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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА ВО НАСТАВНО
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ДИСЦИПЛИНИ
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СИСТЕМИ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавен во
весниците „Дневник“ и „Коха“ од 24.4.2015 година, за избор на наставник во сите наставно-научни
звања во наставно-научните области (дисциплини): социјална политика и системи на социјална
заштита, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 04-926/6, донесена на 1.6.2015
година, формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Мариа Доневска, редовен професор (во
пензија) на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Сунчица Димитријоска, редовен професор на
Филозофскиот факултет во Скопје и д-р Нано Ружин, редовен професор на ФОН-Универзитетот во
Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научните
области (дисциплини): социјална политика и системи на социјална заштита, во предвидениот рок
се пријави д-р Маја Геровска Митев.
21. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатката проф. д-р Маја Геровска Митев е родена на 19.3.1973 година, во Скопје.
Средно образование завршила во УСО „Јосип Броз Тито” – Скопје, на 10.6.1991 година. Со високо
образование се стекнала на Филозофскиот факултет во Скопје, на 16.12.1996 година. Дипломирала
на 28.5.1996 година, со просечен успех 8,50.
Кандидатката активно се служи со англискиот јазик.
Во учебната 1997/98 се запишала на втор циклус (магистерски) студии по социјална работа
и социјална политика при Филозофскиот факултет во Скопје. Студиите ги завршила на 1.11.2000
година, со просечен успех 9,62. На 21.5.2001 година го одбранила магистерскиот труд на тема:
Улогата и придонесот на меѓународните организации во креирањето на социјалната политика во
Македонија.
Како резултат на добиената Чивенинг-стипендија на Британскиот совет во Скопје,
Геровска-Митев во учебната 2001/02 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии по
европска социјална политика на Лондонската школа за економија при Универзитетот во Лондон.
Студиите ги завршила на 1.10.2002 година, и се стекнала со научниот степен магистер по европска
социјална политика.
Докторска дисертација пријавила на 27.5.2004 година на Филозофскиот факултет во
Скопје. Дисертацијата на тема: Европеизација на националните социјални политики: конвергенција или
диверзитет ја одбранила на 6.10.2005 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Нано Ружин, проф.
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д-р Ило Трајковски, проф. д-р Мариа Доневска, проф. д-р Христо Карталов и проф. д-р Дивна
Лакинска. Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на науки од научната област социјална
работа и социјална политика.
На 15.10.2010 година е избрана во звањето вонреден професор на Филозофскиот факултет
во Скопје, во областа социјална политика и системи на социјална заштита.
Во моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр.
993/311 од 1.10.2010 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други
остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтенот бр. 993/311, 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.

22. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТКАТА ОД ПОСЛЕДНИОТ
ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Филозофски факултет,
кандидатката д-р Маја Геровска Митев изведува настава и вежби на прв, втор и трет циклус студии
на студиската програма по социјална работа и социјална политика, на интердисциплинарните
студии по менаџмент на човекови ресурси и на интердисциплинарните студии по меѓународни
односи. На прв циклус студии при Институтот за социјална работа и социјална политика, д-р Маја
Геровска Митев изведува настава и вежби по задолжителните предмети: социјална политика,
компаративна социјална политика и социјална политика на Европската унија. На втор циклус
студии при Институтот за социјална работа и социјална политика, д-р Маја Геровска Митев
изведува настава по задолжителниот предмет: трендови и стратегии во социјалната политика. На
трет циклус студии по социјална работа и социјална политика, д-р Маја Геровска Митев изведува
настава по предметот современи теории и стратегии на социјалната политика и социјалниот развој.
Кандидатката била ментор на 8 дипломски трудова.
Кандидатката учествувала како член во Комисија за оцена/или одбрана на 169 дипломски,
13 магистерски трудови и на 3 докторски дисертации.
Кандидатката е автор на две интерни скрипти од предавања, под наслов: „Глобална
социјална политика“ и „Социјална политика на Република Македонија“.
Кандидатката била рецензент на два универзитетски учебника (повеќе детали во Анекс 2).
Кандидатката, исто така, се јавува како стручен уредник на два зборника, како дел од
едицијата „Преведување на 1000 стручни и научни книги и учебници”.
Врз основа на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно- научни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник, број 274 од 31 декември 2013 година), може
да се констатира дека д-р Маја Геровска Митев од областа на наставно-образовната дејност
остварила вкупно 97,8 поени и со тоа го надминала лимитот кој е неопходен за избор во звањето
редовен професор.
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Научноистражувачка дејност
Д-р Маја Геровска Митев има објавено вкупно 8 научни труда од областа на социјалната
политика и социјалната заштита, од кои 2 научни труда во научни списанија со импакт-фактор
(фактор на влијание), 3 труда во меѓународни научни списанија, 1 труд во меѓународни научни
публикации и 2 трудови во зборници од меѓународни научни собири.
Д-р Маја Геровска Митев била раководител на 1 национален научен проект. Била
национален координатор на 1 меѓународен научен проект, а учествувала како член во 6 научни
проекти.
Кандидатката била ментор на 10 магистерски и 1 докторски труда.
Научниот труд насловен ”Europeanization of Social Inclusion Policy in Macedonia – Trends,
Challenges and Potential Benefits”, објавен во реномираното меѓународно научно списание Social
Policy & Administration (фактор на влијание - 1,143 според ISI Journal Citation Reports)м во бројот 47
од 2013 година, нуди особен придонес во аналитичката опсервација на процесот на европеизација
на политиката за социјална вклученост во Р.Македонија. Авторката преку искуствена и
компаративна евиденција нуди аргуменитарни тези за придобивките и предизвиците од
применувањето на европските пристапи во политиката за социјална вклученост. Како главни
потенцијални придобивки, авторката ги истакнува: влијанието врз социјалните издатоци,
недискриминацијата, принципиците за социјална вклученост, меѓуинституционалната
координација и проценки на влијанието од политиките. Како главни предизвици, авторката ги
посочува: недоволната насоченост на социјалниот acquis кон државите-кандидати за членство во
Европската унија, како и доминантната неолиберална стратегија во социјалната политика на
национално ниво.
Научниот труд ”Poverty and Social Exclusion in Macedonia, Serbia and Croatia: Status and
Policy Responses”, објавен во меѓународното и реномирано регионално списание Revija za Socijalnu
Politiku (фактор на влијание – 0.059 според ISI Journal Citation Reports), во бројот 22 од 2015 година,
прави особен придонес за споредбените анализи во регионот во однос на состојбите со
сиромаштијата и социјалната вклученост и политиките насочени кон нив. Авторката преку анализа
на квантитативните податоци прибрани преку Анкетата за приходи и услови на живеење во Р.
Македонија, Србија и Хрватска ги прикажува споредбените состојби во однос на опфатот и
категориите кои живеат во ризик од сиромаштија и материјална лишеност. Трудот, исто така, нуди
споредбена анализа на националните ЕУ2020 цели во однос на овие домени во трите држави,
осврнувајќи се притоа критички кон недостатоците и можностите за нивно подобрување.
Од посебна важност за научноистражувачката дејност на д-р Маја Геровска Митев е
нејзиното континуирано учество во истражувачките проекти, како од меѓународен така и од
национален карактер. Д-р Маја Геровска Митев е национален координатор за Македонија во
Европската мрежа за социјална политика, на Европската комисија. Во рамките на оваа мрежа која е
воспоставена во 2014 година, а која претставува продолжение на претходната Мрежа на независни
експерти за социјална вклученост во која кандидатката е член од 2008 година, д-р Маја Геровска
Митев има изработено голем број на национални студии и анализи за клучни национални
социјални предизвици и политики и нивната поврзаност со европските пристапи и цели. Дел од
овие студии се јавно објавени и достапни на страниците на Европската комисија, на Директоратот за
вработување, прашања и инклузија.
Сите трудови имаат темелна научна и стручна основа, ширина и оригиналност во самиот
пристап. Ниту една теза не е изведена без претходна пенетрација сместена во квалитативноквантитативен парадигмат на општествените истражувања.
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Врз основа на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно- научни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник, број 274 од 31 декември 2013 година), може
да се констатира дека д-р Маја Геровска Митев од областа на научноистражувачката дејност
остварила вкупно 100,6 поени и со тоа го надминала лимитот кој е неопходен за избор во звањето
редовен професор.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Маја Геровска Митев е активно вклучена во стручно-апликативната работа во доменот
на социјалната полтика и социјалната заштита како на национално така и на меѓународно ниво.
Во 2012 година, кандидатката е автор на стручната монографија „Материјална
депривација, сиромаштија и социјална исклученост во РМ“, која претставува прва квантитативна
студија во РМ во тој временски период, која дава осврт на состојбите со сиромаштија и материјална
депривација согласно со ЕУ 2020 - квантитативните показатели. Најголемо внимание во оваа
монографија заслужуваат две тези: предложениот профил на сиромашни домаќинства и
индикаторот на кумулирани показатели кои најмногу ја загрозуваат благосостојбата на
домаќинствата.
Д-р Маја Геровска Митев е активно вклучена во работата на бројни комисии на УКИМ, и
тоа: Комисија за евалуација и самоевалуација при Филозофскиот факултет (2014-15).
Кандидатката е главен уредник на меѓународното списание „Ревија за социјална
политика“, кое излегува од 2008 година во издание на Филозофскиот факултет во Скопје и
Фондацијата „Фридрих Еберт“.
Била член на 2 рецензентски комисии за избор на лица во наставно-научно звање.
Кандидатката е раководител на трет циклус докторски студии по социјална работа и
социјална политика при Институтот за социјална работа и социјална политика на Филозфскиот
факултет.
Во изборниот период, д-р Маја Геровска Митев била претседател на организационен одбор
на два меѓународна научни собири, еден во ноември 2010 година на тема: „Европски и национални
практики во соочувањето со сиромаштијата и социјалната исклученост”, со која се одбележа
Европската година за соочување со сиромаштијата и социјалната вклученост. Вториот научен собир,
кој се одржа во април 2013 година на тема: „Rethinking Social Policy for New Times”, даде особен
придонес во афирмирањето на новите предизвици и социјални ризици со кои актуелно се соочуваат
социјалните држави во Европа, како и пристапи кон нивно пресретнување.
Треба да се нагласи дека кандидатката со огромен ентузијазам ги организира
истражувањата кои се однесуваат на теоријата и практиката на социјалната политика. Благодарение
на аниматорските и организациски способности, како и кооперативноста, таа е една од водечките
личности во оваа област во Република Македонија.
Врз основа на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно- научни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник, број 274 од 31 декември 2013 година), може
да се констатира дека д-р Маја Геровска Митев од областа на стручно-апликативната дејност и
дејност од поширок интерес остварила вкупно 25,9 поени и со тоа го надминала лимитот кој е
неопходен за избор во звањето редовен професор.
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Оценка од самоевалуација
Кандидатката Маја Геровска Митев, на 20.11.2013 година, доби позитивна оценка 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 многу високо ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок
интерес на д-р Маја Геровска Митев. Кандидатката дава огромен придонес во развојот и
популаризацијата на научната мисла во Македонија во доменот на социјалната политика и
социјалната заштита, а истовремено е пример на современ академски учител.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Маја Геровска Митев 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-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите услови
да биде избрана во звањето редовен професор во научната област социјална политика и системи на
социјална заштита.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Маја Геровска Митев да биде избрана во
звањето редовен професор во научната област социјална политика и системи на социјална заштита.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Мариа Доневска, с.р.
Проф. д-р Сунчица Димитријоска, с.р.
Проф. д-р Нано Ружин, с.р.
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Анекс 2

ОБРАЗЕЦ
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО НАУЧНО
НАУЧНО
НАСТАВНО СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат:
Маја Благоја Геровска Митев
Институција:
Филозофски факултет, Институт за социјална работа и социјална политика
Научна област:
социјална политика и системи на социјална заштита

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број

Назив на активноста (наставно-образовна):

Поени

Оддржување на настава од I циклус
Социјална политика, зимски семестар 2010/11 (3+2)

1,8

Компаративна социјална политка, зимски семестар 2010/11 (3+2)

1,8

Европска социјална политика, летен семестар 2010/11 (3+2)

1,8

Глобална социјална политика, летен семестар 2010/11 (3+2)

1,8

Социјална политика во РМ, летен семестар 2010/11 (3+2)

1,8

Основи на социјална политика, Инст. за социологија, летен семестар
2010/11 (2+1)

1,2

Социјална политика во РМ и ЕУ, Инст. за социологија, летен
семестар 2010/11 (2+1)

1,2

Социјална политика, зимски семестар 2011/12 (3+2)

1,8

Компаративна социјална политка, зимски семестар 2011/12 (3+2)

1,8

Социјална политика во РМ, летен семестар 2011/12 (3+2)

1,8
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Ред.
број

Назив на активноста (наставно-образовна):

Поени

Социјална политика, зимски семестар 2012/13 (3+2)

1,8

Компаративна социјална политка, зимски семестар 2012/13 (3+2)

1,8

Социјална политика на ЕУ, летен семестар 2012/13 (4+2)

2,4

Социјална политика во РМ, летен семестар 2012/13 (3+2)

1,8

Основи на социјална политика, Инст. за социологија, летен семестар
2012/13 (2+1)

1,2

Социјална политика во РМ и ЕУ, Инст. за социологија, летен
семестар 2012/13 (2+1)

1,2

Социјална политика, зимски семестар 2013/14 (4+2)

2,4

Компаративна социјална политка, зимски семестар 2013/14 (4+2)

2,4

Социјална политика на ЕУ, летен семестар 2013/14 (3+2)

1,8

Социјална политика во РМ, летен семестар 2013/14 (2+2)

1,2

Социјална политика, зимски семестар 2014/15 (4+2)

2,4

Компаративна социјална политка, зимски семестар 2014/15 (4+2)

2,4

Социјална политика на ЕУ, летен семестар 2014/15 (3+2)

1,8

Оддржување на настава од II циклус
Трендови во социјалната политика и доброто управување, 2010/11
(13 часа)

0,65

Политиките на ЕУ во социјалниот сектор и невладините
организации, интердисциплинарни студии по менаџмент на
човекови ресурси, 2010/11 ( 3часа)

0,15

Градење на мирот, интердисциплинарни студии по меѓународни
односи, 2010/11 (10 часа)

0,5

Трендови во социјалната политика и доброто управување, 2011/12
(13 часа)

0,65

Политиките на ЕУ во социјалниот сектор и невладините
организации, интердисциплинарни студии по менаџмент на
човекови ресурси, 2011/12 ( 3часа)

0,15
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Ред.
број

Назив на активноста (наставно-образовна):

Поени

Градење на мирот, интердисциплинарни студии по меѓународни
односи, 2011/12 (10 часа)

0,5

Трендови во социјалната политика и доброто управување, 2012/13
(13 часа)

0,65

Градење на мирот, Интердисциплинарни студии по меѓународни
односи, 2012/13 (10 часа)

0,5

Трендови и стратегии во социјалната политика, 2013/2014 (12 часа)

0,6

Трендови и стратегии во социјалната политика, 2014/2015 (12 часа)

0,6

Оддржување на вежби
Социјална политика, зимски семестар 2010/11 (3+2)

0,9

Компаративна социјална политка, зимски семестар 2010/11 (3+2)

0,9

Европска социјална политика, летен семестар 2010/11 (3+2)

0,9

Глобална социјална политика, летен семестар 2010/11 (3+2)

0,9

Социјална политика во РМ, летен семестар 2010/11 (3+2)

0,9

Основи на социјална политика, Инст. за социологија, летен семестар
2010/11 (2+1)

0,45

Социјална политика во РМ и ЕУ, Инст. за социологија, летен
семестар 2010/11 (2+1)

0,45

Социјална политика, зимски семестар 2011/12 (3+2)

0,9

Компаративна социјална политка, зимски семестар 2011/12 (3+2)

0,9

Социјална политика во РМ, летен семестар 2011/12 (3+2)

0,9

Социјална политика, зимски семестар 2012/13 (3+2)

0,9

Компаративна социјална политка, зимски семестар 2012/13 (3+2)

0,9

Социјална политика на ЕУ, летен семестар 2012/13 (4+2)

0,9

Социјална политика во РМ, летен семестар 2012/13 (3+2)

0,9

Основи на социјална политика, Инст. за социологија, летен семестар

0,45
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Ред.
број

Назив на активноста (наставно-образовна):

Поени

2012/13 (2+1)
Социјална политика во РМ и ЕУ, Инст. за социологија, летен
семестар 2012/13 (2+1)

0,45

Социјална политика, зимски семестар 2013/14 (4+2)

0,9

Компаративна социјална политка, зимски семестар 2013/14 (4+2)

0,9

Социјална политика на ЕУ, летен семестар 2013/14 (3+2)

0,9

Социјална политика во РМ, летен семестар 2013/14 (2+2)

0,9

Социјална политика, зимски семестар 2014/15 (4+2)

0,9

Компаративна социјална политка, зимски семестар 2014/15 (4+2)

0,9

Социјална политика на ЕУ, летен семестар 2014/15 (3+2)

0,9

Консултации со студенти, 2010/11 (50 студенти)

0,01

Консултации со студенти, 2011/12 (50 студенти)

0,01

Консултации со студенти, 2012/13 (50 студенти)

0,01

Консултации со студенти, 2013/14 (50 студенти)

0,01

Консултации со студенти, 2014/15 (50 студенти)

0,01

Ментор на дипломска работа (8 студенти)

1,6

Член на комисија за оцена или одбрана на докторат (3)

1,5

Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура (13)

3,9

Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа(169)

16,9

Интерна скрипта од предавања: Глобална социјална политика, за
интерна употреба на студентите по социјална работа и социјална
политика, 2012.

4

Интерна скрипта од предавања: Социјална политика на РМ, за
интерна употреба на студентите по социјална работа и социјална
политика, 2012

4

Рецензент на универзитетски учебник ”Добро управување ” од Наташа

1
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Ред.
број

Назив на активноста (наставно-образовна):

Поени

Богоевска (2012) Филозофски факултет, Скопје.
Рецензент на универзитетски учебник ”Мултикултурализмот во
социјалната работа и социјалната политика” од Светлана Трбојевиќ
(2011).

1

Уредник на зборник на текстови за одреден предмет: Социјална
политика (2013) Автори: Џон Балдог, Ник Менинг, Сара Викерстаф,
Скопје: Арс Ламина.

2

Уредник на зборник на текстови за одреден предмет: Социјалната
заштита во глобален контекст (2012), Скопје: Арс Ламина.

2
97,8

Вкупно

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка):

Поени

Ментор на докторска дисертација:
“Стареењето на населението како фактор за реформи во
доменот на пензиското осигурување и вработувањето на
старите лица: меѓународни пристапи и национални
предизвици“, Зоран Вучев (11.2.2011).

3

Ментор на магистерски теми:
1.

Влијанието на моделот на социјална држава врз
вработеноста и социјалната вклученост на младите
лица: состојби и перспективи во Европа и Македонија,
Андријана Илијевска, 2011.
2. Влијанието на Бретон-Вудските институции врз
реформите во социјалната политика во Европа и
Македонија, Натка Кузмановска, 2012.
3. Активацијата во социјалната политика и ефектите врз
пазарот на труд во Р. Македонија, Мелита Ристевска,
2011.
4. Социјалната кохезија во Македонија: разлики и
специфики во достапноста до искористеноста на
социјалните услуги, Митхад Аломеровиќ, 2012.

10

561
Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка):
Искористеноста на Европскиот социјален фонд во
доменот на пазарот на труд во државите-кандидати за
Европската унија, Даниела Јочевска, 2012.
6. Придонесот на Европската Унија во справувањето со
социјалната икслученост:искуства Република Хрватска
и Република Македонија, Оливера Димовска, 2013.
7. Креирање на локална социјална политика во Република
Македонија: состојби и предизвици, Стојаноски Дарко,
2013.
8. Предизвици и придобивки од политиката на
условените парични трансфери: национални и
меѓунардони искуства, Андон Дамовски, 2013.
9. Социјалните димензии на меѓународните владини
организации во процесите на градење мир, Јасмина
Фитовска, 2012.
10. Влијанието на социјалната политика на одржливо
градење мир, Новица Наков, 2012.
Раководител на национални научни проекти:
2011-2012: Материјална депривација, сиромаштија и
социјална исклученост кај домакинствата во Република
Македонија, финансирано од Фондацијата Фридрих Еберт.
Национален координатор на мегународен научен проект:

Поени

5.

National Coordinator for Macedonia in the European Social
Policy Network: Social Protection, Social Inclusion, Health and
Long-term Care, managed on behalf of the European Commission
by CEPS/INSTEAD, Luxembourg.
Учесник во национален научен проект:
2013, Main researcher, Stock of achieved progress in
implementing the National strategy for Roma integration as well
as progress in the socio-economic standards of Roma (UNDP,
Skopje).

6

6

3

Учесник во национален научен проект:
2013, Main researcher, Holistic analysis of development
challenges in the four pilot municipalities Kumanovo, Tetovo,
Prilep and Suto Orizari and provision of the missing baseline data
that will assist local authorities to set relevant targets in the local
Roma action plans (UNDP, Skopje).
Учесник во мегународен научен проект:
2013- 2014, National Study on Minimum Adequate Income, part
of the European Minimum Income Network research on Analysis

3

5
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Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка):

Поени

of Minimum Income Schemes in EU, (European Anti Poverty
Network) (co-author of the national report).
Учесник во мегународен научен проект:
2011, Author of the Social Inclusion Chapter within the Study on
Review of Human Resources Development, (European Training
Foundation).
Учесник во мегународен научен проект:
2011, National consultant responsible for SOCIAL analyses for the
National Human Development Report (NHDR) on Social
Inclusion and the Youth as part of the Regional Human
Development Report research, (UNDP, Bratislava).
Учесник во мегународен научен проект:
2010, National researcher responsible for assessment of Capacities
for Social Inclusion on Local level, for the regional Western
Balkan project on “Local Development Capacity for Social
Inclusion”, (OECD/LEED programme, Trento).

5

5

5

Дел од монографија објавен во странство:
Gerovska Mitev, M. (2015) “Welfare State Realities in Macedonia:
Trends and Challenges” in Schubert, K., de Vilota, P. and
Kuhlmann, J. (eds.) Challenges to European Welfare Systems,
New York: Springer.

6

Дел од монографија објавен во странство:
Gerovska Mitev, M. (2013) “The Impact of the Global Economic
Crisis on the Labor Market and Social Services in Macedonia” in
Bartlet W. and Uvalic, M. (eds.) The Social Consequences of the
Global Economic Crisis in South East Europe, London: LSE and
LSEE Research on South East Europe: 109-121

6

Труд со оригинални научни резултати, објавен во референтно
научно/стручно списание со меѓунаорден уредувачки одбор:
Gerovska Mitev, M (2015) “Poverty and Social Exclusion in
Macedonia, Serbia and Croatia: Status and Policy Responses” in
Revija za Socijalnu Politiku, Vol. 22, Issue 1, 2015, pp.81-94.
(IF – 0.059) 1X6+0.059= 6.059

6,059
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Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка):

Поени

Труд со оригинални научни резултати, објавен во референтно
научно/стручно списание со меѓунарoден уредувачки одбор:
Gerovska Mitev, M. (2013) “Europeanization of Social Inclusion
Policy in Macedonia – Trends, Challenges and Potential Benefits”,
Social Policy & Administration, 47: 182–198. (IF – 1.143)

7,143

1X6 +1.143 =7.143
Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно
популарно списание со меѓунарoден уредувачки одбор:
Gerovska Mitev, M. and Dimitrijoska, S. (2013) “Social Policy and
Social Work in the Economic Crisis Times in the Republic of
Macedonia”, Ljetopis Socijalnog Rada (Annual of Social Work)
Vol. 20, No. 1: 167-181.

2,7

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно
популарно списание со меѓунарoден уредувачки одбор:
Gerovska Mitev, M. and Stubbs, P. (2012) “The Social Policy
Challenges of Europe 2020 in the EU candidate countries: the
case of Croatia and Macedonia” Journal of Comparative Politics,
Vol. 5, No. 1: 60-72.

2,7

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно
популарно списание со меѓунарoден уредувачки одбор:
Gerovska Mitev, M. (2012) “The impact of economic crisis on
wellbeing among vulnerable children and young people in
Macedonia” Revista de Asistenţă Socială / Social Work Review, Vol.
2, (2012): 133-145.

3

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник
на трудови од научен/стручен собир со меѓународен уредувачки
одбор:
Gerovska Mitev, M. (2012) “Implications of EU2020 Targets and
Indicators on Social Inclusion and Poverty in Macedonia” in
Dodovski, I. et al. (eds.) Europe 2020: Towards Innovative and
Inclusive Union, Skopje: University American College: 84-103.
Пленарно предавање на научен/стручен собир со
мегународно учество:
Pravni Fakultet Sveučilišta u Zagrebu (17.10.2014, Zagreb),

3

3

564
Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка):
Konferencija povodom 20 godina izlazenja Revije za Socijalnu
politiku na temu: “Kriza i izazovi socijalne drzave”, Plenarno
izlaganje: Achievements and Limits of Welfare States in Southeast
Europe, Zagreb.
Пленарно предавање на научен/стручен собир со
мегународно учество:
Regional Academy for Democracy (8-11 May 2014, Skopje) Social
and Labor Rights in Times of Economic Crisis, Plenary
presentation: Welfare State Reform and Social Policy Challenges.
Секциско предавање на научен/стручен собир со
мегународно учество:
London School of Economics (27-28 March 2014, London)
Second conference of the Research Network on Social Cohesion in
South Eastern Europe. Post-crisis recovery in South Eastern
Europe: policy challenges for social and economic inclusion.
Section presentiation on the topic: Poverty and Social Exclusion
in Macedonia, Serbia and Croatia: Trends and Policy Responses,
London: LSEE - Research on South East Europe, European
Institute, London School of Economics.
Секциско предавање на научен/стручен собир со
мегународно учество:
London School of Economics (14-15 December 2011, London),
First conference of the Research Network on Social Cohesion in
South Eastern Europe: The Social Consequences of the Economic
Crisis in South Eastern Europe. Section presentation on the topic:
The impact of the global economic crisis on the labour market and
basic social services in Macedonia, LSEE - Research on South
East Europe, European Institute, London School of Economics.
Одржано предавање по покана на референтен странски
универзитет:
Koc University (13-14 May, 2011, Istanbul), Jean Monnet Chair
Second Graduate Workshop: Europeanization: EU and Beyond.
Lecture on the topic: EU 2020 in the EU Candidate Countries.
Вкупно

Поени

3

2

2

3

100,6
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СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број

Назив на активноста (стручно-апликативна):

Поени

Стручна монографија:
Геровска Митев, М. (2012). Материјална депривација,
сиромаштија и социјална исклученост во РМ, Скопје:
Фондација „Фридрих Еберт“.
Стручна монографија:
Геровска Митев, М. (2012) (уред.) Извештај за сиромаштијата
и социјалната исклученост во РМ во 2011 година, Скопје:
Лудвиг Болтзман и Македонска платформа против
сиромаштија.

8

8

Дејности од поширок интерес:
Уредник на меѓународно научно/стручно списание:
Главен уредник на Ревија за социјална политика, со меѓунарооден
уредувачки одбор, излегува од 2008, вкупно единаесет броја,
издавачи: Филозофски факултет и Фондација „Фридрих Еберт“.

3

Претседател на организационен или програмски одбор на
меѓународен научен/стручен собир:
19 ноември 2010, Меѓународна конференција: Европски и
национални практики во соочувањето со сиромаштијата и
социјалната исклученост (Скопје, Филозофски факултет и
Фондација „Фридрих Еберт“).
Претседател на организационен или програмски одбор на
мегународен научен/стручен собир:
1 април 2013, Меѓународен стручен собир: Rethinking Social Policy for
New Times (Скопје, Филозофски факултет и Фондација
„Фридрих Еберт“).

2

2

Член на Факултетска комисија
2014-15, Комисија за самоевалуација при Филозофскиот факултет во
Скопје.

0,5

Член на комисија за избор во звање (2)

0,4

566
Ред.
број

Назив на активноста (стручно-апликативна):

Поени

Избор во звањето доцент на м-р Светлана Трбојевиќ (20.12.2010)
Избор во звањето вонреден професор на д-р Иван Трајков
(30.5.2014)
Раководител на постдипломски или докторски студии
2

Раководител на докторски студии по социјална работа и социјална
политика при Филозофскиот факултет во Скопје.

25,9

Вкупно
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

97,8

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

100,6
-

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

25,9

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

224,3

Вкупно

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
Проф. д-р Мариа Доневска, с.р.
Проф. д-р Сунчица Димитријоска, с.р.
Проф. д-р Нано Ружин, с.р.

