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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ВО НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ
(ДИСЦИПЛИНИ): МЕТОДОЛОГИЈА НА РОДОВИТЕ ИСТРАЖУВАЊА,
ФЕМИНИСТИЧКА ЕПИСТЕМОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА НА РОДОТ И ПОЛОТ, РОДОТ И
РЕЛИГИЈАТА ПОД ШИФРА ДРУГО (60517) И СТРАТЕГИИ ЗА РОДОВА
РАМНОПРАВНОСТ ПОД ШИФРА ДРУГО (50710) НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ
ВО СКОПЈЕ
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методија“ во Скопје,
Филозофски факултет, Институт за родови студии, објавен во весникот „Нова
Македонија“, бр.24646 од 30 март 2019 година, за избор на наставник во сите звања во
наставно-научните области (дисциплини): методологија на родовите истражувања,
феминистичка епистемологија, историја на родот и полот, родот и религијата под
шифра друго (60517) и стратегии за родова рамноправност под шифра друго (50710), и
врз основа на Одлуката со број 04-1475/13, донесена од Наставно-научниот совет на
Филозофскиот факултет, на XXII редовна седница одржана на 2.VII 2019 година,
формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Владимир Давчев, проф. д-р
Денко Сакловски и проф. д-р Сузана Симоновска.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите звања во наставно-научните
области (дисциплини): методологија на родовите истражувања, феминистичка
епистемологија, историја на родот и полот, родот и религијата под шифра друго (60517)
и стратегии за родова рамноправност под шифра друго (50710) во предвидениот рок се
пријави проф. д-р Боби Бадаревски, доцент на Институтот за родови студии при
Филозофскиот факултет во Скопје.
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидaтот доц. д-р Боби Бадаревски е роден на 9.9.1967 година во Скопје.
Основно и средно образование завршил во Скопје. Дипломирал на Институтот за
филозофија на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје со трудот „Концептуализмот како парадигма на модерната и постмодерната
уметност“ под менторство на академик проф. д-р Георги Старделов и се стекнал со
диплома професор по филозофија. Во 2008 година магистрирал на Институтот за
општествени и хуманистички науки „Евро-Балкан“, на тема „Феминистичката
епистемологија и родовата анализа“ под менторство на проф. д-р Катерина Колозова.
Докторирал во 2014 година на Универзитетот „Евро-Балкан“, под менторство на проф.
д-р Слободанка Марковска, со дисертацијата со наслов „Компјутационализмот и
феминистичко-родовата теорија на умот“. Бил вработен во Институтот за општествени
и хуманистички науки „Евро-Балкан“ во периодот: 2008-2009, а во Здружението на
граѓани „Акција Здруженска“ работи како раководител на програма во периодот: 20092012. Соработува со бројни институции од областа на родовата еднаквост и човековите
права. Од декември 2012 година работи како помлад асистент на Институтот за родови
студии на Филозофскиот факултет во Скопје. Автор е на повеќе од триесет научни
трудови од областа на филозофијата и родовата теорија.
Учествува во проекти од разни научни и општествени области: 2004-2009,
Институт Евро Балкан - координатор проект менаџер на следните проекти: „Родова
перспектива на трговијата со луѓе“; „Националната стратегија за борба против
трговијата со луѓе“ 2007; „Стереотипи: застапеност на жените во печатените медиуми
во Југоисточна Европа (2008-2009); Како предавач на школата за Род и политикаИнститут Евро Балкан (2002-2009); Како виш истражувач, на Истражувачки проект:
GEMIC – „Пол, миграција и интеркултурна интеракција во Медитеранот и Југоисточна
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Европа“ 2004-2009; Истражувачки проект: Локална самоуправа родова рамноправност
- „Акција Здруженска“; Следење на спроведувањето на Законот за еднакви можности на
жените и мажите во рамките на локалната самоуправа на Република Македонија –
„Акција Здруженска“.
На 19.12.2014 година е избран во звањето доцент на Филозофскиот факултет во
научните области (дисциплини): методологија на родот и полот, историја на родот и
полот, родот и религијата и стратегии за родова рамноправност.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатот од денот на последниот избор до денес,
како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од
денот на послeдниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена
документација која е од важност за изборот.
НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА
КАНДИДАТОТ ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА
Наставно-образовна дејност
Во рамки на наставно-образовната дејност на УКИМ, Филозофски факултет,
Институт за родови студии, кандидатот доц. д-р Боби Бадаревски остварува настава на
прв и втор циклус на студиските програми, по родови студии и на семејни студии.
Како доцент на Институтот за родови студии ги предава предметите: Вовед во
родови студии, Стратегии за родова рамноправност, Жената во еврејството
христијанството и исламот, Статусот на жените во источните религии, Родовите студии
и мирот, Сексуални ориентации и политики, Родова рамноправност во социјалната
работа и политика. На втор циклус студии на Институтот за родови студии ги предава
предметите: Teории за родот, Феминистички теории на знаење и Методолошки основи
на родовите истражувања. На Институтот за семејни студии го предава предметот Семејни односи и развој на сексуалниот идентитет.
Кандидатот бил ментор на 16 дипломски работи, а учествувал и како член за
оцена/или одбрана на 21 дипломска работа.
Научноистражувачка дејност
Во рамки на научноистражувачката дејност, во периодот по неговиот избор во
звањето доцент, кандидатот доц. д-р Боби Бадаревски покажал забележителна
активност во областа од неговиот научен интерес.
Во последните 5 години објавени му се 6 статии во научни списанија и зборници
од конференции со меѓународен рецензентски одбор во кои учествуваат членови од
најмалку три земји.
1. Badaevski, Bobi. “Towards a Feminist Social Neuroscience.” Identiteties 16, no. 1 (2019).
2. Бадаревски, Боби. “Кон една феминистичка филозофија на умот.” Контекст, бр. 13
(2015).
3. Бадаревски, Боби. “Психосемантика: проблемите на значењето во Компјутациската
теорија на умот.” Спектар, бр. 66 (2015).
4. Бадаревски, Боби. “Двете лица на социјалната невронаука.” Во Новите предизвици на
социолошката имагинација. Ур. Константин Миновски. Скопје: Здружение на
социолози на Република Македонија, УКИМ -Скопје, во печат.
5. Бадаревски, Боби. “Расправа за една феминистичка филозофија на умот.” Во За
душата. Ур. Јасмина Мојсиева-Гушева. Здружение за компаративна книжевност на
Македонија, Филозофско друштво на Македонија Скопје, 2018.
6. Бадаревски, Боби. “Компјутациската метафора во филозофијата на умот и когнитивната
наука.” Во Логос/Тропос. Ур. Љупчо Митковски. Скопје: Филозофско друштво на
Македонија, Здружение на класични филолози „Антика“, Институт за филозофија,
Филозофски факултет, Институт за класични студии, Филозофски факултет, 2019. Во
печат.
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Кандидатот доц. д-р Боби Бадаревски одржал 2 пленарни предавања на
меѓународни собири и учествувал во реализација на еден национален
научноистражувачки проект.
Според она што е напишаното во неговите статии, монографии и научни трудови,
Комисијата цени дека д-р Боби Бадаревски покажал продлабочена анализа за
проблемите кои ги обработува и дека е врвен познавач на областите кои ги проучува.
Стручно-применувачка дејност и дејност од поширок интерес
Доцент д-р Боби Бадаревски е активно вклучен во стручно-применувачката
работа на Филозофскиот факултет и повеќе невладини здруженија.
Автор е на 2 монографии: „Родовата еднаквост во пристапувањето кон ЕУ (2016).“
и „Еднакви права и можности за самохрани мајки“ (2018). Уредник е на „Списание за
родови студии и политики“ на Институтот за родови студии при Филозофскиот
факултет во Скопје.
Бил раководител на Институтот за родови студии во периодот од 2015 до 2017
година.
Кандидатот д-р Боби Бадаревски остварил експертски активности во изработка
на стандардизирана методолошка рамка за национален мониторинг и проценка на
напредокот во имплементацијата на клучните законски и политички обврски за родова
еднаквост која ќе содржи различен сет индикатори за следење на работата на
Парламентот на РМ, Вадата на РМ и ЕЛС. Подготвил прирачник за политиките на ЕУ
за родова еднаквост на англиски јазик. Одржал презентација и обука на содржината на
прирачникот. Учествувал во изработката на Стратегија за родова еднаквост на град
Скопје. Активно бил вклучен во изработката на Акциски план за родова еднаквост во
периодот од 2016 до 2019 година, на Република Македонија. Подготвил и поднел
предлози за застапување на потребата од зајакнување на надзорната улога на
Парламентот и за отпочнатиот процес на измени на Деловникот за работа на
Собранието. Обезбедил поддршка за мониторинг - тимот во идентификација на извори,
прибирањето податоци за потребите на следењето, нивната систематизација и анализа
(образец 2).
Д-р Боби Бадаревски учествувал во изготвување, пријавување и реализација на
научноистражувачкиот проект: „Идентификација (Mапирање) на потенцијалите во
општествените и хуманистичките науки во Република Македонија за организирана
научна работа во областа на когнитивната наука“, финансиски поддржан од УКИМ.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот доц. д-р Боби Бадаревски во периодот од 2014 до 2018 година,
добивал позитивни оценки од анонимно спроведените анкети на студентите на
Филозофскиот факултет.
Заклучок и предлог
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста
од поширок интерес на доц. д-р Боби Бадаревски.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од
неговиот последен избор до денес, Рецензентската комисија заклучи дека доц. д-р Боби
Бадаревски поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото
образование и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставнонаучни, научно-стручни и соработнички звања и демонстратори на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите услови да биде избран во звањето
вонреден професор во наставно-научните области (дисциплини): методологија на
родовите истражувања, феминистичка епистемологија, историја на родот и полот,
родот и религијата под шифра друго (60517) и стратегии за родова рамноправност под
шифра друго (50710).
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Боби Бадаревски да
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биде избран во звањето вонреден професор во наставно-научните области
(дисциплини): методологија на родовите истражувања, феминистичка епистемологија,
историја на родот и полот, родот и религијата под шифра друго (60517) и стратегии за
родова рамноправност под шифра друго (50710).

Рецензентска комисија
Проф. д-р Владимир Давчев с.р.
Проф. д-р Денко Скаловски с.р.
Проф. д-р Сузана Симоновска с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Боби Кирил Бадаревски
Институција: Филозофски факултет - Скопје, Институт за родови студии
Научна област:
МЕТОДОЛОГИЈА НА РОДОВИ ИСТРАЖУВАЊА, ФЕМИНИСТИЧКА ЕПИСТЕМОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА
НА РОДОТ И ПОЛОТ, РОДОТ И РЕЛИГИЈАТА ПОД ШИФРА ДРУГО (60517) И СТРАТЕГИИ ЗА
РОДОВАТА РАМНОПРАВНОСТ ПОД ШИФРА ДРУГО (50710),
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН
ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________
Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________
Просечниот успех изнесува __________за интегрираните
студии.
2
Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
Наставно-научните области (дисциплини): методологија на
родовите истражувања, феминистичка епистемологија,
да
историја на родот и полот, родот и религијата под шифра
друго (60517) и стратегии за родова рамноправност под
шифра друго (50710).
3
Објавени најмалку пет рецензирани научни труда во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во
последните пет години пред објавувањето на конкурсот за
избор
1. Badaevski, Bobi. “Towards a Feminist Social
Neuroscience.” Identiteties 16, no. 1 (2019).
2. Бадаревски, Боби. “Кон една феминистичка
филозофија на умот.” Контекст, бр. 13 (2015).
3. Бадаревски, Боби. “Психосемантика: проблемите
на значењето во Компјутациската теорија на умот.”
Спектар, бр. 66 (2015).
4. Бадаревски, Боби. “Двете лица на социјалната
невронаука.”
Во
Новите
предизвици
на
социолошката имагинација. Ур. Константин
Миновски. Скопје: Здружение на социолози на
Република Македонија, УКИМ – Скопје. (во печат).
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

5. Бадаревски,
Боби.
“Расправа
за
една
феминистичка филозофија на умот.” Во За
душата. Ур. Јасмина Мојсиева-Гушева. Здружение
за компаративна книжевност на Македонија,
Филозофско друштво на Македонија Скопје, 2018.

3.1

3.2

6. Бадаревски, Боби. “Компјутациската метафора во
филозофијата на умот и когнитивната наука.” Во
Логос/Тропос. Ур. Љупчо Митковски. Скопје:
Филозофско друштво на Македонија, Здружение
на класични филолози „Антика“, Институт за
филозофија, Филозофски факултет, Институт за
класични студии, Филозофски факултет, 2019. (во
печат).
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
1. Назив на научното списание: __________
2. Назив на електронската база на списанија:___________
5. Наслов на трудот: _____________
6. Година на објава: _____________
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови
1.
Назив на научното списание:
1.
Назив на научното списание:
Контекст:списание за компаративна книжевност и
културолошко истражување
Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји): 6, Холандија, Словенија,
Србија, Велика Британија, Хрватска, Македонија
Наслов на трудот:
Кон една феминистичка филозофија на умот
Година на објава: 2015
2.
Назив на научното списание:
Спектар : списание за литературна наука / Институт
за литература
Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и
припадност по земји):
7, Австрија, Словачка, Полска, Хрватска, Руска
Федерација, Словенија, Македонија
Наслов на трудот: Психосемантика: проблемите на
значењето на компјутациската теорија на умот
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Ред.
број

3.3

Исполнетост
на општите
услови
да/не

ОПШТИ УСЛОВИ
Година на објава: 2015
3.
Назив на научното списание:
Identities: Journal for Politics, Gender and Culture
Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и
припадност по земји): 10, Македонија, САД, Бугрија,
Франција, Грција, Словенија, Германија, Италија
Наслов на трудот:
Towards a Feminist Social Neuroscience
Година на објава: 2019
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на
Европската Унија и/или ОЕЦД
1.Назив на научното списание: _________
2.Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________
3. Наслов на трудот: _____________
4. Година на објава: _____________

3.4

Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја
членка на Европската Унија и/или ОЕЦД
1. Наслов на книгата: _________
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________
3. Издавач, година и место на издавање/објавување:
____________

3.5

Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
земји
1.Назив на зборникот: За душата
2.Назив на меѓународниот собир: За душата
3.Имиња на земјите: Македонија, Србија, Словенија,
Бугарија.
4. Наслов на трудот:Расправа за една феминистичка
теорија за умот
5. Година на објава: 2018
1.Назив на зборникот: „Новите предизвици на социолошката
имагинација“
2.Назив на меѓународниот собир
„Новите предизвици на социолошката имагинација (во
чест на Чарлс Рајт Милс)
3.Имиња на земјите: Македонија, Србија, Словенија, Бугарија.
4. Наслов на трудот: Двете лица на социјалната невронаука
5. Година на објава: во печат (потврда со референца во прилог)
1.Назив на зборникот: „Логос/Тропос“
2.Назив на меѓународниот собир „Логос/Тропос“
3.Имиња на земјите: Македонија, Србија, Бугарија.
4.Наслов на трудот: “Компјутациската метафора
филозофијата на умот и когнитивната наука.”
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

5. Година на објава: 2019 (во печат) (потврда со реферeнца во
прилог)
3.6

Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува
Националниот
совет
за
високо
образование
и
научноистражувачка дејност
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______
2. Година на објава __________
3. Издавач, место на издавање и година ______________

4

Претходен избор во наставно-научно звање – доцент,
датум и број на Билтен:
Има способност за изведување на високообразовна дејност

5
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И
НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ
Кандидат : Боби Кирил Бадаревски
Институција: Филозофски факултет -Скопје, Институт за родови студии
Научна област: методологија на родови истражувања, феминистичка
епистемологија, историја на родоти полот, родот и религијата под шифра
Друго (60517) и стратегии за родовата рамноправност под шифра Друго
(50710)
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Одржување на настава – од прв циклус
студии
Р101З Вовед во родови студии
Р203З Стратегии за родова рамноправност
Р303З Жената во еврејството
христијанството и исламот
Р402З Статусот на жените во источните
религии
Р505И Родовите студии и мирот 2 1
Р1-З Вовед во родови студии/
Р34-И Родова рамноправност во социјалната
работа и политика 2 2
Р 802 Сексуални ориентации и политики
СС 706 Семејни односи и развој на сексуалниот
идентитет
Р1-З Вовед во родови студии
Одржување на вежби (лабораториски,
клинички, аудиториски или изработка на
семинарски труд)
Р101З Вовед во родови студии
Р203З Стратегии за родова равноправност
Р303З Жената во еврејството
христијанството и исламот
Р402З Статусот на жените во источните
религии
Р505И Родовите студии и мирот
Р1-З Вовед во родови студии
Р34-И Родова рамноправност во социјалната
работа и политика
Р 802 Сексуални ориентации и политики
Р1-З Вовед во родови студии
СС 706 Семејни односи и развој на сексуалниот
идентитет
- од втор циклус студии
РС 207 Teории за родот
РС 209Феминистички теории на знаење
РС 101Методолошки основи на родовите
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Поени

1,8
1,8
1,8
1,8
1,2
1,8
1,2
1,2
3,6
1,8

0,9
0,9
0,9
0,9
0,45
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,05
1,09
1,09
1,2
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истражувања
Консултации со студенти
Консултации
Ментор на дипломска работа
16
Член на комисија за оцена или одбрана на
дипломска работа
21
Пакет материјали за одреден предмет
СС 706 Семејни односи и развој на сексуалниот
идентитет
Вкупно

1
3,2
2,1
1
37,28

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Учесник во национален научен проект
Идентификација (Mапирање) на потенцијалите
во општествените и хуманистичките науки во
Република Македонија за организирана научна
работа во областа на когнитивната наука
научноистражувачки проект
финансиран од средствата на УКИМ за 2016/17
година
Монографија
Бадаревски, Боби. Родовата еднаквост во
пристапувањето кон ЕУ. Скопје: Здружение за
унапредување на родовата еднаквост Акција
Здруженска, 2016.
Трудови со оригинални научни резултати,
објавен во научно списание во кое трудовите
што се објавуваат подлежат на рецензија и кое
има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат најмалку три земји, при што
бројот на членови од една земја не може да
надминува две третини од вкупниот број на
членови
Badaevski, Bobi. “Towards a Feminist Social
Neuroscience.” Identiteties 16, no. 1 (2019).
Бадаревски, Боби. “Кон една феминистичка
филозофија на умот.” Контекст, бр. 13 (2015).
Бадаревски, Боби. “Психосемантика: проблемите
на значењето во Компјутациската теорија на умот.”
Спектар, бр. 66 (2015).
Трудови со оригинални научни резултати,
објавен во зборник на рецензирани научни
трудови, презентирани научни трудови,
презентирани на меѓународни академски
трудови каде што членовите на програмскиот
или научниот комитет се од најмалку три земји
Бадаревски, Боби. “Двете лица на социјалната
невронаука.” Во Новите предизвици на социолошката
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3

8

5
5
5

5
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имагинација. Ур. Константин Миновски. Скопје:
Здружение на социолози на Република Македонија,
УКИМ -Скопје, во печат.
Бадаревски, Боби. “Расправа за една феминистичка 5
филозофија на умот.” Во За душата. Ур. Јасмина
Мојсиева-Гушева. Здружение за компаративна
книжевност на Македонија ЗККМ Скопје, 2018.
Бадаревски, Боби. “Компјутациската метафора во 5
филозофијата на умот и когнитивната наука.” Во
Логос/Тропос. Ур. Љупчо Митковски. Скопје:
Филозофско друштво на Македонија, Здружение на
класични
филолози
„Антика“,
Институт
за
филозофија, Филозофски факултет, Институт за
класични студии, Филозофски факултет, 2019. Во
печат
Труд објавен во зборник на трудови на в.о.
установа
Бадаревски, Боби. “Филозофијата на умот и 2
когнитивната наука како идеја во Македонија.”
Годишен зборник / Филозофски факултет на
Универзитетот „Св. Кирили и методиј“ - Скопје, бр. 70
(2017).
Пленарни предавања на научен/стручен собир
со меѓународно учество
Предавање на меѓународна регионална конференција 3
„Промовирање на вредностите на родовата еднаквост:
Граѓанско општество за општествени промени“
Скопје, 2016
Предавање на меѓународна регионална средба 3
„Меѓугранична еднаквост и родова интеграција“,
поддржан од ЕУ во рамките на ИПА-инструментот за
прекугранична соработка меѓу Македонија и Косово,
2016
Вкупно
49
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
број

Назив на активноста:

Поени

Стручна монографија
Бадаревски, Боби, and Дороти Пачкова. Еднакви права и 6
можности за самохрани мајки. Скопје: Една може!, 2018
Учество
во
промотивни
активности
на
факултетот
Активности на Отворен ден на УКИМ 2015-2018
2
Стручна
редакција
на
трудови
на
странски/македонски јазик
Жорж деби, Историја на жените на западот, Скопје, 1
Филозофски факултет, 2018 – соработник на изданието
Уредник на научно стручно списание
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„Списание за родови студии и политики“ (Journal of Gender
Studies and Policies), со акроним JGSP, (во понатамошниот
текст Списание) на Институтот за родови студии при
Филозофскиот факултет во Скопје.
Дејности од поширок интерес
Изготвување и пријавување на научен/образовен
национален проект
Идентификација (Mапирање) на потенцијалите во
општествените и хуманистичките науки во Република
Македонија за организирана научна работа во областа на
когнитивната наука научноистражувачки проект
финансиран од средствата на УКИМ за 2016/17 година
Раководител на внатрешна организациона единица
2015-2017, Институт за родови студии
Подготовка на национални документи
Стратегија за родова еднаквост на град Скопје
Учество во изработка на национална програма од
одредена област
Акциски план за родова еднаквост, 2016 2019
Акциски план за родова еднаквост на град Скопје
Експертски
активности:
евалуација,
стручна
ревизија, супервизија, технички извештаи, вешт
наод и мислење, стручно мислење, проценка на
капитал, систематизација, методологија
Изработка на стандардизирана методолошка рамка за
национален мониторинг и проценка на напредокот во
имплементацијата на клучните законски и политички
обврски за родова еднаквост која ќе содржи различен сет
индикатори за следење на работата на Парламентот на РМ,
Владата на РМ и ЕЛС – НВО Акција Здруженска
Поддршка за мониторинг-тимот во идентификација на
извори, прибирањето податоци за потребите на следењето,
нивната систематизација и анализа. НВО Акција Здруженска
Обезбедил писмен инпут во подготовката на релевантни
тематски сумарни брифови и препораки за потребите на
учество во консултации организиарани од национални и
меѓународни институции
Подготовка и поднесување на предлози за застапување
засновани на потребата од зајакнување на надзорната улога
на Парламентот и за отпочнатиот процес на измени на
Деловникот за работа на Собранието НВО Акција
Здруженска
Подготвен прирачник за политиките на ЕУ за родова
еднаквост на англиски јазик.
Презентација и обука на содржината на прирачникот на
еднодневен настан организиран од Нарачателот

2

1

3
2
3
3

1

1
1

1

1
1

Вкупно
29
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
37,28
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
49
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
29
Вкупно
115,28
Членови на комисија
Проф. д-р Владимир Давчев, претседател с.р.
Проф. д-р Денко Скаловски, член с.р.
Проф. д-р Сузана Симоновска, членка с.р.
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