзитетот  во
Тетово од 2013 г. како професор по македонски јазик, а во приложените документи
има доказ за времен ангажман од 2015 г. до 2021 г. Кандидатката се има здобиено со
повеќе  сертификати  во  областа  на  образованието  во  основните  училишта,  од
натпревари во основните училишта, лекторска лиценца итн.

Наставно-образовна дејност:

Кандидатката  д-р  Дијана  Петровска својата  наставно-образовна дејност  ја
започнала  во ОУ  „Еќрем  Чабеј“,  Слатино (1996–1998 г.)  како  наставничка  по
македонски јазик, додека од 1998–1999 год. работи во ОУ „Исмаил Ќемали“, Нераште,
исто така како наставничка по македонски јазик. Од 1999–2000 год. работи во како
наставничка по одделенска настава во ОУ „Братство – Миѓени“ - Тетово, а од 2000
год.  до  денес  работи  во  ООУ  „Кирил  Пејчиновиќ“,  Теарце,  како  наставничка  по
македонски јазик.  Од 2016–2020 год. била именувана  за  директор на ООУ „Симче
Настовски“ -  Вратница,  каде што се  истакнала  со своите  менаџерски и педагошки
вештини.

Од приложените документи, освен тоа што д-р Дијана Петровска одржува/ла
настава  во  неколку  основни  училишта  во  Тетовско,  на  Универзитетот  во  Тетово
одржувала настава (вежби) од 2015–2021 год. по следните предмети:

Филолошки факултет  (СП - Македонски јазик и литература): Зборобразување
на  македонскиот  јазик,  Синтакса  на  македонскиот  јазик  1  и  2,  Психолингвистика,
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Фонологија  на  македонскиот  јазик  1  и  2,  Ономастика,  Основи  на  лекторирањето,
Историја на македонскиот јазик 1 и 2, Фразеологија на СМЈ. Други факултети на УТ:
Македонски јазик.

Кандидатката д-р  Дијана  Петровска има  повеќе  сертификати  за  обука  во
проекти,  програми,  курсеви  и  семинари,  кои  се  поврзани  со  наставната  дејност
воопшто  и  со  менаџирањето  во  образовните  институции (основни  училишта).
Поседува сертификат од Програмата за директорски испит; сертификат за употреба
на  иновациите  на  ИТЦ  во  основното  образование;  сертификат  од  програмата
Методите  на  планирање  со  интегративен  пристап;  сертификат  од  Проектот  за
модернизација на образованието преку програмата Современите методи и техники на
учењето  и  осовремувањето  на  наставата;  пофалници  за  учество  на  државни
натпревари како ментор на ученици; потврда за учество во обуката „Унапредувањето
на  базичната  настава  за  медиумите  во  наставата  на  РМ“,  сертификати  за
имплементирање  на  содржини  од  иновации  и  претприемништво  во  настава  по
математика,  информатика,  физика,  биологија,  хемија  и  ликовно  образование   во
основните училишта и др.

Во  согласност  со  Правилникот  за  критериумите  и  постапката  за  избор  во
наставно-научни,  наставно-стручни,  научни,  наставни  и  соработнички  звања  на
Универзитетот во Тетово, кандидатката д-р Дијана Петровска има остварено вкупно
16.956 поени во наставно-образовната дејност.

Научно-истражувачка дејност:

Според  приложената  документација,  научно-истражувачката  дејност  на  д-р
Дијана Петровска се огледува во нејзината магистерска теза: „Улогата на учебникот во
контекст  на  другите  современи  средства  за  стекнување  знаење“,  одбранета  на
22.2.2013  г.,  и  нејзината  докторска  теза:  „Тетовскиот  говор  –  современа  состојба“,
одбранета на 10.7.2019 г.  Докторската дисертација содржи 419 страници обработен
комјутерски  текст  и  е  структуирана  во  4  глави,  вовед  и  заклучни  согледувања.
Докторската  дисертација  на  кандидатката  е  од  областа  на  дијалектологијата  на
македонскиот јазик,  односно дијалектно е обработен тетовскиот говор на современ
план  и  содржи  фонологија  и  фонетика на  тетовскиот  дијалектен  говор  (19-62),
морфосинтакса на  тетовскиот  дијалектен  говор  (66-107),  синтакса на  тетовскиот
дијалектен говор (108-151),  лексика и фразеологија на тетовскиот дијалектен говор
(152-252),  заклучок,  текстови,  додаток,  список  на  информатори,  користена
литература (256-407).  Дисертацијата  е  од  областа  на  дијалектологијата  и
парцијално се занимава со лексиката на тетовскиот говор.

Список на објавени научни трудови:

1. „Епитафот  на  Пејчиновиќ  –  песна  врз  каменот  или  камен  врз  песната“,
Спектар, Скопје, ИМЛ 2011, 129-140.

3



2. Формите на футурот (идното време) во балканските јазици“,  Литературен
збор  LVIII/1-6,  Скопје,  Сојуз  на  друштвата  за  македонски  јазик  и
литература, 2011, 99-109.

3. „Примената  на  современите  аудитивни и  визуелни технички средства  во
наставата“, Литературен збор, 1-3, Скопје, Сојуз на друштвата за македонски
јазик и литература, 2012, 199-206.

4. „Усогласеност  на  содржината  на  учебникот  со  училишната  возраст“,
Литературен збор  4-6,  Скопје,  Сојуз  на  друштвата  за  македонски јазик  и
литература, 2012, 153-160.

5. „Од  лексиката  на  тетовскиот  говор  од  областа  на  казанџиството„,
Македонски јазик LXVI, Скопје, ИМЈ, 2015, 143-157.

6. „Учебниците  во  контекст  на  информатичката  технологија  во  јазичната
настава“, Наше стварање 15, Васпитач у 21.век, Алексинац. Ниш: СВЕН 2016,
317-325.

7. „Македонското  дека  наспрема српското да  во  декларативните  реченици“,
Савремена  наука  о  језику  и  књижевности,  НИСУН,  Ниш,  Филозофски
факултет, Универзитет во Ниш, 2016, 27-38.

8. Лексиката  поврзана  со  носиите  и  обичаите:  еден  од  показателите  за
самодетерминирање на Гораните“, Македонски фолклор година  XXXVIII,
број 71 Скопје, ИФ „Марко Цепенков“ 2016, 235-244.

9. „Гласовите /ќ/ и /ѓ/ во градскиот тетовски говор, споредба со состојбата во
современиот македонски јазик, Македонски јазик LXVII, Скопје, ИМЈ, 2016,
143-157.

10. „The  specifics  of  the  reduced  /ă/  under  accent  of  the  city  tetovos  speech
(historical  and  sociolingvistics  approaches)“,  Меѓународно  научно  списание
Хоризонти, Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“, 2016.

11. „Основно  средство  за  стекнување  знаења  низ  системот  на
компјутеризација“, Друштвене науке пред изазовима савременог друштва,
НИСУН, Ниш: Филозофски факултет 2017, 563-573.

12. „Преглед на системот на минати времиња во српскиот и во македонскиот
јазик“,  Језик  и  књижевност  у  глобалном  друштву,  НИСУН  6,  Ниш:
Филозофски факултет 2017, 19-30.

13. „Креирање дигитални содржини за квалитет во образованието“, Рефлексије
савременог  доба  на  воспитно-образовни  рад  у  предшколској  установи,
Васпитач у 21. Веку бр. 16, Алексинац, Ниш: СВЕН 2017, 336-340.

14. „За егзилот во прозата на Луан Старова“ Албанологија, Тетово: Универзитет
во Тетово 2017, 198-201.

15. „Лексиката поврзана со ткаењето и со алатките за ткаење во неколку говори
од западното македонски наречје – паралели со српскиот јазик“, Језик како
запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија-
Македонија, Београд, САНУ 2018, 69-84.

16. „Способности  и  тешкотии кои влијаат  на  процесот  на  читање,  изговор и
пишување  кај  учениците  со  дислексија“,  Допринос  предшколства
остваривању циљева образовања и васпитања, бр. 18, Васпитач у 21. Веку,
Алексинац, Ниш: СВЕН 2019, 88-92.
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17. „Наставникот  како  главен  фактор  за  поттикнување  на  мотивацијата  кај
учениците“,Допринос  предшколства  остваривању  циљева  образовања  и
васпитања, бр. 18, Васпитач у 21. Веку, Алексинац, Ниш: СВЕН 2019, 243-
247.

18. „Упад во македонската дијалектологија, Воислав И. Илиќ, Битолскиот говор
(приредувач и јаз. редактор Васил Дрвошанов), Скопје: Бата прес милениум
2020, 258“Македонски јазик LXXI, Скопје, ИМЈ, 2020, 161-166.

19. „Лексиката  поврзана  со  копаничарскиот  уметнички  занает“,Језик  како
запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија-
Македонија, Београд, САНУ 2021 (во печат).

Учество на научни собири:

1. Учество  на  Меѓународниот  научен  симпозиум  „Македонскиот  идентитет:
литература, јазик, историја, култура“, ИМЛ, Скопје 7-8 ноември 2011.

2. Учество на  CCCS Conference  „Identity and culture“,  ЦККС 3-5 september,  Скопје
2015.

3. Учество на XI Симпозиум со меѓународна научна конференција „Васпитач у 21.
веку“  организиран  од  Високата  школа  за  васпитаче  струковних  студија  од
Алексинац одржана на 27 и 28 март 2015 г. во Сокобања.

4. Учество на меѓународна научна конференција „Наука и савремени универзитет
5“ Филозофски факултет, Универзитет во Ниш, 13-14 ноември 2015.

5. Учество  на XVIII international  symposium  on  Balkan  folklore  “Institutionalized
folkloristic  and  ethnology  in  Macedonia  and  Balkans  –  teory  and  empiricism”
Institute for folklore “Marko Cepenkov” – Skopje, 20-21 November 2015.

6. Учество на XI Симпозиум со меѓународна научна конференција „Васпитач у 21.
веку“  организиран  од  Високата  школа  за  васпитаче  струковних  студија  од
Алексинац одржана на 25 и 26 март 2016 г. во Сокобања.

7. Учество  на  Меѓународна  научна  конференција  „Албанологија“,  УТ,  30
септември 2016.

8. Учество на меѓународна научна конференција „Наука и савремени универзитет
5“ Филозофски факултет, Универзитет во Ниш, 12 ноември 2016.

9. Учество на меѓународна научна конференција „Наука и савремени универзитет
5“ Филозофски факултет, Универзитет во Ниш, 10 ноември 2018.

Објавени монографии:

1. Тетовскиот говор – особености и лексика од областа на казанџискиот занает
(според искажувањата на еден тетовски казанџија), Тетово: Напредок ДООЕЛ,
2017.

2. Горанскиот  говор во  косовскиот  дел – фонетско-фонолошки и морфолошки
особености, Тетово: Напредок ДООЕЛ, 2017.

3. Учебниците и информатичката технологија во наставата по македонски јазик,
Тетово: Напредок ДООЕЛ, 2019.

4. Лексика и текстови од горанскиот говор, Тетово: Напредок ДООЕЛ, 2019.
5. Тетовски градски говор, Тетово: Напредок ДООЕЛ, 2021.
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Учество во проекти:

• Собирање народни преданија за Лешок и соседните села, 2005 г.;

• Изложба на ликовна колонија, 2006 г.;

•  Питање  кривице  и  одговор  одговорности  –  пут  у  будуђност,  септември  2005  –
февруари 2006;

• Обука за обучувачи спроведен од Детски театарски центар од Скопје;

•  ЕКАП  Проектот,  проект  за  Екстракурикуларни  активности  за  училиштата  со
етнички мешани ученици финансирани од ЕУ 2006 г.;

• Соработка со Ромаврезитас – програма за туторство во 2008 г.;

•  Дигитализација  на  Картотеката  за  проектот  Македонски  дијалектен  атлас  при
Институтот  ,,Крсте  Мисирков”,  Скопје,  одобрен  од  Министерството  за  култура  со
Годишната програма за реализација на проекти од национален интерес во културата
за 2013 година;

• Дигитализација на лексички дигитален материјал од тематските области: (1) Делови
на човечкото тело, (IV) Хигиена, (V) Роднински односи, (VI) Облека и облекување, (Х)
Обработка на земјата, проект одобрен од Министерството за култура со Годишната
програма  за  реализација  на  проекти  од национален  интерес  во  културата  за  2014
година;

•  Владин  проект  „Говорите  на  исламизираните  Македонци  во  областа  Гора
(косовскиот дел)“ со Годишната програма за реализација на проекти од национален
интерес во културата за 2014 година;

•  Владин  проект  „Говорите  на  исламизираните  Македонци  во  Полошко“  со
Годишната програма за реализација на проекти од национален интерес во културата
за 2014 година;

•  Проект  од  областа  на  заштитата  на  нематеријалното  културно  наследство
„Тетовскиот говор – особености и лексика од областа на казанџискиот занает (според
истражувањата на еден тетовски казанџија)“, финансиран со Годишната програма за
реализација  на  проекти  од  национален  интерес  во  културата  за  2016  година  на
Министерството за култура;

•  Проект  од  областа  на  заштитата  на  нематеријалното  културно  наследство
„Горанскиот говор“, финансиран со Годишната програма за реализација на проекти
од национален интерес во културата за 2007 година на Министерството за култура;

• Европски проект од Програмата Еразмус+ финансиран од Европската комисија и
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, ,,Училишта на
иднината” (“The schools of the future”) од 2017 г.;
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• Европски проект од Програмата Еразмус+ финансиран од Европската комисија и
Национална  агенција  за  европски  образовни  програми  и  мобилност,  ,,Европски
проект за паметно училиште” (“Smart European school project”) од 20158 г.;

• Проект од областа на заштитата на нематеријалното богатство „Тетовскиот говор“
финансиран  со  годишната  програма  за  реализација  на  проекти  од  национален
интерес во културата за 2018 година на Министерството за култура;

•  Проект  од  областа  на  заштитата  на  нематеријалното  културно  наследство
„Горанскиот говор (втор дел)“, финансиран од Годишната програма за реализација на
проекти од национален интерес во културата за 2019 година на Министерството за
култура;

• Проект од областа на заштитата на нематеријалното културно наследство „Огреала
месечина од Тетоо до Солуна“, финансиран со Годишната програма за реализација на
проекти од национален интерес во културата за 2020 година на Министерството за
култура;

•  Проект  од  областа  на  заштитата  на  нематеријалното  културно  наследство
„Лингвистички опс на градскиот говор во Тетово – современа состојба“, финансиран
со  Годишната  програма  за  реализација  на  проекти  од  национален  интерес  во
културата за 2021 година на Министерството за култура.

Сертификати:

• Екстракурикуларни активности во училишта со мешан етнички состав, во периодот
2004-2006г. доделен од проектната канцеларија на ЕКАП;

• Програмирање  и  менаѓмент  на  проектен  циклус  мултикултура  и  интеркултура,
предрасуди  и  толеранција  (посета  и  активна  примена  на  обуката),  доделен  од
проектната канцеларија на ЕКАП;

• Innovative Use of ICT in Primary Schools, june 2007;

• Information and Communication Technology in the instruction process at the primary
school level, june 2007;

• In recognition of the successful implementation of school – based assessment following
attendance  on  a  training  course  organized  by  USAID’s  Primary  Education  Project,
7.12.2010г. обука организирана од Компонентата за унапредување на оценувањето на
учениците,  пришто покажав компетенции за формативно оценување, изработка на
инструменти  за  оценување  и  примена  и  на  постапки  за  оценување  со  цел  да  се
подобри учењето и постигањата на учениците;

• Сертификат  за  успешна завршена обука за  обучувачи и реализација  на  обука за
наставници за користење на образовниот софтвер ,,ТулКид” јуни 2010 г. (Програма на
УСАИД за човеков и институционален развој и Бирото за развој на образованието);
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• Сертификат за  успешно завршена обука реализирана во рамките  на Проектот  за
Модернизација  на  образованието на програмата  Современи и креативни методи и
техники на учење, 30.4.2010;

• Во рамките на Проектот за модернизација на образованието изработив студија на
случај  Влијанието  на  однапред  поставени  критериуми  за  оценување  проект  врз
подобрување на постигањата кај учениците во ОУ ,, Кирил Пејчиновиќ”- Теарце, март
2010;

• Унапредување  на  медиумската  писменост  во  образованието  во  Македонија  ,  4-
5.3.2011г  –  обука  финансирана  преку  програмата  МАТРА  на  Министерството  за
надворешни работи на Кралството Холандија;

• Сертификат  за  учество  на  обука  на  тема  ,,Наставата  по  граматика-  поинаков
пристап” организирана од Британскиот совет во Македонија и Бирото за развој на
образованието 20.12.2011;

• Сертификат за имплементирање на содржини од иновации и претприемништво во
настава  по  математика,  информатика,  физика,  биологиј,  хемија  и  ликовно
образование  во основните училишта, МОН, БРО, септември 2013, Скопје;

• The  Center  for  Culture  and  Cultural  Studies  –  Third  Internacional  Annual  CCCS
Conference “Identity and Culture”. Skopje, 3-5 September;

• Сертификат  за  стекнати  компетенции  на  наставник  за  успешна  реализација  на
активности за меѓуетничка интеграција во образованието во рамките на Проектот на
УСАИД за меѓуетничка интеграција во образованието. ПМИО и БРО, април 2016;

• Сертификат  за  учество  на  обука  спроведена  во  рамките  на  проектот  медиа
платформа за застапување, финансиран од Европската унија, Маврово, ноември 2016;

• Certificate  of  Attendance  for  training  for  maintenance  of  school  buildings,  USAID
Interethnic Integration in Education Project. Skopje, December 2016; 

• Certificate  of  Participation  at  the  Conference  for  Sharing  the  Best  Practices  for
Maintenance  of  School  Buildings,  USAID  Interethnic  Integration  in  Education  Project,
Struga, 10-11 February, 2017;

• Certufucate of Appreciation in recognition of providing outstanding support and notable
impact  through  the  presentation  at  the  Conference  for  Sharing  the  Best  Practices  for
Maintenance  of  School  Buildings,  USAID  Interethnic  Integration  in  Education  Project,
Struga, 10-11 Februar, 2017;

• Сертификат во рамките на проектот ,,Здружени сили за заеднички интереси”,  бр
2015/370-761  финансиран  од  Европската  Унија,  на  тема:  ,,Анализи  засновани  на
факти и истражување”, 3-5 октомври 2017, Охрид;
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• Certificate of  participation in the course School management and Teaching within the
Erasmus+ Programme of the European Commission, organized and hosted by ICDET in
Sofia, Bulgaria from 26.11.2017 till 3.12.2017;

• Certificate for participation in the course The school of the future within the Erasmus+
Programme of the European Commission, organized and hosted by AssociazioneSikanie in
Brolo, Italy from 8.11.2017 till 25.11.2017;

• Сертификат за учество на обука, примена на списанија за деца: Росица, Другарче,
Развигор, Наш свет во воспитно-образовниот процес, 29-30 јануари 2018, Скопје;

• Certificate  of  participation  in  the  course  European  Projects  Leader  Tools  within  the
Erasmus+  Programme  of  the  European  Commission,  organized  and  hosted  by  Adefis
Juventud Internacional in Barcelona, Spain from 3.11.2018 till 10.11.2018;

• Certificate of participation in the courseOnline classrooms for European Schools within
the  Erasmus+  Programme  of  the  European  Commission,  organized  and  hosted  by
International Center for Development of Education and Training in Istanbul, Turkey from
9.2.2019 till 16.2.2019;

• Сертификат,  не постар од пет години, за познавање на англискиот јазик,  АПТИС
(APTIS) – ниво Б2 (B2) од Европска јазична рамка при Британскиот совет Македонија
од 21,8,2019;

• Certificate  of  Completion for  successfully  completing 12  modules-eight  hours  duration
online course, The British Council certificate for micro : bit course;

• Сертификат  за  учество  на  онлајн  курс  на  тема  Инклузивно  образование,
Министерство за образование и наука – Биро за развој на образованието, 11 февруари
2020;

• Сертификат за активно учество на ЕДУИНО вебинарот,, Методика и педагогија на
квалитетна  настава  на  далечина”.  Министерство  за  образование  и  наука-  Биро  за
Развој на образованието, 25 јануари 2021;

Приложени уверенија:

• Уверение за положен испит за директор во основно училиште;

• Уверение за завршен курс по албански јазик (прв, втор, трет и четврти степен);

• Уверение за завршен курс по англиски јазик (од I до VII степен);

• Уверение за положен испит за лектор.

Лекторирани дела:

• Лектура на превод на монографијата „Tearca – Zëri që tronditi Xhakartën“, од авторот
Servet Qamili, издавач Qendra për Edukim dhe Zhvilim, Тетово 2008 година;
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• Лектура на превод на стручната книга „Agricultural Systems: Agroecology and Rural
Inovation for Development“ од авторите Sieglinde Snapp (Editor) и Barry Pound (Editor)
(преведено  белетристичко  дело)  превод  од  англиски  јазик  на  македонски  јазик,
изадвач Министерство за образование и наука на Република Македонија, Скопје 2012
година;

• Лектура  на  стручното  списание  Литературен  збор  LIX/1-3,  издавач  Сојузот  на
друштвата за македонски јазик и литература, Скопје 2012 година;

• Лектура  на  стручното  списание  Литературен  збор  LIX/4-6,  издавач  Сојузот  на
друштвата за македонски јазик и литература, Скопје 2012 година;

• Лектура  на  стручното  списание  Литературен  збор  LIX/1-3,  издавач  Сојузот  на
друштвата за македонски јазик и литература, Скопје 2013 година;

• Лектура  на  стручното  списание  Литературен  збор  LIX/4-6,  издавач  Сојузот  на
друштвата за македонски јазик и литература, Скопје 2013 година;

• Лектура  на  книгата  „Фразеологија  на  македонскиот  говор  во  Дебар  и  Дебарско
(поговорки,  клетви,  зборови  и  други  фрази  кои  ги  употребуваат  Македонците  во
Дебар  и  Дебарско)“,  од  Филип  Василевски,  Здружение  за  заштита  на  културното
наследство  на  општина  Дебар  „Деборус“,  Дебар,  Македонија,  финансирано  од
Министерството за култура на РМ, 2015 година;

• Лектура на монографијата „Мојата учителка“ од Соња Андонов, Скопје, 2020 година;

• Лектура на  монографијата  „Огреала месечина од Солуна до Тетоо“  од Владимир
Кочоски, Тетово: Напредок АД, 2020 година;

• Лектура на повеќе статии, магистерски и докторски трудови.

Кандидатката  д-р  Дијана  Петровска  ги  има  приложено  следните
потребни документи кои се бараат на Конкурсот: 1. Список на објавени научни
и стручни трудови; 2. Кратка биографија; 3.  Докторска дисертација;  4. Диплома за
научно звање доктор по хуманистички науки – македонистика - научноистражувачки
студии на македонскиот јазик; 5. Потврда за познавање странски јазик; 6. Потврда за
познавање на албанскиот јазик; 7. Извод од матичната книга на родените; 8. Уверение
за државјанство; 9. Во приложените документи на кандидатката отсуствува документ
за избор во звање од компетентен орган.

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-
научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
во Тетово,  кандидатот  д-р Дијана Петровска  има остварено вкупно  143.6  поени во
научноистражувачката дејност.
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Стручно-апликативна дејност

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-
научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
во Тетово,  кандидатот  д-р Дијана Петровска  (според приложената документација)
има остварено вкупно 0 поени во стручно-апликативната дејност.

Дејност од поширок интерес

Кандидатката д-р Дијана Петровска покажала интерес и за своето дооформување
и за дејности од поширок интерес. Учествувала на неколку обуки и конференции по
електронски пат и дала свој придонес како раководител на ООУ „Симче Настовски“ –
Вратница, како  наставник-ментор,  ментор  на учениците од  основните училишта  за
македонски јазик и литература.

Во  согласност  Правилникот  за  критериумите  и  постапката  за  избор  во
наставно-научни,  наставно-стручни,  научни,  наставни  и  соработнички  звања  на
Универзитетот во Тетово, кандидатката д-р Дијана Петровска има остварено вкупно
14.5 поени во дејноста од поширок интерес.

Образец кон Извештајот за избор во наставно-научно звање

Во прилог е формуларот за избор во наставно-научно звање. 

Кандидатката д-р Дијана Петровска има остварено вкупно 175.056 поени, и тоа од:
наставно-образовна  дејност  16.956  поени,  научноистражувачка  дејност  143.6  поени,
стручно апликативна дејност 0 поени, и од дејност од поширок интерес 14.5 поени.1

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 16.956
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 143.6
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 0
ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 14.5

ВКУПНО 175.056

1 д-р Дијана Петровска е вреднувана со бодирање од почетокот на кариерата (од 2011 г. до денес) во сите
научни, стручни и педагошки остварувања кои се од важност за изборот (член 173, став 10, од ЗВО).
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Биографски  податоци  и  образование  (доц.  д-р  Михајло
Марковиќ):

Кандидатот доц. д-р Михајло Марковиќ е роден на 5.7.1985 г. во Тетово каде
што  го  стекнува  основното  образование.  Средното  образование  го  завршува  во
Гостивар во 2004 г. Истата година се запишува на Државниот универзитет во Тетово
на Филолошкиот факултет на Студиската програма по македонски јазик и литература,
којшто го завршува со просек 9.62 како прв студент на првата генерација запишани
студенти од основањето на оваа Студиска програма во 2008 г., а покажува и посебен
интерес кон стручните (јазични) предмети  (просек 10.00).

За  време  на  своето  студирање  е  избран  за  претседател  на  генерацијата
запишани студенти 2004/2005 г. Подоцна од студентите е избран за претседател на
сите генерации студенти на оваа Студиска програма. За време на студирањето активно
учествува во организирањето, соработката и спроведувањето на потребите и барањата
на студентите од Студиската програма по македонски јазик и литература, како и со
студентите од останатите студиски програми на Филолошкиот факултет.

Во 2008 г. се запишува на постдипломските студии по македонски јазик  на
Државниот универзитет во Тетово како единствен студент којшто дипломирал и се
запишал на постдипломски студии на оваа Студиска програма на УТ. Прв ги заврши
постдипломските студии од првата запишана генерација постдипломци од Студиската
програма  по  македонски  јазик  на  овој  Универзитет  со  просек  9.25. Во  2010  г.  ја
пријави магистерската теза со наслов  Слепченски патерик-лингвистичка анализа,
којашто ја одбрани во 2011 г. на јавна одбрана, со што стана првиот кандидат којшто
магистрирал на УТ од областа на македонскиот јазик и се здоби со звањето магистер
по македонски јазик.

Во 2012 г. се запишува на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ) при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“,
насока македонистика, модул македонски јазик и лингвистика, повторно како прв и
единствен  кандидат  од  областа  на  македонскиот  јазик  во  првата  генерација
докторанди. Ги исслуша и успешно ги заврши докторските студии со просечен успех
10.00, како прв кандидат на Филолошкиот факултет при УКИМ.

Во 2013 г.  е  примен на  Државниот универзитет  во  Тетово на  Филолошкиот
факултет,  на  Студиската  програма  за  македонски  јазик  и  литература  во  звањето
асистент  (Одлука  бр.  04-3867/1,  според  позитивниот  Извештај  на  Рецензентската
комисија  објавен  во  Билтен  бр.  59  од  5.6.2013  г.)  за  предметите  од  областа  на
македонскиот  јазик  како  единствен  кадар  произлезен  од  школата  на  УТ  (од
истоимената Студиска програма).

Во 2013 г. ја пријави докторската дисертација под наслов  Преемственост на
лексиката меѓу Слепченскиот патерик и Огледало од Кирил Пејчиновиќ и Различна
поучителна наставленија од Јоаким Крчовски, којашто ја одобрани на 13.5.2015 г. и
се здоби со звањето доктор по хуманистички науки–македонистика–македонски јазик
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и лингвистика, со што стана првиот кандидат којшто докторирал на ФЛФ при УКИМ
од основањето на Школата за докторски студии.

Во 2016 г. доц. д-р Марковиќ е избран во звањето доцент (Одлука бр. 04-3633/1,
според позитивниот Извештај на Рецензентската комисија објавен во Билтен бр. 104
од  2.9.2016  г.) за  предметите:  Општа  лингвистика I и II; Лексикологија  на
современиот македонски јазик; Дијалектологија на македонскиот јазик I и II.

Наставно-образовна дејност:
доц. д-р Михајло Марковиќ на УТ одржува/л вежби, предавања и испити на

следните предмети и Студиски програми:

Филолошки  факултет  (СП  – Македонски  јазик  и  литература):  1.  Општа
лингвистика I и II; 2.  Лексикологија  на  современиот  македонски  јазик; 3.
Дијалектологија  на  македонскиот  јазик  I и II; 4.  Споредбена  граматика  на
словенските  јазици  I и II; 5.  Фразеологија  на  СМЈ;  6.  Дијалектологија  на
македонскиот  јазик  III и IV;  7.  Психолингвистика;  8.  Социолингвистика,  9.
Лингвостилистика. Филозофски факултет (СП – Дефектологија, СП - Психологија, СП
-  Историја  и  СП  –  Социологија,  СП  -  Филозофија);  Правен  факултет  (СП  –
Новинарство); Економски факултет (сите СП); Факултет за уметности (СП – Ликовна
уметност/Сликарство): 1. Македонски јазик.

Од  2017  г.  до  2019  г.  врши  покритие  на  предметот  Македонски  јазик  на
студиските програми: СП – Англиски јазик и литература при Филолошкиот факултет;
СП  –  Педагогија  при  Педагошкиот  факултет;  СП  –  Ориентална  филологија  при
Филозофскиот  факултет;  СП  –  Ликовна  уметност  и  СП  –  Музичка  уметност  при
Факултетот за уметности.

Учествува во комисии за одбрана на дипломски труд:

1. Ментор на кандидати за дипломска работа: 48 кандидати
2. Претседател  и  член  на  Комисија  за  одбрана  на  дипломска  работа:  41

кандидат
Во  согласност  со  Правилникот  за  критериумите  и  постапката  за  избор  во

наставно-научни,  наставно-стручни,  научни,  наставни  и  соработнички  звања  на
Универзитетот  во  Тетово,  кандидатот  доц.  д-р  Михајло  Марковиќ  има  остварено
вкупно 93.804 поени во наставно-образовната дејност.

Научно-истражувачка дејност:
Научната  активност  на  доц.  д-р  Михајло  Марковиќ  основно  се  проследува

преку неговиот магистерски труд Слепченски патерик (лингвистичка анализа) кој го
работеше под менторство на проф. д-р Соња Новотни и на докторската дисертација со
наслов  Преемственост на лексиката меѓу Слепченскиот патерик и Огледало од
Кирил Пејчиновиќ и Различна поучителна наставленија од Јоаким Крчовски којшто
ја работеше под менторство на проф. д-р Људмил Спасов.
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Магистерскиот труд содржи 160 страници компјутерски текст и неколку листа
со  фото  снимки  од  оригиналниот  ракопис.  Во  прилог,  кандидатот  го  даде  и
расчитаниот  текст  на  Слепченскиот  патерик којшто  содржи  490  страници
компјутерски текст. Магистерската теза на кандидатот опфаќа лингвистичка анализа
на  наведениот  ракопис  и  парцијално  се  занимава  со  лексичка  анализа  на
Слепченскиот патерик.

Докторската  дисертација  на  доц.  д-р  Михајло  Марковиќ,  со  наслов
Преемственост на лексиката меѓу Слепченскиот патерик  и  Огледало од Кирил
Пејчиновиќ и Различна поучителна наставленија од Јоаким Крчовски, содржи 531
страници компјутерски обработен текст. Трудот е структуриран во 4 глави, вовед и
заклучни  согледувања.  Докторската  дисертација  на  кандидатот  опфаќа  целосна
лексичка анализа на еден црковнословенски ракопис и два ракописи пишувани на
народен говор, а се  занимава со лексиката од семитски ареал, лексика од грчки ареал,
лексика  од  германски  ареал,  словенска  лексика  итн.,  а  воедно  ја  споредува  и
лексиката  на современиот македонски јазик со лексичките единици во наведените
ракописи.  Целата  докторска  дисертација  (за  што  јасно  говори  и  насловот  на
дисертацијата) е од областа на лексикологијата.

Студиски престои:
Кандидатот  доц.  д-р  Михајло  Марковиќ  остварува  два  студиски  престои  за

научно  истражување  од  областа  на  црковнословенските  текстови  по  препорка  на
менторот, проф. д-р Соња Новотни, во Софија (Р. Бугарија) БАН, (Бьлгарска академия
на науките-научен архив и Кирило-Методиевски научен центьр) и Софиската народна
библиотека, каде што предмет на негово истражување беше Слепченскиот патерик, и
во Белград (Р.  Србија),  (Народна библиотека Србије) за консултација на поширока
научна  литература  достапна  во  оваа  врвна  научна  институција,  и  два  студиски
престои од областа на современиот јазик и дијалектолошките проучувања во Ниш (Р.
Србија),  на  Филозофскиот  факултет  во  Ниш  за  истражување  на  јужните  српски
говори,  и во Загреб (Р.  Хрватска),  на Филозофскиот факултет  во Загреб,  каде што
вршеше истражувања од областа на македонскиот јазик во рамките на македонското
културно друштво „Охридски бисер“ во Загреб.

Кандидатот  доц.  д-р  М.  Марковиќ во  2013  г.  учествува  и на  Меѓународната
летна школа „Зораничева аркадија“ на Универзитетот во Задар, отсек за кроатистика
и славистика, каде што се оспособи за течна и правилна употреба на хрватскиот јазик.

Кандидатот  доц.  д-р  Марковиќ  во  неколку  наврати  напиша  и  прикази  за
одделни научни студии од областа на историјата на македонскиот јазик, а неговите
научни трудови објавени во истактнати Меѓународни списанија и неговите учества на
Меѓународни научни конференции на домашната сцена и во странство, јасно сведочат
за  неговата  подготвеност  за  проследување  на  актуелните  прашања  од  областа  на
македонската јазична проблематика, или прашања што се предмет на јазичната и на
историско-јазичната проблематика (види: учества на конференции и објавени научни
трудови).

Список на објавени научни трудови (во последните пет години):
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1. Марковиќ Михајло, Соња Новотни, „За некои соматски фразеолошки изрази во
македонскиот јазик“, Наше стварање 15, Алексинац 2016, 434–439 (ISBN 978-
86-7746-581-0).

2. Соња Новотни, Михајло Марковиќ,  Стојан Ѓошевски,  „Македонското јазично
прашање во македонскиот книжевен 19 век“,  Наше стварање 15,  Алексинац
2016, 426-433 (ISBN 978-86-7746-581-0).

3. Марковиќ Михајло, „Губење на еровите во Слепченскиот патерик“, VIII научен
собир на млади македонисти, Скопје 2016, 217-223 (ISBN 978-608-234-040-1).

4. Марковиќ Михајло, Соња Новотни, „Развојот на албанскиот јазик и неговото
влијание во рамките  на балканскиот лингвистички сојуз“,  Албанологија 5-6,
Тетово 2016, 165-171 (ISSN 1857-9485).

5. Соња  Новотни,  Михајло  Марковиќ,  „Влијанието  на  глобализацијата  во
изучувањето  на  словенските  јазици“,  Зборник  од  предавања  на  VI
международной  научной  российско-македонской  конференции  „Славянские
языки и культуры в многоязычном мире“, г.  Пермь 2016, 27-35 (ISBN-978-5-
7944-2790-5).

6. Марковиќ Михајло, Соња Новотни, „Влијанието на рускиот црковнословенски
јазик  врз  говорот  на  Кирил  Пејчиновиќ  во  делото  Огледало“,  Зборник  од
предавања  на  VI  международной  научной  российско-македонской
конференции „Славянские языки и культуры в многоязычном мире“, г. Пермь
2016, 198-207 (ISBN-978-5-7944-2790-5).

7. Соња Новотни, Михајло Марковиќ, „Функцијата на предлозите без, во (в), на и
за во старословенските ракописи и во современиот македонски јазик“, НИСУН
5, Ниш 2016, 11-26 (ISBN 978-86-7379-429-7).

8. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „Руската  црковнословенска  варијанта  и
нејзиното  влијание  во  делото  Огледало од  Кирил  Пејчиновиќ  (словенски
контекст)“, НИСУН 5, Ниш 2016, 209-221 (ISBN 978-86-7379-429-7).

9. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „За  некои  словенски  јазици  (минато,
сегашност и иднина)“, „ФИЛКО“, Штип 2016, 533-540 (ISBN 978-608-244-308-
9).

10. Соња  Новотни,  Михајло  Марковиќ,  „Контрастивност  на  дијахронијата  на
македонскиот  јазик  прикажан преку  старословенските  ракописи“, „ФИЛКО“,
ФИЛКО, Штип 2016, 669-679 (ISBN 978-608-244-308-9).

11. Марковиќ Михајло, Соња Новотни, „Јазикот како културен код во развојот на
воспитно-образовниот  систем“,  „Рефлексије  савременог  доба  на  васпитно-
образовни рад  у  предшколској  установи“  16,  Алексинац  2016,  273-277  (ISBN
978-86-7746-643-5).

12. Соња Новотни, Михајло Марковиќ, „Фреквенцијата на лексичко-семантичката
група животински и растителен свет во Слоештичкиот патерик и Прологот бр.
72“, Филологија 6, Тетово 2016, 357-367 (ISSN 1857-8535).

13. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „Балканска  лингвистика  (гледишта  и
перспективи)“, Филологија 6, Тетово 2016, 311-321 (ISSN 1857-8535).

14. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „За  некои  фразеолошки  изрази
(македонско-албански паралели)“, „ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА“, Скопје 2016, 177-
187 (ISBN 978-608-234-047-0).
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15. Марковиќ Михајло, Соња Новотни, „Преглед на дијалектната маркираност на
лексиката во избрани стари текстови пишувани на македонска почва“, „Јазикот
наш денешен – јазикот наш насушен“, Скопје 2016, 272-285 (ISBN 978-608-220-
040-8).

16. Соња  Новотни,  Михајло  Марковиќ,  „Лингвистиката  и  лингвистичките
проучувања  во  минатото  и  денес“,  „Јазикот  наш  денешен  –  јазикот  наш
насушен“, Скопје 2016, 216-225 (ISBN 978-608-220-040-8).

17. Соња Новотни,  Михајло Марковиќ,  „Лексиката  од словенски ареал во некои
старословенски ракописи,  наспрема состојбата во СМЈ“,  „Јазичната слика на
светот“, Скопје 2016, 232-245 (ISBN 978-608-220-039-2).

18. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „Анализа  на  избрани  лексеми  од
црковнословенско  потекло  во  поглавјето  „Слово  за  празниците“  во  делото
„Огледало“  од Кирил Пејчиновиќ“,„Јазичната  слика на  светот“,  Скопје  2016,
219-231 (ISBN 978-608-220-039-2).

19. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „За  некои  наметнати  зборови  и
лингвостилеми во македонскиот и во хрватскиот јазик“, Bosanski jeyik 13, Тузла
2016, 79-89 (ISSN 1512-5696).

20. Соња  Новотни,  Михајло  Марковиќ,  „Контрастивна  анализа  на  развојот  на
полувокалите  во  два  патерици  со  македонска  црковнословенска  редакција“,
„ФИЛКО“, Воронеш 2017, 445-453 (ISBN 978-608-244-469-7).

21. Марковиќ Михајло, Соња Новотни,  „Јазичната политика на Р.М. и односот на
институциите  кон  македонскиот  јазик“, „ФИЛКО“,  Воронеш  2017,  359-366
(ISBN 978-608-244-469-7).

22. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „Преемственост  на  лексемите  `gnqcq,
apostolQ, arhangelQ, adQ, aminQ и  angel,  меѓу  Слепч,  Оглед  и  Различ“,
Славистички студии 17, Скопје 2017, 51-61 (ISSN 0352-3055).

23. Соња Новотни, Михајло Марковиќ, „Преглед на еволуцијата на полувокалите
во неколку старословенски ракописи“, Славистички студии, Скопје 2017, 81-91
(ISSN 0352-3055).

24. Марковиќ Михајло, Соња Новотни, „Улогата на македонскиот и на албанскиот
јазик како дел од балканската лига на јазици“,Албанологија 8, Тетово 2017, 75-
82 (ISSN 1857-9485).

25. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „Развојот  на  еровите  во  Хмк  и  Слоеш
(паралелен приказ)“, НИСУН 6, Ниш 2017, 31-38 (ISBN 978-86-7379-463-1).

26. Соња  Новотни,  Михајло  Марковиќ,  „За  некои  турски  јазични  елементи  и
нивната  фонетска  адаптација  во  македонскиот  јазик“,  Časopis  Filozofskog
fakulteta u Tuzli, Tuzla 2018, 219-231 (ISSN 2490-3604).

27. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „Македонско-руските  црковнословенски
јазични врски и нивната  улога  во  преемственоста  на  лексиката  меѓу  Слепч,
Оглед и Различ“ Македонско-руски јазични, литературни и културни врски 7,
Скопје 2018, 187-195 (ISBN 978-608-234-057-9).

28. Соња  Новотни,  Михајло  Марковиќ,  „Верковиќевиот  апостол  како  дел  од
збирката  ракописи  од  ПБ  „Салтиков  Шчедрин“  во  Санкт  Петербург“
Македонско-руски јазични, литературни и културни врски 7, Скопје 2018, 241-
252 (ISBN 978-608-234-057-9).
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29. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни, „Придонесот  на  Виктор  Фридман  во
проучувањето  на  албанскиот  јазик  како  дел  од  балканската  јазична  лига“
Албанологија 9-10, Тетово 2017, 102-109 (ISSN 1857-9485).

30. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „Слепченски  патерик  (дел  од
северномакедонските ракописи “,  Славистички студии 18, Скопје 2018, 83-91
(ISSN 0352-3055).

31. Соња Новотни, Михајло Марковиќ, „Носовките и нивниот одраз во северните
македонски  ракописи  (со  акцент  на  Верковиќевиот  апостол)“,  Славистички
студии 18, Скопје 2018, 131-138 (ISSN 0352-3055).

32. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „Факторот  „применета  лингвистика“  во
примената на стандарднојазичниот израз“,Филологија 7,  Тетово 2018, 181-191
(ISSN 1857-8535).

33. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „Фреквентноста  на  семитизмите  (низ
призма на контекстуален приказ)  во Слепч, Оглед и Различ“, МИСИРКОВ −
ПРЕДИЗВИК  ЗА НОВИ  ПРОУЧУВАЊА ВО  НАУКАТА,  Скопје  2019,  325-333
(ISBN 978-608-220-054-5).

34. Соња  Новотни,  Михајло  Марковиќ,  „Деназализацијата  на  носовката  5  во
Верковиќевиот  апостол“, МИСИРКОВ  −  ПРЕДИЗВИК  ЗА  НОВИ
ПРОУЧУВАЊА ВО НАУКАТА, Скопје 2019, 314-324 (ISBN 978-608-220-054-5).

35. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни, „Фразеолошки  изрази  и  лексички
специфичности во вратничкиот говор“,  Стереотипът в славянските езици,
литератури и култури, Софија 2019, 409-421 (ISBN 978-954-07-4883-2).

36. Соња  Новотни,  Марковиќ  Михајло,  „Традицијата  -  клучен  елемент  во
континуитетот  на  македонскиот  јазик  (приказ  на  неколку  лексеми
ексцерпирани од Слепч, Оглед и Различ)“, ФОЛКЛОР - ТРАДИЦИЈА - ЈАЗИК,
Скопје 2019, 279-291 (ISBN 978-608-220-062-0).

37. Марковиќ Михајло, Соња Новотни, „Улогата на фолклорот во зачувувањето на
традицијата и говорот на Тетово“, ФОЛКЛОР - ТРАДИЦИЈА - ЈАЗИК, Скопје
2019, 217-225 (ISBN 978-608-220-062-0).

38. Соња  Новотни,  Марковиќ  Михајло, „Развојот  на  темните  вокали  во
Трескавечкиот  еухологиум,  Слоештичкиот  патерик  и  Ваташкиот  минеј“,
Стереотипът в  славянските езици,  литератури и  култури,  Софија  2019,
516-524 (ISBN 978-954-07-4883-2).

39. Марковиќ Михајло, Соња Новотни,  „Македонскиот јазик како културен код -
социолингвистички и етнокултурни аспекти - дијахрониски приказ“, Jазикот и
културата - состојби и предизвици, Скопје 2019, 179-189 (ISBN 978-608-220-
056-9).

40.Соња  Новотни,  Марковиќ  Михајло,  „Компаративна  анализа  на  определени
зборообразувачки модели во два патерика од XIV век“,Jазикот и културата -
состојби и предизвици, Скопје 2019, 227-189 (ISBN 978-608-220-056-9).

41. Марковиќ Михајло, Соња Новотни, „Анализа на определени зборообразувачки
суфикси во два патерика од XIV век“, Славистички студии 19, Скопје 2019, 131-
139 (ISSN 0352-3055).

42. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни, „Македонскиот  јазик  во  наставните
програми на Универзитетот во Тетово и неговата употреба/статус во Тетовскиот
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регион“, Унапредување  на  статусот  и  корпусот  на  македонскиот  стандарден
јазик, , ЈНУ - ИMJ при УKИМ, Скопје 2019, 71-79 (ISBN 978-608-220-064-4).

43. Соња  Новотни,  Марковиќ  Михајло, „Лексикографски  огледи  (приказ  на
избрани презимиња на Македонците и на Албанците)“, Албанологија 7, Тетово
2020, 166-176 (ISSN: 1857-9485).

44. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „За  некои  онимиски  фразеологизми  во
македонскиот јазик“, Албанологија 7, Тетово 2020, 159-166 (ISSN: 1857-9485).

45. Марковиќ  Михајло,  Соња  Новотни,  „ Етносоциологијата  и  лингвистичките
проучувања“, Филологија 8, Тетово 2020, 77-85 (ISSN: 1857-8535).

46. Соња Новотни, Марковиќ Михајло, „За избрани фрази и лексички елементи од
законодавно-правниот  потстил  на  административниот  функционален  стил
(македонско-албански приказ)“,  Филологија 8, Тетово 2020, 85-91 (ISSN: 1857-
8535).

Учество на научни собири (во последните пет години):
1. Учество на Првата меѓународна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура,

образование, 18 и 19 март, Штип 2016,  „За некои словенски јазици (минато,
сегашност и иднина)“.

2. Учество на Првата меѓународна конференција „ФИЛКО“ - филологија, култура,
образование, 18 и 19 март, Штип 2016, „Контрастивност на дијахронијата на
македонскиот јазик прикажан преку старословенските ракописи“.

3. Учество на Меѓународната конференција „Васпитач у 21. веку“, 25 и 26 март,
Алексинац  2016,  „Јазикот  како  културен  код  во  развојот  на  воспитно-
образовниот систем“.

4. Учество на меѓународниот научен собир „Денови на Благоја Корубин“, 14 и 15
април,  Скопје  2016,  „Преглед  на  дијалектната  маркираност  на  лексиката  во
избрани стари текстови пишувани на македонска почва“.

5. Учество на меѓународниот научен собир „Денови на Благоја Корубин“, 14 и 15
април, Скопје 2016, „Лингвистиката и лингвистичките проучувања во минатото
и денес“.

6. Учество  на  Третата  меѓународна  научна  конференција  на  Филолошкиот
факултет  при  Универзитетот  во  Тетово,  22  и  23  април,  Тетово  2016,
„Фреквенцијата на лексичко-семантичката група животински и растителен свет
во Слоештичкиот патерик и Прологот бр. 72“.

7. Учество  на  Третата  меѓународна  научна  конференција  на  Филолошкиот
факултет при Универзитетот во Тетово, 22 и 23 април, Тетово 2016, „Балканска
лингвистика (гледишта и перспективи)“.

8. Учество на Семинарот за Албанологија при Универзитетот во Тетово со наслов:
„Албанската книжевност во 20 век”, 31 септември - 1 октомври, Тетово 2016 г.,
„Улогата на македонскиот и на албанскиот јазик како дел од балканската лига
на јазици“.

9. Учество на Националната конференция с международно участие по повод 25-
годишнината  от  създаването  на  факултета  СВЕТЪТ  Е  СЛОВО,  СЛОВОТО  Е
СВЯТ,  06.-07.10.  2016  г.,  Югозападния  университет  „НЕОФИТ  РИЛСКИ“,
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, Благоевград, Р. Бугарија, „Развој на носовките
во Апостолот“.
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10. Учество на Националната конференция с международно участие по повод 25-
годишнината  от  създаването  на  факултета  СВЕТЪТ  Е  СЛОВО,  СЛОВОТО  Е
СВЯТ,  06.-07.10.  2016  г.,  Югозападния  университет  „НЕОФИТ  РИЛСКИ“,
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ,  Благоевград,  Р.  Бугарија,  „Тетовски  говор  -
социолингвистички осврт“.

11. Учество  на  меѓународна  научна  конференција  под  наслов  „ЗБОРОТ  ЗБОР
ОТВОРА“,  УКИМ,  Филолошкиот  факултет „Блаже Конески“  во Скопје,Скопје
29-30  октомври  2016  година,  „За  некои  фразеолошки  изрази  (македонско-
албански паралели)“.

12. Учество  на  меѓународна  научна  конференција  на  тема  „МИСИРКОВ  −
ПРЕДИЗВИК  ЗА  НОВИ  ПРОУЧУВАЊА  ВО  НАУКАТА“,  2  и  3  ноември,
Струмица  2016  г.  (под  покровителство  на  Институтот  за  македонски  јазик
„Крсте  Мисирков“  во  рамки  на  манифестацијата  Отворени  денови  на
Институтот  за  македонски  јазик  „Крсте  Мисирков“),  „Фреквентноста  на
семитизмите (низ призма на контекстуален приказ) во Слепч, Оглед и Различ“.

13. Учество  на  меѓународна  научна  конференција  на  тема  „МИСИРКОВ  −
ПРЕДИЗВИК  ЗА  НОВИ  ПРОУЧУВАЊА  ВО  НАУКАТА“,  2  и  3  ноември,
Струмица  2016  г.  (под  покровителство  на  Институтот  за  македонски  јазик
„Крсте  Мисирков“  во  рамки  на  манифестацијата  Отворени  денови  на
Институтот  за  македонски  јазик  „Крсте  Мисирков“),  „Деназализацијата  на
носовката 5 во Верковиќевиот апостол“.

14. Учество на НИСУН 6, „Научни скуп са мећународним учешћем“, 12 ноември,
Ниш 2016,„Развојот на српскиот и на македонскиот јазик (паралелен приказ -
синхрониски план)“.

15. Учество на првата Меѓународна конференција Savremeni  izazovi  i  perspektive
društvenih  i  humanističkih  studija,  SIP  DHS,  7  април,  Тузла  2017,  „Турските
јазични елементи и нивната фонетска адаптација во македонскиот јазик“

16. Учество на првата Меѓународна конференција Savremeni  izazovi  i  perspektive
društvenih  i  humanističkih  studija,  SIP  DHS,  7  април,  Тузла  2017,  „За  некои
наметнати зборови и лингвостилеми во македонскиот и во хрватскиот јазик“

17. Учество на IVта научна Меѓународна конференција на Филолошкиот факултет
при Универзитетот во Тетово, со наслов: „Јазикот и книжевноста – специфичен
предизвик за социоетичкиот и за професионалниот развој“, 28 април,  Тетово
2017,  „Факторот  „применета  лингвистика“  во  примената  на
стандарднојазичниот израз“

18. Учество на Втората меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија,
култура  и  образование,  10-12  маj,  Воронеш  2017,  „Контрастивна  анализа  на
развојот  на  полувокалите  во  два  патерици  со  македонска  црковнословенска
редакција“

19. Учество на Втората меѓународна научна конференција „ФИЛКО“ - филологија,
култура и образование, 10-12 маj, Воронеш 2017, „Јазичната политика на Р.М. и
односот на институциите кон македонскиот јазик“

20. Учество  на  Меѓународниот  славистички  собир,  15-16  јуни,  Скопје  2017,
Универзитет  „Св.  Кирил  и  Методиј“  -  Скопје,  Филолошки  факултет  „Блаже
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Конески“,  „Македонско-руските  црковнословенски  јазични  врски  и  нивната
улога во преемственоста на лексиката меѓу Слепч, Оглед и Различ“

21. Учество  на  Меѓународниот  славистички  собир,  15-16  јуни,  Скопје  2017,
Универзитет  „Св.  Кирил  и  Методиј“  -  Скопје,  Филолошки  факултет  „Блаже
Конески“,  „Верковиќевиот  апостол  како  дел  од  збирката  ракописи  од  ПБ
„Салтиков Шчедрин“ во Санкт Петербург“

22. Учество на XIII Меѓународен семинар за албанологија при Универзитетот во
Тетово,  29-30  септември,  Тетово  2017,  „Придонесот  на  Виктор  Фридман  во
проучувањето на албанскиот јазик како дел од балканската јазична лига“

23. Учество на меѓународната конференција „Унапредување на статусот и корпусот
на македонскиот стандарден јазик“, 14 и 15 јуни, Велес 2018, во организација на
Совет за македонски јазик при Владата на РМ, ЈНУ Институт за македонски
јазик „Крсте Мисирков“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје и
НУЦК  „Јордан  Хаџи  Константинов-Џинот“  -  Велес,  „Македонскиот  јазик  во
наставните програми на Универзитетот во Тетово и неговата употреба/статус во
Тетовскиот регион“

24. Учество  на  Четиринадесетите  славистични  четения  на  тема  „Стереотипът  в
славянските  езици,  литератури  и  култури“,  26-28  април,  Софија  2018,
Софийски  университет  „Св.  Климент  Охридски“,  „Фразеолошки  изрази  и
лексички специфичности во вратничкиот говор“

25. Учество  на  Четиринадесетите  славистични  четения  на  тема  „Стереотипът  в
славянските  езици,  литератури  и  култури“,  26-28  април,  Софија  2018,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, „Развојот на темните вокали
во Трескавечкиот еухологиум, Слоештичкиот патерик и Ваташкиот минеј“

26. Учество  на  Меѓународен научен  собир  на  тема „ФОЛКЛОР -  ТРАДИЦИЈА -
ЈАЗИК“,  17  и  18  мај,  Скопје  2018,  Институт  за  македонски  јазик  „Крсте
Мисирков“  –  Скопје,  „Традицијата  -  клучен  елемент  во  континуитетот  на
македонскиот јазик (приказ на неколку лексеми ексцерпирани од Слепч, Оглед
и Различ)“

27. Учество  на  Меѓународен научен  собир  на  тема „ФОЛКЛОР -  ТРАДИЦИЈА -
ЈАЗИК“,  17  и  18  мај,  Скопје  2018,  Институт  за  македонски  јазик  „Крсте
Мисирков“ - Скопје, „Улогата на фолклорот во зачувувањето на традицијата и
говорот на Тетово“

28. Учество на XII  Меѓународен семинар за  албанологија при Универзитетот  во
Тетово, на тема: „Скендербег меѓу историјата и книжевноста”, 28-29 септември,
Тетово 2018, „Статусот и грижата за старословенските ракописи како дел од
културното наследство во ерата на дигитализација“

29. Учество на Меѓународна научна конференција „Jазикот и културата - состојби
и  предизвици“,  6  и  7  ноември,  Скопје  2018,  Институт  за  македонски  јазик
„Крсте Мисирков“ - Скопје, Р Македонија, „Македонскиот јазик како културен
код - социолингвистички и етнокултурни аспекти - дијахрониски приказ“

30. Учество на Меѓународна научна конференција „Jазикот и културата - состојби
и  предизвици“,  6  и  7  ноември,  Скопје  2018,  Институт  за  македонски  јазик
„Крсте  Мисирков“  -  Скопје,  Р  Македонија,  „Компаративна  анализа  на
определени зборообразувачки модели во два патерика од XIV век“

20



31. Учество на XIII Меѓународен семинар за  албанологија,  на  тема:  „ЈАЗИКОТ,
КНИЖЕВНОСТА И ИДЕНТИТЕТОТ“,  25-26 септември 2019,  Универзитет  во
Тетово, Р. Македонија, „Дијалектолошки огледи (со осврт на дијалектологијата
на македонскиот јазик)“

32. Учество на Меѓународниот научен собир „Денови на Благоја Корубин“, 9 и 10
мај,  Скопје  2019,  „Почитувањето  на  стандарднојазичната  норма  на
македонскиот јазик во натписите и рекламните табли во Тетово“

33. Учество на 6th  International  Scientific  Conference  of  the  Faculty  of Philology
„Language, Literature and Culture in the 21 century“,13-15 November, Tetovo 2019,
University  of  Tetovо,  Macedonia „Јазикот  и  лингвистиката  (потешкотии  при
користењето на интернетот)“

34. Учество  на  седмото  издание  на  Традиционната  международна  научна
конференция “БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА“, 14 до 16 ноември
2019, Исторически и Филологически факултет ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико  Трново,  Р.  Бугарија,  „Јазичната  интерференција  во  мултиетничко
Тетово (фразеолошки приказ)“

35. Учество на НИСУН 9, „Научни скуп са мећународним учешћем“, 9 ноември,
Ниш 2019, Р. Србија, „Современите гледишта на македонската дијалектологија
со осврт на тетовскиот дијалект“

36. Учество на Международна научна конференция на тема ЕЗИЦИ, КУЛТУРИ,
КОМУНИКАЦИИ, 6 – 8 юни 2019, Филологически факултет ВТУ „Св. св. Кирил
и  Методий“,  Велико  Трново,  Р.  Бугарија,  „Секундарните   ерови  и  нивната
рефлексија во Верковиќевиот апостол“

37. Учество  на Меѓународниот  научен  собир  ЈАЗИКОТ  ВО  УМЕТНИЧКАТА
ЛИТЕРАТУРА  во  организација  на  Институт  за  македонски  јазик  „Крсте
Мисирков“ во рамките на традиционалната манифестација Денови на Благоја
Корубин, 17 и 18 септември, Дојран 2020,  „Сличности и разлики на народниот
јазик  на  Кирил  Пејчиновиќ  -  Тетоец  во  делото  „Огледало“  со  тетовскиот
дијалект“

38. Учество на Тркалезна маса со наслов „ДЕЛОТО НА КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН
ИЗВОР НА ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И
КУЛТУРАТА  на  Педагошкиот  факултет  во  Битола,  Битола,  1  јуни  2021,
„Компаративна  анализа  на  некои  фонетско-фонолошки  особености  на
Верковиќевиот апостол и Вранешничкиот апостол“

39. Учество  на  Осмото  издание  на  традиционната  международна  научна
конференция “БАЛКАНИТЕ – ЕЗИК, ИСТОРИЯ, КУЛТУРА“,  онлайн,  Велико
Трново  26  и  27  ноември  2021  г.,  „Влијанието  на  глобализацијата  во
изучувањето на балканските јазици“

40.Учество на Научниот собир под наслов ФИЛОЛОШКИ ЧИТАЊА: ЈАЗИКОТ И
СТИЛОТ  НА  НАУЧНИОТ  ОПУС  И  НА  ЕСЕИСТИКАТА  НА  КОНЕСКИ,
Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 19.11.2021, „Студиите на Блаже
Конески  за  Вранешничкиот  апостол  како  основа  за  понатамошните
проучувања  во  историјата  на  македонскиот  јазик  (со  посебен  осврт  на
Верковиќевиот апостол)“

Учество во проекти (во последните пет години):
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1. Проект  „Слепченски  патерик  (правописни  и  фонетско-фонолошки
особености)“, 2019.

2. Проект  „Верковиќев  апостол  (правописни  и  фонетско-фонолошки
особености)“, 2019.

3. Проект  од  областа  на историјата  на  македонскиот  јазик  „Згоштов  апостол
(расчитан текст и орнаментика)“, под раководство на проф. д-р Соња Новотни,
2020.

4. Проект  од  областа  на  историјата  на  македонскиот  јазик и  лексикологијата
„Лексички  и  зборообразувачки  особености  на  Патерикот  бр.  77“,  под
раководство на проф. д-р Соња Новотни, 2020.

5. Проект  од  областа  на  историјата  на  македонскиот  јазик и  лексикологијата
„Лексички и зборообразувачки особености на Слепченскиот патерик“, 2021.

Објавени монографии (во последните пет години):
1. Слепченски патерик (правописни и фонетско-фонолошки особености), Скопје

2019, 159 (ISBN 978-9989-0-1268-6).
2. Верковиќев апостол (правописни и фонетско-фонолошки особености), Скопје

2019, 209 (ISBN 978-608-262-045-9).
3. Згоштов апостол (расчитан текст и орнаментика), Тетово 2020, 209 (ISBN 978-

608-66551-1-2).
4. Лексички и зборообразувачки особености на Патерикот бр.  77,  Тетово 2020,

323 (ISBN 978-608-66551-0-5).
5. Лексички  и  зборообразувачки  особености  на  Слепченскиот  патерик,  Тетово

2021, 223 (ISBN 978-608-66551-2-9).

Кандидатот  доц.  д-р  Михајло  Марковиќ  ги  има  приложено  следните
потребни документи кои се бараат на Конкурсот: 1. Список на објавени научни
и стручни трудови; 2. Кратка биографија; 3.  Докторска дисертација;  4. Диплома за
научно  звање  доктор  по  хуманистички  науки-македонистика-македонски  јазик  и
лингвистика; 5. Потврда за познавање странски јазик (Народен универзитет - Тетово
бр. 07-138/1); 6. Потврда за познавање на албанскиот јазик (Народен универзитет -
Тетово  бр.  07-6/1);  7.  Извод  од  матичната  книга  на  родените;  8.  Уверение  за
државјанство;  9.  Одлука  за  избор  во  звањето  доцент  од  29.9.2016  г.  издадена  од
Универзитетот во Тетово под број 04-3633/1.

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-
научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
во Тетово, кандидатот  доц. д-р Михајло Марковиќ  има остварено вкупно  291.7
поени во научноистражувачката дејност.

Стручно-апликативна дејност:
Членство во Комисија на Факултетот:
1. Координатор на Комисија за трансфер на студенти на СП македонски јазик и

литература (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021)
2. Член на факултетската Комисија за евалуација
3. Рецензент на кандидати за избор во звање
Член на Комисија за подготовка на нова Наставна програма:

22



1.  Студиска  програма  за  прв  циклус  студии  на  Студиската  програма  за
македонски јазик и литература 2021/2022

2.  Студиска  програма  за  втор  циклус  студии  на  Студиската  програма  за
македонски јазик и литература2021/2022

3.  Студиска  програма  за  трет  циклус  студии  на  Студиската  програма  за
македонски јазик и литература 2021/2022

Во  согласност  со  Правилникот  за  критериумите  и  постапката  за  избор  во
наставно-научни,  наставно-стручни,  научни,  наставни  и  соработнички  звања  на
Универзитетот во Тетово, кандидатот  доц. д-р Михајло Марковиќ има остварено
вкупно 16.5 поени во стручно-апликативната дејност.

Дејност од поширок интерес:
Членство во организациски или програмски одбор на научен/стручен собир:

Учество  во  четири  одбори  на  универзитетските  списанија  Албанологија и
Филологија.

Учество во промотивни активности на Факултетот/Универзитетот:
3. Учество во промотивни активности Отворен ден на Универзитетот во Тетово

од 2016 до денес

Во  согласност  Правилникот  за  критериумите  и  постапката  за  избор  во
наставно-научни,  наставно-стручни,  научни,  наставни  и  соработнички  звања  на
Универзитетот во Тетово, кандидатот  доц. д-р Михајло Марковиќ има остварено
вкупно 8 поени во дејноста од поширок интерес.

Образец кон Извештајот за избор во наставно-научно звање

Во прилог е формуларот за избор во наставно-научно звање. Кандидатот доц.
д-р Михајло Марковиќ има остварено вкупно 410.004 поени, и тоа од: наставно-
образовна дејност  93.804  поени, научноистражувачка дејност  291.7  поени, стручно
апликативна дејност 16.5 поени и од дејност од поширок интерес 8 поени.2

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 93.804
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 291.7
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 16.5
ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 8

ВКУПНО 410.004

2 доц.  д-р Михајло Марковиќ е вреднуван со бодирање од последниот избор (од 2016 г. до денес) во сите
научни, стручни и педагошки остварувања кои се од важност за изборот (член 173, став 10, од ЗВО).
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ:

Врз  основа  на  целокупната  доставена  документација  на  кандидатите,
Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок
интерес  на  кандидатите  д-р  Дијана  Петровска  и  доц.  д-р  Михајло  Марковиќ,  и
констатира  дека  кандидатката  д-р  Дијана  Петровска,  согласно  Правилникот  за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни,
наставни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово, има остварено вкупно
175.056 поени  од  професионалните  референци,  а  кандидатот  доц. д-р Михајло
Марковиќ,  согласно  Правилникот  за  критериумите  и  постапката  за  избор  во
наставно-научни,  наставно-стручни,  научни,  наставни  и  соработнички  звања  на
Универзитетот во Тетово, има остварено вкупно 410.004 поени од професионалните
референци.

Според  изнесените  податоци  за  севкупната  активност  на  кандидатите,
кандидатот доц. д-р Михајло Марковиќ покажува подобри резултати во периодот од
последниот  избор  до  денес  во:  1.  неговата  континуирана и активна вклученост во
наставно-образовниот процес на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Тетово
во научната област Лексикологија, при што поминал низ звањата асистент и доцент;
2.  континуираните резултати,  како  во спроведувањето  на  наставата,  така  и  во
спроведувањето на испитите на предметните програми од првиот циклус на студии на
кои и понатаму е распореден;  3. активен ангажман во остварувањето на научни и
апликативни проекти;  4.  забележлива издавачка активност  во објавувањето книги,
научни и стручни трудови што го покажува неговиот напредок во полето на науката;
5. способност да ги пренесува знаењата на студентите и неговиот постојан ангажман
на полето на неговото научно и стручно усовршување, како и покажаниот придонес во
оспособувањето  на  помлади наставници  и  соработници (за  што  говори  бројот  на
негови менторства на дипломски работи и учества во комисии за нивна одбрана).

Врз  основа  на  целокупната  доставена  документација  од  кандидатите,
Рецензентската  комисијата  заклучи  дека доц.  д-р  Михајло  Марковиќ поседува
научни  и  стручни  квалитети  и  според  Законот  за високото  образование  и
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни звања на
Универзитетот во  Тетово,  ги  исполнува  сите  услови  да  биде избран  во  звањето
вонреден  професор во  наставно-научната  област Лексикологија  (64019  од
класификацијата  на  научно-истражувачките  подрачја, полиња  и  области  според
Меѓународната фраскатиева класификација).
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Според гореизнесеното, Комисијата  со задоволство му предлага на Наставно-
научниот  совет на  Филолошкиот  факултет  на  Универзитетот  во  Тетово, доц.  д-р
Михајло Марковиќ да биде избран во звањето вонреден професор на полето на
македонскиот  јазик  во  наставно-научната  област Лексикологија  (64019  од
класификацијата  на  научно-истражувачките  подрачја,  полиња  и  области  според
Меѓународната фраскатиева класификација).

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА

1. проф. д-р Димитар Пандев (претседател) – редовен 
професор на УКИМ, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - 
Скопје

2. проф. д-р Мајлинда Нухиу (член) – редовен професор на 
Универзитет во Тетово, Филолошки факултет - Тетово

3. проф. д-р Соња Новотни (член) – редовен професор на 
Универзитет во Тетово, Филолошки факултет - Тетово

Tетово, 25.1.2022
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ОБРАЗЕЦ
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Дијана Светолик Петровска

Институција:
Универзитет во Тетово, Филолошки факултет

Научна област:
Лексикологија (64019 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња

и  области  според  Меѓународната  фраскатиева  класификација) (македонски  јазик  и
лингвистика)

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Ред.
број

Назив на активноста (наставно-образовна): Поени

1. Одржување на вежби од прв циклус студии:
2015/2016: 4 часа * 15 недели во семестар * 2 семестра * 0.03
поени =3.6 поени
2017/2018: 4 часа * 15 недели во семестар * 2 семестра * 0.03
поени = 3.6 поени
2018/2019: 4 часа * 15 недели во семестар * 2 семестра * 0.03
поени = 3.6 поени
2019/2020: 5 часа * 15 недели во семестар * 2 семестра * 0.03
поени = 4.5 поени

15.3

2. Одржување  на  вежби  од  прв  циклус  студии  (на
нематични институции):
2015/2016: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.03
поени =1.8 поени 1.35

3. Консултации  со  студенти  (од  прв  циклус  студии,  на
матичната институција):
2015/2016: 19 студенти * 2 семестра * 0.002 поени = 0.076 поена
2017/2018: 14 студенти * 2 семестра * 0.002 поени = 0.056 поена
2018/2019: 12 студенти * 2 семестра * 0.002 поени = 0.048 поена
2019/2020: 7 студенти * 2 семестра * 0.002 поени = 0.028 поена

0.208

4. Консултации  со  студенти  (од  прв  циклус  студии,  на
нематични институции):
2015/2016: 49 студенти * 1 семестaр * 0.002 поени = 0.098 поена 0.098

ВКУПНО 16.956

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка): Поени

1. Учество на меѓународен научен собир со реферат (усна
презентација и power point презентација):

1. Учество на XI Симпозиум со мешународна научна конференција
„Васпитач  у  21.  веку“  организиран  од  Високата  школа  за

2
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Ред.
број Назив на активноста (научноистражувачка): Поени

васпитаче струковних студија од Алексинац одржана на 27 и 28
март 2015 г. во Сокобања.

2. Учество  на  меѓународна  научна  конференција  „Наука  и
савремени универзитет 5“ Филозофски факултет, Универзитет во
Ниш, 13-14 ноември 2015.

2

3. Учество  на XVIII international  symposium  on  Balkan  folklore
“Institutionalized  folkloristic  and  ethnology  in  Macedonia  and
Balkans  –  teory  and  empiricism”  Institute  for  folklore  “Marko
Cepenkov” – Skopje, 20-21 November 2015.

2

4. Учество  на  Меѓународна  научна  конференција  „Албанологија“,
УТ, 30 септември 2016.

2

5. Учество  на  меѓународна  научна  конференција  „Наука  и
савремени универзитет 5“ Филозофски факултет, Универзитет во
Ниш, 12 ноември 2016.

2

6. Учество  на  меѓународна  научна  конференција  „Наука  и
савремени универзитет 5“ Филозофски факултет, Универзитет во
Ниш, 10 ноември 2018.

2

7. Учество  на  Меѓународниот  научен  симпозиум  „Македонскиот
идентитет: литература, јазик, историја, култура“, ИМЛ, Скопје 7-8
ноември 2011.

2

8
.

Учество  на  CCCS  Conference  „Identity  and  culture“,  ЦККС 3-5
september, Скопје 2015. 2

9. Учество на  XI Симпозиум со меѓународна научна конференција
„Васпитач  у  21.  веку“  организиран  од  Високата  школа  за
васпитаче струковних студија од Алексинац одржана на 27 и 28
март 2015 г. во Сокобања.

2

Вкупно 9*2поени = 18 поени 18
2. Учества во проекти:
1. Дигитализација  на  Картотеката  за  проектот  Македонски

дијалектен  атлас  при  Институтот  ,,Крсте  Мисирков”,  Скопје,
одобрен од Министерството за култура со Годишната програма за
реализација на проекти од национален интерес во културата за
2013 година

                  3

2. Дигитализација на лексички дигитален материјал од тематските
области:  (1)  Делови  на  човечкото  тело,  (IV)  Хигиена,  (V)
Роднински односи, (VI) Облека и облекување, (Х) Обработка на
земјата,  проект  одобрен  од  Министерството  за  култура  со
Годишната програма за реализација на проекти од национален
интерес во културата за 2014 година

                  3

3. Владин  проект  Говорите  на  исламизираните  Македонци  во
областа  Гора  (косовскиот  дел)  со  Годишната  програма  за
реализација на проекти од национален интерес во културата за
2014 година

                  3

4. Владин  проект  Говорите  на  исламизираните  Македонци  во
Полошко со Годишната програма за реализација на проекти од
национален интерес во културата за 2014 година

                  3

5. Проект  од  областа  на  заштитата  на  нематеријалното  културно
наследство Тетовскиот говор – особености и лексика од областа

                  3
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Ред.
број Назив на активноста (научноистражувачка): Поени

на казанџискиот занает (според истражувањата на еден тетовски
казанџија), финансиран со Годишната програма за реализација
на проекти од национален интерес во културата за 2016 година
на Министерството за култура

6. Проект  од  областа  на  заштитата  на  нематеријалното  културно
наследство  Горанскиот  говор,  финансиран  со  Годишната
програма за реализација на проекти од национален интерес во
културата за 2007 година на Министерството за култура

                  3

7. Проект од областа на заштитата на нематеријалното богатство -
Тетовскиот  говор  финансиран  со  годишната  програма  за
реализација на проекти од национален интерес во културата за
2018 година на Министерството за култура

3

8. Проект  од  областа  на  заштитата  на  нематеријалното  културно
наследство  Горанскиот  говор  (втор  дел),  финансиран  од
Годишната програма за реализација на проекти од национален
интерес  во  културата  за  2019  година  на  Министерството  за
култура

3

9. Проект  од  областа  на  заштитата  на  нематеријалното  културно
наследство  Огреала месечина од Тетоо до Солуна, финансиран
со  Годишната  програма  за  реализација  на  проекти  од
национален  интерес  во  културата  за  2020  година  на
Министерството за култура

3

10. Проект  од  областа  на  заштитата  на  нематеријалното  културно
наследство  Лингвистички опс на градскиот говор во Тетово –
современа  состојба,  финансиран  со  Годишната  програма  за
реализација на проекти од национален интерес во културата за
2021 година на Министерството за култура

3

Вкупно 10*3поени = 30 поени 30
3. Објавени научни (стручни) трудови:
1. „Епитафот на  Пејчиновиќ – песна врз  каменот  или  камен врз

песната“, Спектар, Скопје, ИМЛ 2011, 129-140
                  2

2. „Формите  на  футурот  (идното  време)  во  балканските  јазици“,
Литературен  збор  LVIII/1-6,  Скопје,  Сојуз  на  друштвата  за
македонски јазик и литература, 2011, 99-109.

                  3

3. „Примената  на  современите  аудитивни  и  визуелни  технички
средства во  наставата“,  Литературен збор,  1-3,  Скопје,  Сојуз  на
друштвата за македонски јазик и литература, 2012, 199-206

                  3

4. „Усогласеност  на  содржината  на  учебникот  со  училишната
возраст“,Литературен  збор  4-6,  Скопје,  Сојуз  на  друштвата  за
македонски јазик и литература, 2012, 153-160.

                   
3

5. „Од лексиката на тетовскиот говор од областа на казанџиството„,
Македонски јазик LXVI, Скопје, ИМЈ, 2015, 143-157 5

6. „Учебниците  во  контекст  на  информатичката  технологија  во
јазичната  настава“,  Наше  стварање  15,  Васпитач  у  21.век,
Алексинац. Ниш: СВЕН 2016, 317-325

1.8

7. „Македонското  дека  наспрема  српското  да  во  декларативните
реченици“,  Савремена наука о  језику  и књижевности,  НИСУН,
Ниш, Филозофски факултет, Универзитет во Ниш, 2016, 27-38

1.8
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број Назив на активноста (научноистражувачка): Поени

8. „Лексиката  поврзана  со  носиите  и  обичаите:  еден  од
показателите за самодетерминирање на Гораните“, Македонски
фолклор година  XXXVIII, број 71 Скопје, ИФ „Марко Цепенков“
2016, 235-244

3

9. „Гласовите  /ќ/  и  /ѓ/  во  градскиот  тетовски  говор,  споредба  со
состојбата во современиот македонски јазик, Македонски јазик
LXVII, Скопје, ИМЈ, 2016, 143-157

5

10. „The  specifics  of  the  reduced  /ă/  under  accent  of  the  city  tetovos
speech  (historical  and  sociolingvistics  approaches)“,  Меѓународно
научно списание Хоризонти, Битола, Универзитет „Св. Климент
Охридски“, 2016

5

11. „Основно  средство  за  стекнување  знаења  низ  системот  на
компјутеризација“, Друштвене науке пред изазовима савременог
друштва, НИСУН, Ниш: Филозофски факултет 2017, 563-573

1.8

12. „Преглед  на  системот  на  минати  времиња  во  српскиот  и  во
македонскиот јазик“, Језик и књижевност у глобалном друштву,
НИСУН 6, Ниш: Филозофски факултет 2017, 19-30

1.8

13. „Креирање дигитални содржини за квалитет во образованието“,
Рефлексије  савременог  доба  на  воспитно-образовни  рад  у
предшколској  установи,  Васпитач у 21.  Веку бр.  16,  Алексинац,
Ниш: СВЕН 2017, 336-340

1.8

14. „За егзилот во прозата на Луан Старова“ Албанологија, Тетово:
Универзитет во Тетово 2017, 198-201

4.5

15. „Лексиката  поврзана  со  ткаењето  и  со  алатките  за  ткаење  во
неколку говори од западното македонски наречје – паралели со
српскиот  јазик“,  Језик  како  запис  културе  у  етнолошкој  и
лингвистичкој анализи на релацији Србија-Македонија, Београд,
САНУ 2018, 69-84

4.5

16. „Способности  и  тешкотии  кои  влијаат  на  процесот  на  читање,
изговор  и  пишување  кај  учениците  со  дислексија“,  Допринос
предшколства остваривању циљева образовања и васпитања, бр.
18, Васпитач у 21. Веку, Алексинац, Ниш: СВЕН 2019, 88-92

1.8

17. „Наставникот  како  главен  фактор  за  поттикнување  на
мотивацијата  кај  учениците“,  Допринос  предшколства
остваривању циљева образовања и васпитања, бр. 18, Васпитач у
21. Веку, Алексинац, Ниш: СВЕН 2019, 243-247

1.8

18. „Упад  во  македонската  дијалектологија,  Воислав  И.  Илиќ,
Битолскиот говор (приредувач и јаз. редактор Васил Дрвошанов),
Скопје: Бата прес милениум 2020, 258“  Македонски јазик  LXXI,
Скопје, ИМЈ, 2020, 161-166

5

Вкупно 18*1.8; 2; 3; 4.5; 5 поени = 103.6 поени 55.6
4. Објавени научни (стручни) монографски изданија
1. Тетовскиот  говор  –  особености  и  лексика  од  областа  на

казанџискиот  занает  (според  искажувањата  на  еден  тетовски
казанџија), Тетово: Напредок ДООЕЛ, 2017

8

2. Горанскиот  говор во  косовскиот  дел  –  фонетско-фонолошки и
морфолошки особености, Тетово: Напредок ДООЕЛ, 2017

8

3. Учебниците  и  информатичката  технологија  во  наставата  по 8
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Ред.
број Назив на активноста (научноистражувачка): Поени

македонски јазик, Тетово: Напредок ДООЕЛ, 2019
4. Лексика  и  текстови  од  горанскиот  говор,  Тетово:  Напредок

ДООЕЛ, 2019
8

5. Тетовски градски говор, Тетово: Напредок ДООЕЛ, 2021 8
Вкупно 5*8 поени = 40 поени 40

ВКУПНО 143.6

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Ред.
број Назив на активноста (стручно-апликативна): Поени

1. Членство во Комисии на Факултететот:
0 поени 0

ВКУПНО 0

ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Ред.
број

Назив на активноста (стручно-апликативна): Поени

1. Членство во организациски или програмски одбор на
научен/стручен собир:
0 поени 0

2. Лекторирани дела
•Лектура  на  превод  на  монографијата  „Tearca  –  Zëri  që
tronditi Xhakartën“, од авторот Servet Qamili, издавач Qendra
për Edukim dhe Zhvilim, Тетово 2008 година.

•Лектура на превод на стручната книга „Agricultural Systems:
Agroecology and Rural Inovation for Development“ од авторите
Sieglinde  Snapp  (Editor)  и  Barry  Pound  (Editor)  (преведено
белетристичко  дело)  превод  од  англиски  јазик  на
македонски јазик, изадвач Министерство за образование и
наука на Република Македонија, Скопје 2012 година.

•Лектура на стручното списание Литературен збор LIX/1-3,
издавач  Сојузот  на  друштвата  за  македонски  јазик  и
литература, Скопје 2012 година.

•Лектура на стручното списание Литературен збор LIX/4-6,
издавач  Сојузот  на  друштвата  за  македонски  јазик  и

5
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литература, Скопје 2012 година.

•Лектура на стручното списание Литературен збор LIX/1-3,
издавач  Сојузот  на  друштвата  за  македонски  јазик  и
литература, Скопје 2013 година.

•Лектура на стручното списание Литературен збор LIX/4-6,
издавач  Сојузот  на  друштвата  за  македонски  јазик  и
литература, Скопје 2013 година.

•Лектура на книгата „Фразеологија на македонскиот говор
во Дебар и Дебарско (поговорки,  клетви,  зборови и други
фрази  кои  ги  употребуваат  Македонците  во  Дебар  и
Дебарско)“, од Филип Василевски, Здружение за заштита на
културното наследство на општина Дебар „Деборус“, Дебар,
Македонија, финансирано од Министерството за култура на
РМ, 2015 година.

•Лектура  на  монографијата  „Мојата  учителка“  од  Соња
Андонов, Скопје, 2020 година.

•Лектура на монографијата „Огреала месечина од Солуна
до  Тетоо“  од  Владимир  Кочоски,  Тетово:  Напредок  АД,
2020 година.
Вкупно 10*0.5 поени = 5 поени

3. •Екстракурикуларни  активности  во  училишта  со  мешан
етнички  состав,  во  периодот  2004-2006 г., доделен  од
проектната канцеларија на ЕКАП;

•Програмирање  и  менаѓмент  на  проектен  циклус
мултикултура  и  интеркултура,  предрасуди  и  толеранција
(посета  и  активна  примена  на  обуката),  доделен  од
проектната канцеларија на ЕКАП;

•Innovative Use of ICT in Primary Schools, june 2007;

•Information and Communication Technology in the instruction
process at the primary school level, june 2007;

•In  recognition  of  the  successful  implementation  of  school  –
based  assessment  following  attendance  on  a  training  course
organized  by  USAID’s  Primary  Education  Project,  7.12.2010г.
обука организирана  од  Компонентата  за  унапредување на
оценувањето на  учениците,  пришто покажав компетенции
за  формативно  оценување,  изработка  на  инструменти  за
оценување и примена и на постапки за оценување со цел да

6.5
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се подобри учењето и постигањата на учениците;

•Сертификат  за  успешна  завршена  обука  за  обучувачи  и
реализација  на  обука  за  наставници  за  користење  на
образовниот софтвер ,,ТулКид”, јуни 2010 г.  (Програма на
УСАИД за човеков и институционален развој  и  Бирото за
развој на образованието);

•Сертификат  за  успешно  завршена  обука  реализирана  во
рамките на Проектот за Модернизација на образованието на
програмата  Современи  и  креативни  методи  и  техники  на
учење, 30.4.2010 г.;

•Во  рамките  на  Проектот  за  модернизација  на
образованието  изработив  студија  на  случај  Влијанието  на
однапред  поставени  критериуми  за  оценување  проект  врз
подобрување на постигањата кај  учениците во ОУ ,,Кирил
Пејчиновиќ”- Теарце, март 2010 г.;

•Унапредување на медиумската писменост во образованието
во  Македонија,  4-5.3.2011 г. –  обука  финансирана  преку
програмата  МАТРА  на  Министерството  за  надворешни
работи на Кралството Холандија;

•Сертификат  за  учество  на  обука  на  тема  ,,Наставата  по
граматика - поинаков  пристап”  организирана  од
Британскиот  совет  во  Македонија  и  Бирото  за  развој  на
образованието 20.12.2011 г.;

•Сертификат за имплементирање на содржини од иновации
и  претприемништво  во  настава  по  математика,
информатика,  физика,  биологиј,  хемија  и  ликовно
образование во основните училишта, МОН, БРО, септември
2013 г., Скопје;

•The  Center  for  Culture  and  Cultural  Studies  –  Third
Internacional Annual CCCS Conference “ Identity and Culture”.
Skopje, 3-5 September;

•Сертификат  за  стекнати  компетенции  на  наставник  за
успешна  реализација  на  активности  за  меѓуетничка
интеграција  во  образованието  во  рамките  на  Проектот  на
УСАИД  за  меѓуетничка  интеграција  во  образованието.
ПМИО и БРО, април 2016;

•Сертификат за учество на обука спроведена во рамките на
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Ред.
број Назив на активноста (стручно-апликативна): Поени

проектот медиа платформа за застапување, финансиран од
ЕУ, Маврово, ноември 2016;

•Certificate of Attendance for training for maintenance of school
buildings, USAID Interethnic Integration in Education Project.
Skopje, December 2016;

•Certificate  of  Participation at  the  Conference for  Sharing the
Best  Practices  for  Maintenance  of  School  Buildings,  USAID
Interethnic  Integration  in  Education  Project,  Struga,  10-11
February, 2017;

•Certifucate  of  Appreciation  in  recognition  of  providing
outstanding  support  and  notable  impact  through  the
presentation at the Conference for Sharing the Best Practices for
Maintenance of School Buildings, USAID Interethnic Integration
in Education Project, Struga, 10-11 Februar, 2017;

•Сертификат  во  рамките  на  проектот  ,,Здружени  сили  за
заеднички  интереси”,  бр.  2015/370-761  финансиран  од
Европската Унија, на тема: ,,Анализи засновани на факти и
истражување”, 3-5 октомври 2017, Охрид;

•Certificate  of  participation in the course  School  management
and Teaching within the Erasmus+ Programme of the European
Commission, organized and hosted by ICDET in Sofia, Bulgaria
from 26.11.2017 till 3.12.2017;

•Certificate  for  participation  in  the  course  The  school  of  the
future  within  the  Erasmus+  Programme  of  the  European
Commission,  organized  and  hosted  by  AssociazioneSikanie  in
Brolo, Italy from 8.11.2017 till 25.11.2017;

•Сертификат за учество на обука, примена на списанија за
деца:  Росица,  Другарче,  Развигор,  Наш  свет  во  воспитно-
образовниот процес, 29-30 јануари 2018, Скопје;

•Certificate  of  participation  in  the  course  European  Projects
Leader Tools within the Erasmus+ Programme of the European
Commission,  organized  and  hosted  by  Adefis  Juventud
Internacional in Barcelona, Spain from 3.11.2018 till 10.11.2018;

•Certificate of participation in the course Online classrooms for
European  Schools  within  the  Erasmus+  Programme  of  the
European Commission, organized and hosted by International
Center for Development of Education and Training in Istanbul,
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Ред.
број Назив на активноста (стручно-апликативна): Поени

Turkey from 9.2.2019 till 16.2.2019;

•Certificate  of  Completion  for  successfully  completing  12
modules-eight hours duration online course, The British Council
certificate for micro : bit course.

•Сертификат за учество на онлајн курс на тема Инклузивно
образование, Министерство за образование и наука – Биро
за развој на образованието, 11 февруари 2020.

•Сертификат  за  активно  учество  на  ЕДУИНО
вебинарот ,,Методика и педагогија на квалитетна настава на
далечина”.  Министерство за образование и наука- Биро за
Развој на образованието, 25 јануари 2021.

Вкупно 26*0.25 поени = 6.5 поени

4
.

Раководител на работна организација

Директор на ОУ „Симче Настовски“ Вратница 3

ВКУПНО 14.5

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 16.956
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 143.6
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 0
ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 14.5

ВКУПНО 175.056

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
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4. проф. д-р Димитар Пандев (претседател) – редовен 
професор на УКИМ, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - 
Скопје

5. проф. д-р Мајлинда Нухиу (член) – редовен професор на 
Универзитетот во Тетово, Филолошки факултет

6. проф. д-р Соња Новотни (член) – редовен професор на 
Универзитетот во Тетово, Филолошки факултет

Tетово, 25.1.2022

ОБРАЗЕЦ
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Михајло Јовица Марковиќ

Институција:
Универзитет во Тетово, Филолошки факултет

Научна област:
Лексикологија (64019 од класификацијата на научно-истражувачките подрачја, полиња

и  области  според  Меѓународната  фраскатиева  класификација) (македонски  јазик  и
лингвистика)

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Ред.
број Назив на активноста (наставно-образовна): Поени

1. Одржување настава и  на вежби од прв циклус  студии
(на матичната институција):
2016/2017: 7 часа * 15 недели во семестар * 2 семестра * 0.04
поени =8.4 поени
2017/2018: 7 часа * 15 недели во семестар * 2 семестра * 0.04

51
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Ред.
број Назив на активноста (наставно-образовна): Поени

поени = 8.4 поени
2018/2019: 7 часа * 15 недели во семестар * 2 семестра * 0.04
поени = 8.4 поени
2019/2020: 7 часа * 15 недели во семестар * 2 семестра * 0.04
поени = 8.4 поени
2020/2021: 7 часа * 15 недели во семестар * 2 семестра * 0.04
поени = 8.4 поени
2016/2017: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.04
поени = 1.8 поени
2017/2018: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.04
поени = 1.8 поени
2018/2019: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.04
поени = 1.8 поени
2019/2020: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.04
поени = 1.8 поени
2020/2021: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.04
поени = 1.8 поени

1. Одржување настава и  на вежби од прв циклус  студии
(на нематични институции):
2016/2017: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.04
поени =1.8 поени
2017/2018: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.04
поени = 1.8 поени
2018/2019: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.04
поени = 1.8 поени
2019/2020: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.04
поени = 1.8 поени
2020/2021: 3 часа * 15 недели во семестар * 1 семестар * 0.04
поени = 1.8 поени

9

2. Подготовка на интерни скрипти:
4 скрипти * 4 поени = 16 поени 16

3. Консултации  со  студенти  (од  прв  циклус  студии,  на
матичната институција):
2016/2017: 69 студенти * 2 семестра * 0.002 поени = 0.276 поена
2017/2018: 147 студенти * 2 семестра * 0.002 поени = 0.588 поена
2018/2019: 172 студенти * 2 семестра * 0.002 поени = 0.688 поена
2019/2020:  172 студенти  *  2  семестра  *  0.002  поени  =  0.688
поена
2020/2021:  172 студенти  *  2  семестра  *  0.002  поени  =  0.688
поена

1.552

4. Консултации  со  студенти  (од  прв  циклус  студии,  на
нематични институции):
2016/2017: 69 студенти * 2 семестра * 0.002 поени = 0.276 поена
2017/2018: 147 студенти * 2 семестра * 0.002 поени = 0.588 поена
2018/2019: 172 студенти * 2 семестра * 0.002 поени = 0.688 поена
2019/2020:  172 студенти  *  2  семестра  *  0.002  поени  =  0.688
поена
2020/2021:  172 студенти  *  2  семестра  *  0.002  поени  =  0.688

2.552
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Ред.
број Назив на активноста (наставно-образовна): Поени

поена
6
.

Ментор на кандидати за дипломска работа

 48 кандидати * 0,2 поен = 9.6 поена     9.6
7. Претседател  и  член  на  Комисија  за  одбрана  на

дипломска работа:
41 кандидати * 0,1 поен = 4.1 поена 4.1

ВКУПНО 93.804

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Ред. број Назив на активноста (научноистражувачка): Поени
1. Учество на меѓународен научен собир со реферат (усна

презентација и power point презентација):
1. Учество  на  Првата  меѓународна  конференција  „ФИЛКО“  -

филологија, култура, образование, 18 и 19 март, Штип 2016,  „За
некои словенски јазици (минато, сегашност и иднина)“.

2

2. Учество  на  Првата  меѓународна  конференција  „ФИЛКО“  -
филологија,  култура,  образование,  18  и  19  март,  Штип  2016,
„Контрастивност  на  дијахронијата  на  македонскиот  јазик
прикажан преку старословенските ракописи“.

2

3. Учество на Меѓународната конференција „Васпитач у 21. веку“, 25
и  26  март,  Алексинац  2016,  „Јазикот  како  културен  код  во
развојот на воспитно-образовниот систем“.

2

4. Учество  на  меѓународниот  научен  собир  „Денови  на  Благоја
Корубин“, 14 и 15 април, Скопје 2016, „Преглед на дијалектната
маркираност на лексиката во избрани стари текстови пишувани
на македонска почва“.

2

5. Учество  на  меѓународниот  научен  собир  „Денови  на  Благоја
Корубин“,  14  и  15  април,  Скопје  2016,  „Лингвистиката  и
лингвистичките проучувања во минатото и денес“.

2

6. Учество  на  Третата  меѓународна  научна  конференција  на
Филолошкиот факултет  при  Универзитетот  во  Тетово,  22  и  23
април,  Тетово  2016,  „Фреквенцијата  на  лексичко-семантичката
група животински и растителен свет во Слоештичкиот патерик и
Прологот бр. 72“.

2

7. Учество  на  Третата  меѓународна  научна  конференција  на
Филолошкиот факултет  при  Универзитетот  во  Тетово,  22  и  23
април,  Тетово  2016,  „Балканска  лингвистика  (гледишта  и
перспективи)“.

2

8. Учество  на  Семинарот  за  Албанологија  при  Универзитетот во
Тетово  со  наслов:  „Албанската  книжевност  во  20  век”, 31
септември - 1 октомври, Тетово 2016 г., „Улогата на македонскиот
и на албанскиот јазик како дел од балканската лига на јазици“.

2

9. Учество на Националната конференция с международно участие 2
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Ред. број Назив на активноста (научноистражувачка): Поени
по повод 25-годишнината от създаването на факултета СВЕТЪТ Е
СЛОВО,  СЛОВОТО  Е  СВЯТ,  06.-07.10.  2016  г.,  Югозападния
университет  „НЕОФИТ  РИЛСКИ“,  ФИЛОЛОГИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ,  Благоевград,  Р.  Бугарија,  „Развој  на  носовките  во
Апостолот“.

10. Учество на Националната конференция с международно участие
по повод 25-годишнината от създаването на факултета СВЕТЪТ Е
СЛОВО,  СЛОВОТО  Е  СВЯТ,  06.-07.10.  2016  г.,  Югозападния
университет  „НЕОФИТ  РИЛСКИ“,  ФИЛОЛОГИЧЕСКИ
ФАКУЛТЕТ,  Благоевград,  Р.  Бугарија,  „Тетовски  говор  -
социолингвистички осврт“.

2

11. Учество  на  меѓународна  научна  конференција  под  наслов
„ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА“, УКИМ, Филолошкиот факултет „Блаже
Конески“  во  Скопје,Скопје  29-30  октомври  2016  година,  „За
некои фразеолошки изрази (македонско-албански паралели)“.

2

12. Учество  на  меѓународна  научна  конференција  на  тема
„МИСИРКОВ  −  ПРЕДИЗВИК  ЗА  НОВИ  ПРОУЧУВАЊА  ВО
НАУКАТА“, 2 и 3 ноември, Струмица 2016 г. (под покровителство
на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во рамки
на  манифестацијата  Отворени  денови  на  Институтот  за
македонски  јазик  „Крсте  Мисирков“),  „Фреквентноста  на
семитизмите  (низ  призма  на  контекстуален  приказ)  во  Слепч,
Оглед и Различ“.

2

13. Учество  на  меѓународна  научна  конференција  на  тема
„МИСИРКОВ  −  ПРЕДИЗВИК  ЗА  НОВИ  ПРОУЧУВАЊА  ВО
НАУКАТА“, 2 и 3 ноември, Струмица 2016 г. (под покровителство
на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во рамки
на  манифестацијата  Отворени  денови  на  Институтот  за
македонски  јазик  „Крсте  Мисирков“),  „Деназализацијата  на
носовката 5 во Верковиќевиот апостол“.

2

14. Учество на НИСУН 6, „Научни скуп са мећународним учешћем“,
12 ноември, Ниш 2016,„Развојот на српскиот и на македонскиот
јазик (паралелен приказ - синхрониски план)“.

2

15. Учество на првата Меѓународна конференција Savremeni izazovi i
perspektive društvenih i  humanističkih studija,  SIP DHS,  7 април,
Тузла  2017,  „Турските  јазични  елементи  и  нивната  фонетска
адаптација во македонскиот јазик“

2

16. Учество на првата Меѓународна конференција Savremeni izazovi i
perspektive društvenih i  humanističkih studija,  SIP DHS,  7 април,
Тузла  2017,  „За  некои  наметнати  зборови  и  лингвостилеми  во
македонскиот и во хрватскиот јазик“

2

17. Учество  на  IVта  научна  Меѓународна  конференција  на
Филолошкиот факултет при Универзитетот во Тетово, со наслов:
„Јазикот  и  книжевноста  –  специфичен  предизвик  за
социоетичкиот и за професионалниот развој“, 28 април,  Тетово
2017,  „Факторот  „применета  лингвистика“  во  примената  на
стандарднојазичниот израз“

2

18. Учество на Втората меѓународна научна конференција „ФИЛКО“
- филологија,  култура и образование,  10-12 маj,  Воронеш 2017,
„Контрастивна  анализа  на  развојот  на  полувокалите  во  два

2
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Ред. број Назив на активноста (научноистражувачка): Поени
патерици со македонска црковнословенска редакција“

19. Учество на Втората меѓународна научна конференција „ФИЛКО“
- филологија,  култура и образование,  10-12 маj,  Воронеш 2017,
„Јазичната  политика  на  Р.М.  и  односот  на  институциите  кон
македонскиот јазик“

2

20. Учество на Меѓународниот славистички собир, 15-16 јуни, Скопје
2017, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје,  Филолошки
факултет  „Блаже  Конески“,  „Македонско-руските
црковнословенски  јазични  врски  и  нивната  улога  во
преемственоста на лексиката меѓу Слепч, Оглед и Различ“

2

21. Учество на Меѓународниот славистички собир, 15-16 јуни, Скопје
2017, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје,  Филолошки
факултет „Блаже Конески“, „Верковиќевиот апостол како дел од
збирката  ракописи  од  ПБ  „Салтиков  Шчедрин“  во  Санкт
Петербург“

2

22. Учество  на  XIII Меѓународен  семинар  за  албанологија  при
Универзитетот  во  Тетово,  29-30  септември,  Тетово  2017,
„Придонесот на Виктор Фридман во проучувањето на албанскиот
јазик како дел од балканската јазична лига“

2

23. Учество  на  меѓународната  конференција  „Унапредување  на
статусот и корпусот на македонскиот стандарден јазик“, 14 и 15
јуни, Велес 2018, во организација на Совет за македонски јазик
при Владата на РМ, ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте
Мисирков“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје и
НУЦК  „Јордан  Хаџи  Константинов-Џинот“  -  Велес,
„Македонскиот јазик во наставните програми на Универзитетот
во Тетово и неговата употреба/статус во Тетовскиот регион“

2

24. Учество  на  Четиринадесетите  славистични  четения  на  тема
„Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“, 26-28
април,  Софија  2018,  Софийски  университет  „Св.  Климент
Охридски“, „Фразеолошки изрази и лексички специфичности во
вратничкиот говор“

2

25. Учество  на  Четиринадесетите  славистични  четения  на  тема
„Стереотипът в славянските езици, литератури и култури“, 26-28
април,  Софија  2018,  Софийски  университет  „Св.  Климент
Охридски“,  „Развојот  на  темните  вокали  во  Трескавечкиот
еухологиум, Слоештичкиот патерик и Ваташкиот минеј“

2

26. Учество  на  Меѓународен  научен  собир  на  тема  „ФОЛКЛОР  -
ТРАДИЦИЈА  -  ЈАЗИК“,  17  и  18  мај,  Скопје  2018,  Институт  за
македонски  јазик  „Крсте  Мисирков“  –  Скопје,  „Традицијата  -
клучен елемент во континуитетот на македонскиот јазик (приказ
на неколку лексеми ексцерпирани од Слепч, Оглед и Различ)“

2

27. Учество  на  Меѓународен  научен  собир  на  тема  „ФОЛКЛОР  -
ТРАДИЦИЈА  -  ЈАЗИК“,  17  и  18  мај,  Скопје  2018,  Институт  за
македонски  јазик  „Крсте  Мисирков“  -  Скопје,  „Улогата  на
фолклорот во зачувувањето на традицијата и говорот на Тетово“

2

28. Учество  на  XII  Меѓународен  семинар  за  албанологија  при
Универзитетот во Тетово, на тема: „Скендербег меѓу историјата и
книжевноста”, 28-29 септември, Тетово 2018, „Статусот и грижата
за старословенските ракописи како дел од културното наследство

2
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во ерата на дигитализација“

29. Учество  на  Меѓународна  научна  конференција  „Jазикот  и
културата - состојби и предизвици“, 6 и 7 ноември, Скопје 2018,
Институт  за  македонски  јазик  „Крсте  Мисирков“  -  Скопје,  Р
Македонија,  „Македонскиот  јазик  како  културен  код  -
социолингвистички  и  етнокултурни  аспекти  -  дијахрониски
приказ“

2

30. Учество  на  Меѓународна  научна  конференција  „Jазикот  и
културата - состојби и предизвици“, 6 и 7 ноември, Скопје 2018,
Институт  за  македонски  јазик  „Крсте  Мисирков“  -  Скопје,  Р
Македонија,  „Компаративна  анализа  на  определени
зборообразувачки модели во два патерика од XIV век“

2

31. Учество на XIII Меѓународен семинар за албанологија, на тема:
„ЈАЗИКОТ,  КНИЖЕВНОСТА  И  ИДЕНТИТЕТОТ“,  25-26
септември  2019,  Универзитет  во  Тетово,  Р.  Македонија,
„Дијалектолошки  огледи  (со  осврт  на  дијалектологијата  на
македонскиот јазик)“

2

32. Учество  на  Меѓународниот  научен  собир  „Денови  на  Благоја
Корубин“,  9  и  10  мај,  Скопје  2019,  „Почитувањето  на
стандарднојазичната норма на македонскиот јазик во натписите
и рекламните табли во Тетово“

2

33. Учество на 6th International Scientific Conference of the Faculty of
Philology „Language, Literature and Culture in the 21 century“,13-15
November, Tetovo 2019, University of Tetovо, Macedonia „Јазикот и
лингвистиката (потешкотии при користењето на интернетот)“

2

34. Учество  на  седмото  издание  на  Традиционната  международна
научна  конференция  “БАЛКАНИТЕ  –  ЕЗИК,  ИСТОРИЯ,
КУЛТУРА“, 14 до 16 ноември 2019, Исторически и Филологически
факултет  ВТУ  „Св.  св.  Кирил  и  Методий“,  Велико  Трново,  Р.
Бугарија,  „Јазичната  интерференција  во  мултиетничко  Тетово
(фразеолошки приказ)“

2

35. Учество на НИСУН 9, „Научни скуп са мећународним учешћем“,
9  ноември,  Ниш  2019,  Р.  Србија,  „Современите  гледишта  на
македонската дијалектологија со осврт на тетовскиот дијалект“

2

36. Учество на Международна научна конференция на тема ЕЗИЦИ,
КУЛТУРИ,  КОМУНИКАЦИИ,  6  –  8  юни  2019,  Филологически
факултет  ВТУ  „Св.  св.  Кирил  и  Методий“,  Велико  Трново,  Р.
Бугарија,  „Секундарните   ерови  и  нивната  рефлексија  во
Верковиќевиот апостол“

2

37. Учество  на Меѓународниот  научен  собир  ЈАЗИКОТ  ВО
УМЕТНИЧКАТА ЛИТЕРАТУРА во организација на Институт за
македонски  јазик  „Крсте  Мисирков“  во  рамките  на
традиционалната  манифестација Денови  на  Благоја
Корубин, 17 и 18 септември, Дојран 2020,  „Сличности и разлики
на  народниот  јазик  на  Кирил  Пејчиновиќ  -  Тетоец  во  делото
„Огледало“ со тетовскиот дијалект“

2

38. Учество на Тркалезна маса со наслов „ДЕЛОТО НА КОНЕСКИ –
ПОСТОЈАН  ИЗВОР  НА  ИСТРАЖУВАЊА  ВО  НАУКАТА  ЗА
ЈАЗИКОТ,  ЛИТЕРАТУРАТА  И  КУЛТУРАТА  на  Педагошкиот
факултет во Битола, Битола, 1 јуни 2021, „Компаративна анализа

2
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на  некои  фонетско-фонолошки  особености  на  Верковиќевиот
апостол и Вранешничкиот апостол“

39. Учество  на  Осмото  издание  на  традиционната  международна
научна  конференция  “БАЛКАНИТЕ  –  ЕЗИК,  ИСТОРИЯ,
КУЛТУРА“,  онлайн,  Велико  Трново  26  и  27  ноември  2021  г.,
„Влијанието на глобализацијата во изучувањето на балканските
јазици“

2

40. Учество на Научниот собир под наслов ФИЛОЛОШКИ ЧИТАЊА:
ЈАЗИКОТ  И  СТИЛОТ  НА  НАУЧНИОТ  ОПУС  И  НА
ЕСЕИСТИКАТА  НА  КОНЕСКИ,  Филолошки  факултет  „Блаже
Конески“,  Скопје  19.11.2021,  „Студиите  на  Блаже  Конески  за
Вранешничкиот  апостол  како  основа  за  понатамошните
проучувања  во  историјата  на  македонскиот  јазик  (со  посебен
осврт на Верковиќевиот апостол)“

2

Вкупно 40*2 поени = 80 поени 80
2. Учества во проекти:
1. Проект  „Слепченски  патерик  (правописни  и  фонетско-

фонолошки особености)“, Скопје 2019.
                  3

2. Проект  „Верковиќев  апостол  (правописни  и  фонетско-
фонолошки особености)“, Скопје 2019.

                  3

3. Проект од областа на историјата на македонскиот јазик „Згоштов
апостол  (расчитан  текст  и  орнаментика)“,  под  раководство  на
проф. д-р Соња Новотни.

                  3

4. Проект  од  областа  на  историската  лексикологија  на
македонскиот јазик  „Лексички и зборообразувачки особености
на  Патерикот  бр.  77“,  под  раководство  на  проф.  д-р  Соња
Новотни.

                  3

5. Проект  од  областа  на  историската  лексикологија  на
македонскиот  јазик  „Лексички  и  зборообразувачки  особености
на Слепченскиот патерик“

                  3

Вкупно 5*3поени = 15 поени 15
3. Објавени научни (стручни) трудови:
1. „За некои соматски фразеолошки изрази во македонскиот јазик“,

Наше стварање 15, Алексинац 2016, 434-439 (ISBN 978-86-7746-
581-0).

                  1.
8

2. „Македонското јазично прашање во македонскиот книжевен 19
век“, Наше стварање 15, Алексинац 2016, 426-433 (ISBN 978-86-
7746-581-0).

                  1.
8

3. „Губење на еровите во Слепченскиот патерик“, VIII научен собир
на млади македонисти, Скопје 2016, 217-223 (ISBN 978-608-234-
040-1).

                  3

4. „Развојот на албанскиот јазик и неговото влијание во рамките на
балканскиот лингвистички сојуз“, Албанологија 5-6, Тетово 2016,
165-171 (ISSN 1857-9485).

                   
4.5

5. „Влијанието на глобализацијата во изучувањето на словенските
јазици“,  Зборник од  предавања на VI  международной научной
российско-македонской  конференции  „Славянские  языки  и
культуры в многоязычном мире“, г. Пермь 2016, 27-35 (ISBN-978-
5-7944-2790-5).

2.8
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6. „Влијанието на рускиот црковнословенски јазик врз говорот на

Кирил Пејчиновиќ во делото Огледало“, Зборник од предавања
на  VI  международной  научной  российско-македонской
конференции  „Славянские  языки  и  культуры  в  многоязычном
мире“, г. Пермь 2016, 198-207 (ISBN-978-5-7944-2790-5).

2.8

7. „Функцијата  на  предлозите  без,  во  (в),  на и  за во
старословенските ракописи и во современиот македонски јазик“,
НИСУН 5, Ниш 2016, 11-26 (ISBN 978-86-7379-429-7).

1.8

8. „Руската  црковнословенска  варијанта  и  нејзиното  влијание  во
делото  Огледало од  Кирил  Пејчиновиќ  (словенски  контекст)“,
НИСУН 5, Ниш 2016, 209-221 (ISBN 978-86-7379-429-7).

1.8

9. „За  некои  словенски  јазици  (минато,  сегашност  и  иднина)“,
„ФИЛКО“, Штип 2016, 533-540 (ISBN 978-608-244-308-9). 4.5

10. „Контрастивност  на  дијахронијата  на  македонскиот  јазик
прикажан  преку  старословенските  ракописи“, „ФИЛКО“,
ФИЛКО, Штип 2016, 669-679 (ISBN 978-608-244-308-9).

4.5

11. „Јазикот како културен код во развојот на воспитно-образовниот
систем“, „Рефлексије савременог доба на васпитно-образовни рад
у предшколској установи“ 16, Алексинац 2016, 273-277 (ISBN 978-
86-7746-643-5).

1.8

12. „Фреквенцијата  на  лексичко-семантичката група животински и
растителен свет  во  Слоештичкиот  патерик и Прологот  бр.  72“,
Филологија 6, Тетово 2016, 357-367 (ISSN 1857-8535).

4.5

13. „Балканска лингвистика (гледишта и перспективи)“, Филологија
6, Тетово 2016, 311-321 (ISSN 1857-8535). 4.5

14. „За  некои  фразеолошки  изрази  (македонско-албански
паралели)“, „ЗБОРОТ ЗБОР ОТВОРА“, Скопје 2016, 177-187 (ISBN
978-608-234-047-0).

1.8

15. „Преглед на дијалектната маркираност на лексиката во избрани
стари  текстови  пишувани  на  македонска почва“,  „Јазикот  наш
денешен  –  јазикот  наш  насушен“,  Скопје  2016,  272-285  (ISBN
978-608-220-040-8).

2.4

16. „Лингвистиката  и  лингвистичките  проучувања  во  минатото  и
денес“,  „Јазикот наш денешен – јазикот наш насушен“,  Скопје
2016, 216-225 (ISBN 978-608-220-040-8).

2.4

17. „Лексиката  од  словенски  ареал  во  некои  старословенски
ракописи,  наспрема  состојбата  во  СМЈ“,  „Јазичната  слика  на
светот“, Скопје 2016, 232-245 (ISBN 978-608-220-039-2).

2.4

18. „Анализа на избрани лексеми од црковнословенско потекло во
поглавјето „Слово за празниците“ во делото „Огледало“ од Кирил
Пејчиновиќ“,„Јазичната  слика  на  светот“,  Скопје  2016,  219-231
(ISBN 978-608-220-039-2).

2.4

19. „За некои наметнати зборови и лингвостилеми во македонскиот
и во хрватскиот јазик“,  Bosanski jezik 13, Тузла 2016, 79-89 (ISSN
1512-5696).

4.5

20. „Контрастивна  анализа  на  развојот  на  полувокалите  во  два
патерици  со  македонска  црковнословенска  редакција“,
„ФИЛКО“, Воронеш 2017, 445-453 (ISBN 978-608-244-469-7).

4.5

21. „Јазичната  политика  на  Р.М.  и  односот  на  институциите  кон 4.5
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македонскиот  јазик“, „ФИЛКО“,  Воронеш  2017,  359-366  (ISBN
978-608-244-469-7).

22. „Преемственост  на  лексемите `gnqcq, apostolQ,
arhangelQ, adQ, aminQ и  angel,  меѓу  Слепч,  Оглед  и
Различ“, Славистички студии 17, Скопје 2017, 51-61 (ISSN
0352-3055).

4.5

23. „Преглед  на  еволуцијата  на  полувокалите  во  неколку
старословенски  ракописи“,  Славистички  студии,  Скопје  2017,
81-91 (ISSN 0352-3055).

4.5

24. „Улогата  на  македонскиот  и  на  албанскиот  јазик  како  дел  од
балканската лига на јазици“,Албанологија 8,  Тетово 2017, 75-82
(ISSN 1857-9485).

                  4
.5

25. „Развојот  на  еровите  во  Хмк  и  Слоеш  (паралелен  приказ)“,
НИСУН 6, Ниш 2017, 31-38 (ISBN 978-86-7379-463-1).

                  1.
8

26. „За  некои  турски  јазични  елементи  и  нивната  фонетска
адаптација во македонскиот јазик“, Časopis Filozofskog fakulteta u
Tuzli, Tuzla 2018, 219-231 (ISSN 2490-3604).

                  4
.5

27. „Македонско-руските црковнословенски јазични врски и нивната
улога  во  преемственоста  на  лексиката  меѓу  Слепч,  Оглед  и
Различ“  Македонско-руски  јазични,  литературни  и  културни
врски 7, Скопје 2018, 187-195 (ISBN 978-608-234-057-9).

                  2
.8

28. „Верковиќевиот апостол како  дел од збирката ракописи од ПБ
„Салтиков  Шчедрин“  во  Санкт  Петербург“  Македонско-руски
јазични, литературни и културни врски 7, Скопје 2018,  241-252
(ISBN 978-608-234-057-9).

                  2
.8

29. „Придонесот на Виктор Фридман во проучувањето на албанскиот
јазик како дел од балканската јазична лига“ Албанологија 9-10,
Тетово 2017, 102-109 (ISSN 1857-9485).

4.5

30. „Слепченски патерик (дел од северномакедонските ракописи “,
Славистички студии 18, Скопје 2018, 83-91 (ISSN 0352-3055).

4.5

31. „Носовките и нивниот одраз во северните македонски ракописи
(со акцент на Верковиќевиот апостол)“, Славистички студии 18,
Скопје 2018, 131-138 (ISSN 0352-3055).

4.5

32. „Факторот  „применета  лингвистика“  во  примената  на
стандарднојазичниот  израз“,Филологија  7,  Тетово  2018,  181-191
(ISSN 1857-8535).

4.5

33. „Фреквентноста  на  семитизмите  (низ  призма  на  контекстуален
приказ) во Слепч, Оглед и Различ“, МИСИРКОВ − ПРЕДИЗВИК
ЗА  НОВИ  ПРОУЧУВАЊА  ВО  НАУКАТА,  Скопје  2019,  325-333
(ISBN 978-608-220-054-5).

2.4

34. „Деназализацијата  на  носовката  5 во  Верковиќевиот  апостол“,
МИСИРКОВ  −  ПРЕДИЗВИК  ЗА  НОВИ  ПРОУЧУВАЊА  ВО
НАУКАТА, Скопје 2019, 314-324 (ISBN 978-608-220-054-5).

2.4

35. „Фразеолошки  изрази  и  лексички  специфичности  во
вратничкиот  говор“,  Стереотипът  в  славянските  езици,
литератури и култури, Софија 2019, 409-421 (ISBN 978-954-07-
4883-2).

4.5

36. „Традицијата  -  клучен  елемент  во  континуитетот  на
македонскиот јазик (приказ на неколку лексеми ексцерпирани од

2.4
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Слепч,  Оглед  и  Различ)“,  ФОЛКЛОР  -  ТРАДИЦИЈА  -  ЈАЗИК,
Скопје 2019, 279-291 (ISBN 978-608-220-062-0).

37. „Улогата на фолклорот во зачувувањето на традицијата и говорот
на Тетово“, ФОЛКЛОР - ТРАДИЦИЈА - ЈАЗИК, Скопје 2019, 217-
225 (ISBN 978-608-220-062-0).

2.4

38. „Развојот  на  темните  вокали  во  Трескавечкиот  еухологиум,
Слоештичкиот  патерик  и  Ваташкиот  минеј“,  Стереотипът  в
славянските езици, литератури и култури,  Софија 2019, 516-
524 (ISBN 978-954-07-4883-2).

4.5

39. „Македонскиот јазик како културен код - социолингвистички и
етнокултурни  аспекти  -  дијахрониски  приказ“,  Jазикот  и
културата - состојби и предизвици, Скопје 2019, 179-189 (ISBN
978-608-220-056-9).

2.4

40. „Компаративна анализа на определени зборообразувачки модели
во два патерика од XIV век“,Jазикот и културата - состојби и
предизвици, Скопје 2019, 227-189 (ISBN 978-608-220-056-9).

2.4

41. „Анализа  на  определени  зборообразувачки  суфикси  во  два
патерика од XIV век“, Славистички студии 19, Скопје 2019, 131-
139 (ISSN 0352-3055).

4.5

42. „Македонскиот јазик во наставните програми на Универзитетот
во  Тетово  и  неговата  употреба/статус  во  Тетовскиот  регион“,
Унапредување  на  статусот  и  корпусот  на  македонскиот
стандарден  јазик,  ,  ЈНУ - ИMJ при  УKИМ,  Скопје  2019,  71-79
(ISBN 978-608-220-064-4).

2.4

43. „Лексикографски  огледи  (приказ  на  избрани  презимиња  на
Македонците  и  на  Албанците)“,  Албанологија  7,  Тетово  2020,
166-176 (ISSN: 1857-9485).

4.5

44. „За  некои  онимиски  фразеологизми  во  македонскиот  јазик“,
Албанологија 7, Тетово 2020, 159-166 (ISSN: 1857-9485). 4.5

45. „Етносоциологијата и лингвистичките проучувања“,  Филологија
8, Тетово 2020, 77-85 (ISSN: 1857-8535). 4.5

46. „За  избрани  фрази  и  лексички  елементи  од  законодавно-
правниот  потстил  на  административниот  функционален  стил
(македонско-албански приказ)“,  Филологија 8, Тетово 2020, 85-
91 (ISSN: 1857-8535).

4.5

Вкупно 46*1.8; 2.4; 2.8; 4.5 = 156.7 поени 156.7
4. Објавени научни (стручни) монографски изданија
1. Слепченски  патерик  (правописни  и  фонетско-фонолошки

особености), Скопје 2019, 159 (ISBN 978-9989-0-1268-6). 8

2. Верковиќев  апостол  (правописни  и  фонетско-фонолошки
особености), Скопје 2019, 209 (ISBN 978-608-262-045-9). 8

3. Згоштов апостол (расчитан текст и орнаментика), Тетово 2020,
209 (ISBN 978-608-66551-1-2). 8

4. Лексички и зборообразувачки особености на Патерикот бр.  77,
Тетово 2020, 323 (ISBN 978-608-66551-0-5). 8

5. Лексички  и  зборообразувачки  особености  на  Слепченскиот
патерик, Тетово 2021, 223 (ISBN 978-608-66551-2-9) 8

Вкупно 5*8 поени = 40 поени 40
ВКУПНО 291.7
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СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Ред.
број Назив на активноста (стручно-апликативна): Поени

1. Членство во Комисија на Факултетот:
1. Координатор  на  Комисија  за  трансфер  на  студенти  на  СП

македонски јазик и литература (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) 6*1 поен = 6 поени

6

2. Член  на  факултетската  Комисија  за  евалуација  (2019/2020,
2020/2021) 2*2 = 4 поени 4

3. Рецензент  на  кандидати  за  избор  во  звање  1*0,5  поени  =  0,5
поени 0,5

2. Член  на  Комисија  за  подготовка  на  нова  Наставна
програма:

1. Студиска  програма  за  прв  циклус  студии  на  Студиската
програма за македонски јазик и литература 2021/2022

2

2. Студиска  програма  за  втор  циклус  студии  на  Студиската
програма за македонски јазик и литература2021/2022

2

3. Студиска  програма  за  трет  циклус  студии  на  Студиската
програма за македонски јазик и литература 2021/2022

2

ВКУПНО 16.5

ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Ред.
број

Назив на активноста (стручно-апликативна): Поени

1. Членство во организациски или програмски одбор на
научен/стручен собир:
4 одбори * 0,5 поени = 2 поени 2

2. Учество  во  промотивни  активности  на
Факултетот/Универзитетот
Учество  во  промотивни  активности  Отворен  ден  на
Универзитетот во Тетово од 2016 до денес 6*1 поен = 6 поени 6

ВКУПНО 8

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 93.804
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 291.7
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СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 16.5
ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 8

ВКУПНО 410.004

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА

7. проф. д-р Димитар Пандев (претседател) – редовен 
професор на УКИМ, Филолошки факултет „Блаже Конески“ - 
Скопје

8. проф. д-р Мајлинда Нухиу (член) – редовен професор на 
Универзитетот во Тетово, Филолошки факултет

9. проф. д-р Соња Новотни (член) – редовен професор на 
Универзитетот во Тетово, Филолошки факултет

Tетово, 25.1.2022
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