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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК (ВО СИТЕ ЗВАЊА) ЗА СЛЕДНИВЕ НАУЧНИ 

ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ): МЕТОДИ НА СОЦИЈАЛНАТА РАБОТА, 

СИСТЕМИ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ТЕОРИЈА НА СОЦИЈАЛНА 

РАБОТА НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

 

Врз основа на  конкурсот на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”  во 

Скопје  објавен во дневниот весник ,,Нова Македонија” на 3.6.2016 година за 

избор на еден наставник (во сите звања) за следниве научни области 

(дисциплини): системи на социјална заштита, методи на социјална работа и 

теорија на социјална работа, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот 

совет на Филозофскиот факултет во Скопје, бр.04-764/6, донесена на 19.6.2016 

година, на  XXI редовна седница одржана на 16.6.2016 година, формирана е 

Рецензентска комисија во состав: д-р Дивна Лакинска, редовен професор (во 

пензија) на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Јован Пејковски, редовен 

професор на Филозофскиот факултет во Скопје и професор д-р Гордана 

Бужаревска, редовен професор на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” во 

Скопје. 

Како членови на Рецензeнтската комисија, по прегледувањето на 

доставената документација го поднсуваме следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 На објавениот конкурс за избор на еден наставник (во сите звања) за 

следниве научни области (дисциплини): системи на социјална заштита, методи 

на социјална работа и теорија на социјална работа, во предвидениот рок се јавил 

само еден кандидат, и тоа д-р Сунчица Димитријоска, редовен професор на 

Институтот за социјална работа и социјална политика при Филозофскиот 

факултет во Скопје.  

 

1. Биографски податоци и образование  
 

 Кандидатката д-р Димитријоска Сунчица е родена на 25.4.1957 година. 

Основно училиште и Педагошка академија завршила во Врање. На Вишата 

школа за социјална работа дипломирала на 14.12.1979 со највисока средна 

оценка 9,20 и од страна на  Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје е 

прогласена за најдобар дипломиран студент со решение  бр.17-1324 од 30.6.1980 

година. 
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  Високото образование го продолжила со вонредно студирање на 

Институтот за социјална работа и социјална политика во учебната 1987/88 

година. Дипломирала на 7.11.1989 година, со просечен успех 8,63.  

 

Кандидатката активно се служи со францускиот јазик. 

  

Во учебната 1998/90 година се запишала на втор циклус (магистерски) 

студии на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во 

Скопје. На 14.6.1996 година го одбранила магистерскиот труд на тема: 

Потребите на старите лица за социјaлна заштита, а потоа завршила 

магистерски студии на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” во Скопје, насока: 

казнено право, со просек 9,50, уверение бр. 09-5/155мм и одбранила магистерски 

труд на тема: Постапување на центарот за социјална работа со деца во судир 

со законот. 

 

Докторската теза на тема: ,,Системски пристап во социјална работа со 

стари лица”  ja пријавила на 9.1.1997 година на Институтот за социјална работа 

и социјална политика на Филозофскиот факултет, а на 14.2.2002 година ја 

одбранила пред Комисија во состав: проф. д-р Дивна Лакинска, проф. д-р Мариа 

Доневска, проф. д-р Верица Стаменкова Трајкова, проф. д-р Димитар Трајковски 

и проф. д-р Нано Ружин. Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на науки 

од научната област социјална работа и социјална политика. 

 

Во текот на 1984 година се вработила во Меѓуопштинскиот центар за 

социјална работа на општините во град Скопје, каде што работела до 1990 година 

на работни задачи од областа на непосредната социјална заштита, како и на 

задачи од областа на старателството (сместување во згрижувачко семејство и 

посвојување). 

 

 На 23.5.1990 година, со Одлука бр.04-1763, избрана е во звањето помлад 

асистент на Институтот за социјална работа и социјaлна политика, а со работа 

започнала на 1.12.1990 година како помлад асистент и била ангажирана во 

изведувањето на вежби по предметите социјална работа со поединец и социјална 

заштита. 

 

 Согласно со извештајот на Рецензентската комисија објавен во Билтен 

број 675/264 од 3.2.1997 година, избрана е за асистент по предметите: социјална 

работа со поединец и социјална заштита. Согласно со извештајот на 

Рецензентската комисија објавен во Билтен бр.753/45 од 15.3.2000 година се 

преизбира во звањето асистент по предметите социјална работа со поединец и 
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современи системи на социјална заштита сметано од 23.5.2000 година. Д-р 

Димитријоска согласно со извештајот на Рецензентската комисија објавен во 

Билтен бр.805125 од 31.5.2002 година, се избира во звање доцент по предметите 

социјална работа со поединец, социјална работа во социјална заштита и 

социјална заштита на лица со пречки во развој. Согласно со извештајот на 

Рецензентската комисија објавен во Билтен  бр.916/152 од 2.4.2007 година, 

избрана е во звањето вонреден професор за научните области: системи на 

социјална заштита, социјална работа, геронтологија, методика на социјална 

работа, социјален  менаџмент и социјална политика. Врз основа на членовите 63, 

134, 133 и 134 од Законот за високото образование, последен е извештајот на 

Рецензентската комисија објавен во Билтен бр.1020/61 од 1.12.2011 година, 

согласно со кој  кандидатката проф. д-р Димитријоска е избрана во звањето 

редовен професор за научните дисциплини: методи на социјална работа, 

системи на социјална заштита и теорија на социјална работа. 

 

 Во моментот е редовен професор на Институтот за социјална работа и 

социјална политика при Филозофскиот факултет во Скопје.  

 

 Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, 

објавени во Билтен бр. 1020/61, како и вкупните научни, стручни, педагошки и 

други остварувања на кандидатката од последниот избор до денот на пријавата, 

врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 

 

2. Научни, стручни, педагошки и други остварувања на 
кандидатката од последниот избор до денот на пријавата 

 

Наставно-образовна дејност 

 

Во рамките на наставно-обрзовната дејност на УКИМ; Филозофски 

факултет, кандидатката д-р Сунчица Димитријоска наставната дејност ја 

започнала на 1.9. 1990 година со вработување како помлад асистент на 

Институтот за социјална работа и социјална политика, каде што била 

ангажирана во изведувањето на вежби по предметите: социјална работа со 

поединец и социјална заштита. По изборот во доцент во учебната 2002/2003 

година и во звање вонреден професор во 2007 година изведувала настава по 

предметите: социјална работа со поединец, социјална работа во социјална 

заштита, методи на социјална работа, социјална работа со малолетници 

сторители на кривични дела, социјална геронтологија, системски пристап во 

социјална работа, менаџмент на случај, супервизија и евалуација во социјална 

работа, социјална заштита, тимска работа и социјална работа со стари лица. 
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Наставата по предметот социјална заштита од 2002 година ја изведува на 

Институтот за дефектологија, а од  учебната 2006/2007 година и на Институтот 

за психологија. 

 

Во учебната 2006/2007 година била ангажирана како визитинг-професор 

на Филозофскиот факултет во Ниш за изведување на наставата по предметот 

социјална работа со поединец и по предметот методи и техники во социјалната 

работа. Избрана е и за гостин професор на Филозофскиот факултет во Ниш и 

Нови Сад за изведување  на настава на прв и втор степен во наредните пет 

години. 

 

На 23.11.2011 година засновала редовен работен однос како редовен 

професор од областа на методи на социјална работа, системи на социјална 

заштита и теорија на социјална работа. Во рамките на наставно-образовната 

дејност на УКИМ, Филозофски факултет, кандидатката д-р Сунчица 

Димитријоска изведува (настава, вежби, теренска настава итн.) социјална 

заштита, социјална работа со поединец, супервизија и евалуација во социјална 

работа, пенална и поспенална социјална работа и менаџмент на случај на првиот 

циклус студии. Настава изведува и на специјалистички студии социјална работа 

во здравството. Во рамките на втор циклус кандидатката изведува настава на 

четири програми, и тоа: социјален менаџмент, социјална работа и социјална 

политика, менаџмент на човекови ресурси во општествени дејности и 

малолетничка деликвенција, како и на третиот циклус студии социјална работа 

и социјална политика изведува настава во рамки на предметот аксиолошки и 

општествени домени на социјалната работа. 

 

Кандидатката учествувала како член во комисија за оцена/или одбрана на  

151 дипломски, ментор на 11 магистерски трудови и член на 15 магистерски труда, 

ментор на две  докторски дисертации и член на четири докторски дисертации. 

 

За наставните потреби, д-р Димитријоска подготвила пакет материјали за 

осум предмети за кои изведува настава од прв циклус и истиот број на пакет 

материјали за предмети кои изведува на втор и трет циклус.  Автор е на 

позитивно рецензиран учебник ,,Социјална работа со малолетници сторители на 

кривични дела”, во 2009 година и негово второ издание во 2012 година. За 

потребите на студентите на Филозофскиот факултет во Ниш и Нови Сад, истиот 

учебник е преведен на српски јазик и е во печатење. 
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Кандидатката била рецензент на четири универзитетски учебници како и 

на осум научни трудови на конференции и зборници и две монографии. 

 

Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс 2. 

 

Рецензенската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, 

објавени во последниот извештај на Рецензентската комисија (Билтен 

бр.1020/61 од 1.12.2011 година), како и вкупните научни, стручни, педагошки и 

други остврувања на кандидатката од последниот избор до денот на пријавување, 

врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 

   

Во рамките на наставно-образовната дејност, кандидатката Димитријоска 

земала учество во бројни комисии за оцена и одбрана на докторски, магистерски, 

специјалистички и дипломски работи и одржала голем број консултации со 

студентити. 

 

Паралелно со наставната работа со студентите, д-р Сунчица Димитријоска 

има учествувано на повеќе работилници. Од 201о година, ментор е на студенти 

од Вишата школа за социјално хуманитарни дејности од Оломец-Чешка кои веќе 

7 –ма година, практичната  настава ја изведуваат во Република Македонија, 

секоја година  по два студента во траење од 3 месеци во државни, приватни 

установи и здруженија на граѓани со континуирана поддршка  и менторство на 

кандидатката д-р Сунчица Димитријоска. 

 

 

3. Научноистражувачка дејност 
 

Кандидатката д-р Сунчица Димитријоска, како што може да се види од 

приложената биографија, има остварено импозантна научноистражувачка  

дејност. 

Д-р Сунчица Димитријоска од последниот избор има објавено 20 научни 

труда од областите  2  со импакт-фактор  во  7 меѓународни списнија и  11 во 

зборници на  меѓународни научни конференции. 

Д-р Сунчица Димитријоска учествувала во 8 национални и 1 меѓународен 

проект. 
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 Таа се јавува како учесник во голем број проекти со истражувачки и 

апликативен карактер, фокусирајќи се на социјалната работа и социјалната 

заштита. Кандидатката изработила низа научни студии, како национален 

истражувач, носител на истражувањето. Како социјален работник по вокација, д-

р Димитријоска беше насочена кон проучување на нови научни подрачја, што 

заслужува посебно признание и тоа во однос со управување/менџирање на 

случај, евалуацијата на проектните активности и значењето на супервизија во 

социјалната работа а особено системскиот пристап во работа со корисниците. 

При тоа, нејзината активност, освен кон теоретски, беше насочена и кон 

апликативни димензии на социјална работа, каде што особен придонес е во 

развој на менторство на студентите во рамки на практичната работа со 

корисниците особено со деца во судир со законот. 

 

Го издаде универзитетски учебник Социјална работа со малолетници 

сторители на кривични дела во 2012 година и испечетено е второ издание.  

 

Кандидатката има објавено и бројни трудови, меѓу кои ќе ги истакнеме: 

 

Димитријоска С, (2012): The effects of Mentoring programs for juveniles in 

conflict with the law, Едукациско-рехабилитациски факултет во Тузла, Удружење 

за подршку и креативни развој деце и младих, Златибор, стр. 631-645. Во трудот 

кандидатката ги анализира ефектите од менторската програма од која самите 

ментори/студенти станале поодлучни, трпеливи, толерантни, посветени и 

амбициозни се стекнале со поголема доверба, а исто така научиле како да се 

приспособаат на тешки ситуации и да решаваат проблеми. Во текот на 

програмата студенти од хуманистички студии го зајакнале своето 

професионално знаење. Програмата им дала ново гледиште за нивниот живот 

и работа. Децата се стекнале со независност, самодоверба и нивните училишни 

постигнувања значително се подобриле. Програмата за менторство исто така 

имала позитивно влијание врз односите во семејството на деца во судир со 

законот. Децата ја сфатиле важноста на личниот развој, научиле како да се 

самокролираат, како да бидат точни и да ги почитуваат другите. Децата научија 

како да ги искористат ресурсите кои им биле покажани. Посетуваат курсеви за 

странски јазик и компјутери, а исто така почнале да одат на редовни лекарски 

прегледи. Сите тие продолжуваат со нивното образование и имаат прецизна 

идеја за тоа што сакаат да прават следната година, без повторно да вршат  

кривични дела.   

 

Dimitrijoska, S; Ilievski, V., (2016) Ethics and Value Dilemmas in Social Work. 

Social Work Review/Revista de Asistenta Sociala. 2016, Issue 1, p49-58., EBSCO EDS. 

Во трудот ,,Етика и вредносни дилеми во социјалната работа” се укажува на 

етиката како важен дел од социјалната работа која треба да се следи со цел се 
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обезбеди добробит на клиентот. Социјалните работници секојдневно доагаат во 

проблематични ситуаци во кои не е секогаш јасно како да се постапува.  

Кандидатката укажува на присутната потреба од проблематизација на етичките 

дилеми, со која се поттикнува свеста за важноста на одговорно постапување со 

клиентите и правилата на струката за дискусија и промовирање на оваа област и 

неможноста за произволно да одлучува за интересите на клиентите како за 

сопствени интереси, за што е потребно професионално усовршување, но и 

доволна самокритичност.  

 

Анализата на трудовите на кандидатката д-р Сунчица Димитријоска ја 

покажува нејзината максимална продлабоченост и способност за темелна 

елаборација на секој истражувачки проблем со јасни белези на научниот 

пристап. Секоја од публикациите јасно потврдува дека кандидатката е врвен 

познавач на својот научноистражувачки проблем и научната област посочена во 

избор. Во своите исктражувања кандидатката ги анализира квалитативните и 

квантитативните податоци на стручна и научна основа укажувјќи на 

оригиналноста на самиот пристап.  

 

 Кандидатката земала учество во бројни научноистражувачки проекти во 

кои се јавува на значајни раководни позиции.  

 

 Д-р Димитријоска има учествувано на голем број домашни и меѓународни 

конференции, работилници и неформални обуки за збогатување на стручното и 

професионалното знаење. Започнувајќи од 1990 година, активно е вклучена во 

реализацијата на низа истражувачки и апликативни проекти организирани и 

финансиски поддржани од УНИЦЕФ, Британска амбасада, Светска банка, 

Министерство за образование и наука, Министерство за труд и социјална 

политика, Министерство за правда, Фондација ,,Институт отворено 0пштество 

Македонија”, ФАРЕ, КАРИТАС, ИОМ, ГТЗ и ОПСЕ. 

 

 По постапката за избор во наставно-научни звања на Универзитетот ,,Св. 

Кирил и Методиј” во Скопје може да се констатира дека д-р Сунчица 

Димитријоска од облста на научноистражувaчка дејност остварила вкупно  130,9   

бодa и со тоа го надминала минималниот број бодови потребни за реизбор во 

звањето редовен професор. 

 

4. Стручно-апликативна дејност 
 

Кандидатката д-р Сунчица Димитријоска реализирала значајни 

активности од областа на стручно-апликативната дејност во доменот на 



201 
 

социјалната работа и социјалната заштита, како на национално така и на 

меѓународно ниво. 

 

Во 2013 година била автор на Национална студија ,,Социјaлни бенефиции 

во системот на социјална заштита во Република Македонија”. Спровела повеќе 

евалуации на национални проекти и меѓународни проекти, особено Национална 

стратегија и Национален акциски план за лица жртви на трговија со луѓе и 

илегална миграција во 2012 и во 2016 година.  

 

Д-р Димитријоска е и претседател на Црвениот крст на општина Центар, 

како и член на управен одбор на Црвениот Крст на Република Македонија. Член 

е на управниот одбор на здружението ,,Надеж”. Кандидатката била ангажирана 

како консултант во изработката на законски и подзаконски акти, национални 

стратегии и акциски планови, Национална програма за социјална заштита на 

старите лица. 

 

Кандидатката била ангажирана во изготвување на Програма за помош и 

поддршка при реинтеграција на жртви на трговија со луѓе. Како независен 

евалуатор, евалуирала активности во рамки на многу национални проекти. 

 

Д-р Димитријоска е автор на три прирачници, и тоа:  прирачник за работа 

со малолетници сторители на кривични дела, прирачник за менторска работа со 

малолетници сторители на кривични дела и прирачник за обука за менторска 

програма. 

 

   Се забележува дека кандидатката со ентузијазам и одговорноста ја 

спроведува практиката на социјалната работа и ја проучува теоријата на 

социјалната работа и социјалната заштита, со добра соработка со 

имплементаторите на социјалната работа. Таа е модел на социјален работник во 

својата посветеност, однесувањето  поддржувањето и мотивирањето на 

студентите од хуманистички струки во развој на интересот и знаењето за 

професионален однос  кон  корисниците на услуги. 

 

 Рецензетската комисија заклучи врз основа на Правилникот за 

критериумите и постапка за избор во наставно научни, научни, наставно стручни 

и соработнички звања и асистенти - докторанти на Универзитетот ,,Св. Кирил и 

Методиј” во Скопје дека д-р Сунчица Димитријоска од областа на стручно-

апликативната дејност остварила вкупно 35,5 бода и со тоа го надминала 

минималниот број бодови потребен за реизбор во звањето редовен професор. 
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Оценка од самоевалуација 

Кандидатката д-р Сунчица Димитријоска добила две позитивни оценки 

од анонимно спроведената анкета на студентите на Филозофскиот факултет во 

Скопје. 

Заклучок и предлог 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното 

познавање на кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја 

оценува наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната 

дејност, како и дејноста од поширок интерес на д-р  Сунчица Димитријоска. 

Кандидатката д-р Сунчица Димитријоска има остварено импозантно научно и 

стручно творештво, за што потврда се бројните домашни и меѓународни 

ангажмани во кои кандидатката на мошне успешен начин ги поврзува 

теоретските и апликативните знаења и дава личен придонес во градењето на 

системите и политиките од нејзините стручни области.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на 

кандидатката од последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р 

Сунчица Димитријоска  поседува научни и стручни квалитети и според Законот 

за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор 

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

асистенти-докторанти на Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги 

исполнува сите услови да биде реизбранa во звањето редовен професор во 

научните области: теорија на социјална работа, методики на социјална работа 

(поединец, група и локална заедница) и системи на социјална заштита.  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му 

предложи на Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје,  д-

р Сунчица Димитријоска да биде реизбрана во звањето редовен професор во 

научните области:  теорија на  социјална работа, методики на социјална работа 

(поединец, група и локална заедница) и системи на социјална заштита.  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

Проф. д-р Дивна Лакинска с.р. 

 

Проф. д-р Јован Пејковски с.р 

      

Проф. д-р Гордана Бужаровска с.р 
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АНЕКС 2 

 

ОБРАЗЕЦ  

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

 

Кандидат:      д-р Димитријоска Витомир Сунчица  

(име, татково име и презиме) 

 

Институција:     Филозофски факултет/Институт за социјална  

    работа и социјална политика 

(назив на факултетот/институтот) 

 

Научна област:  теорија  на социјална работа, методики на  

    социјална работа (поединец, група и локална  

    заедница) и системи на социјална заштита  

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ 

 

Ред. број 
Назив на активноста: Одржување на предавања и 

вежби од прв циклус студии 
Поени 

1. 
Социјална работа со поединец (3+2), летен семестар 

2011/2012 
1,8 

2. 
Пенална и поспенална социјaлна работа (3+2), летен 

семестар 2011/2012 

1,8 

 

3. Социјална заштита (3+2), зимски семестар 2012/2013 1,8 

4. 
Супервизија и евалуација во социјалн работа (3+2) зимски 

семестар 2012/2013 
1,8 

5. Социјална заштита (2+0), зимски семестар 2012/2013 1,2 

6. Тимска работа (3+2), зимски семестар 2012/2013 1,8 
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7. Менаџмен на случај (3+2),  зимски семестар 2012/2013 1,8 

8. Социјална заштита (4+2), зимски семестар 2012/2013 2,4 

9. 
Социјална работа со семејство со лице со посебни потреби 

(3+1),  зимски семестар 2012/2013       
1,8 

1о. 

 

Социјална работа со поединец (4+2), летен семестар 

2012/2013 
2,4 

11. 
Супервизија и евалуација во социјална работа  (3+2), летен 

семестар 2012/2013 
1,8 

12. 
Пенална и поспенална социјaлна работа (2+2), летен 

семестар 2012/20123 
1,2 

13. Социјална заштита (4+2), зимски семестар 2013/2014 2,4 

14. Социјална заштита (2+0), зимски семестар 2013/2014 1,2 

15. Социјална заштита (3+2), зимски семестар 2013/2014 1,8 

16. Тимска работа (3+2), зимски семестар 2013/2014 1,8 

17. Менаџмент на случај (3+2),  зимски семестар 2013/2014 1,8 

18. 
Супервизија и евалуација во социјална работа (3+2), зимски 

семестар 2013/2014 
1,8 

19. 
Социјална работа со семејство со лице со посебни потреби 

(3+1),  зимски семестар 2013/2014    
1,8 

20. 
Социјална работа  со стари лица (3+1), летен семестар 

2013/2014    
1,8 

21. 
Социјална работа со поединец (4+2), летен семестар 

2013/2014 
2,4 

22. 
Пенална и постпенална социјaлна работа (2+2), летен 

семестар 2013/2014              
1,8 

23. Социјална заштита (4+2), летен семестар 2013/2014 2,4 

24. Социјална заштита (2+0), зимски семестар 2014/2015 1,2 

25. Социјална заштита (3+2), зимски семестар 2014/2015 1,8 

26. 
Социјална работа со семејство со лице со посебни потреби  

(3+2), зимски семестар 2014/2015 
1,8 
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27. Менаџмен на случај (3+2),  зимски семестар 2014/2015  1,8 

28. 
Супервизија и евалуација во социјална работа (3+2), зимски 

семестар 2014/2015 
1.8 

29. 
Пенална  и поспенална социјална работа (2+2) зимски 

2014/2015 
1,2 

30. 
Социјална работа со поединец (4+2), летен семестар 

2014/2015 
2,4 

31. 
Пенална и постпенална социјaлна работа (3+2), летен 

семестар 2014/2015              
1,8 

32. Социјална заштита (4+2), летен семестар 2014/2015 2,4 

33. Менаџмент на случај  (3+2), зимски семестар 2015/2016 1,8 

34. Социјална заштита (4+2), зимски семестар 2015/2016 2,4 

35. 
Супервизија и евалуација во социјална работа (3+2), зимски 

семестар 2015/2016 
1,8 

36. 
Социјална работа со поединец (4+2), летен семестар 

2015/2016 
2,4 

37. 
Пенална и постпенална социјaлна работа (3+2), летен 

семестар 2015/2016              
1,8 

38. Социјална заштита (4+2),  летен семестар 2015/2016 2,4 

39. Социјална заштита (2+0),  летен семестар 2015/2016 1,2 

40. Социјална заштита (4+2),  летен семестар 2015/2016 2,4 

41. 

Супервизија и евалуација во социјална работа (2+2),  летен 

семестар 2015/2016 

 

1,2 

 Вкупно 76,2 

 

Одржување на настава од втор цилкус студии 

42. 
Менаџмент на човечки ресурси во јавна администрација -

2012,2013, 2014,2015,2016 
1,25 

43. Пристапи во социјална работа- 2012,2013 1,5 
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44. Мрежна социјална работа -2012,2013,2014,2015,2016 2,5 

45. Социјална заштита и добро управување- 2015,2016 1,2 

46. Клинички менаџмент на случај - 2013-2016 1 

47. 
Политиките на ЕУ во социјалниот сектор и невладините 

организации- 2015, 2016 
1,25 

48. 
Современи тенденции во третман на малолетните 

престапници- 2015, 2016 
0,5 

49. Клинистички истражувачки методи и евалуација - 2013,2016 1 

 Вкупно 10,2 

 

Настава во работилници 

50. Раководител на работилница: Стареење и старост-

квалитет живота, Рисан, Црна Гора, 1-2 октомври 2013 
1,5 

51. Раководител/едукатор на работилници:  Обука на ментори за 

работа со  деца во судир со законот, УНИЦЕФ, Скопје, 2012,  

2013 

1,5 

52. Учесник/едукатор на работилница: Поддршка на старите 

лица,  јануари-декември 2014, Скопје 
1,5 

53. Учесник/едукатор на работилница: Менторска програма,  

јануари-декември 2014, Скопје, Куманово, Велес  
1,5 

54. Раководител на работилница: Заедничка проценка на 

потребите, Црвен крст, Куманово, јуни 2015 
1,5 

55. Учесник на работилница: Идентификација на ресурси и 

планирање интервенција, Форум на социјaлни работници, 

Власинско Езеро,  2015 29-30 октомври, Србија 

1,5 

56. Учесник во регионален проект и работилница: ,,Предземање 

акција за социјална инклузија на старите лица”, Струга, 1-3 

јуни 2016 

1,5 

        57. 

Dimitrijoska S., Gacevsli LJ., (2016) Socijalne usluge stranim 

maloletnicim bez pratnje, Jagodina Megunarodna konferencija, 

Udruzenje socijalnih  radnika Srbije,19.maj 2016. 

1,5 

 Вкупно 12 
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Одржување на вежби 

58. 

Одржување на клиничка  пракса, практична настава, 1 

месец, годишно, 2012-2016, студент по завршена  учебна 

година (800 студенти, во летен семестар ), сите учебни 

години 

 

38 

       59. 

Одржување на теренска настава, социјална работа со 

поединец, 2012-2016, 5 год. X 15 недели, 2 часа неделно 

студенти  втора година. 

    4,5 

 

Консултации со студент 

60. Консултации со студенти, 2011-2012 (800 студенти) 1,6 

61. Консултации со студенти, 2012-2013 (700 студенти) 1,4 

62. Консултации со студенти, 2013-2014 (800 студенти) 1,6 

63. 
Консултации со студенти, 2014-2015 (700 студенти) 

Консултации со студенти, 2015-2016 (800 студенти) 

1,4 

1,6 

64. 
Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска 

работа (39) 
3,9 

65. Ментор  на дипломски работи (112) 22,4 

66. 

Ментор на магистерски тези 

 

1. Билјана Вуксанова, 2013 

2. Христина Димишковска 2013 

3.  Маја Варошлија, 2014 

4.  Шенај Далип, 2014 

5.  Емилија Димитријоска, 2014 

6.  Александра Спасовска, 2015 

7.  Сашо Ангелковски, 2015 

8.  Анкица Ивановска, 2015 

9.  Татјана Огненов, 2015 

10.  Биљана Дамчевска Наумовска,  2016 

11 
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11. Сахит Тахири, 2016 

67. 

Член на комисија  на докторска теза 

1. Хатиџе Исмаили 2013 
2. Хава Реџепи, 2014 
3. Ѕала Бојковска, 2014 
4. Билјана Нацковска Вељковиќ, 2016 

 

Ментор на докторска теза 

1.Жаклина Атанасова 2012 

2.Даниел Павловски 2013 

2 

 

 

 

 

 

6 

68. 

Член на комисија  на магистерска теза 

 

1.  Наташа Димеска, 2013 

2.  Сања Козлетин, 2013 

3. Елена Георгиевска, 2013 

3. Флорија Даути Незири, 2014 

4.  Андон Дамовски, 2014 

5.  Иван Јованов, 2014 

6.  Владимир Вукелиќ, 2014 

7.  Викторија Папарова, 2014 

8.  Емилија Раткова, 2014 

9.  Стојна Атанасовска Димишковска, 2014 

10. Марија Тодоровска, 2014 

11.Флорија Незири Даути,2014 

4,5 



209 
 

11. Катерина Јовановска, 2015 

12. Урим Каба, 2015 

13. Фросина Тасевска, 2015 

14. Данче Савовска, 2015 

15. Билјана Кралевска, 2016 

 Вкупно 57,4 

 

 

Пакет материјали за одреден предмет од прв циклус 

69. Социјална заштита 1 

70. Пенална и поспенална социјална работа 1 

71. Супервизија и евалуација во социјална работа 1 

72. Социјална работа  со семејство со лице со инвалидност 1 

73. Тимска работа 1 

74. Менаџмен  на случај 1 

75. Социјална работа со поединец 1 

76. Социјална работа со стари лица 1 

 Вкупно 8 

 

Пакет материјали за одреден предмет од втор  и  трет циклус 

77. Социјална заштита и добро управување 1 

78. Мрежна социјална работа 1 

79. Менаџмент на човекови ресурси во јавна администрација 1 

80. Клинички истражувачки методи и евалуација 1 

81. Клинички менаџмент на случај 1 

82. 
Современи тенденции во третманот на малолетни 

престапници 
1 
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83. 
Политиките на ЕУ во социјалниот сектор и невладините 

организации-  2015, 2016 
1 

84. Аксиолошки и општествени  домени во социјалната работа 1 

 Вкупно        8 

 

Вкупно НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ 214,3 

 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Раководител на национални научни проекти 

1. 
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