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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:

ТЕОРИЈА НА СОЦИЈАЛНА РАБОТА (51201), МЕТОДИКИ НА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА (ПОЕДИНЕЦ, ГРУПА, ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА)
(51205), СОЦИЈАЛЕН РАЗВОЈ (51202), СИСТЕМИ НА СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА (51204) И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА (51200) НА
ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на распишаниот конкурс на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во
Скопје, Филозофски факултет, Институт за социјална работа и социјална политика, објавен во
дневните весници „Вечер“ и „Коха“ на 31.3.2020 година, за избор на наставник во сите наставнонаучни звања во наставно-научните области (дисциплини): теорија на социјална работа,
методики на социјална работа (поединец, група, локална заедница), социјален развој, системи на
социјална заштита и социјална политика и врз основа на одлуката на Наставно-научниот совет на
Филозофскиот факултет во Скопје, донесена на XXXI редовна седница, одржана на 6.5.2020
година (Одлука бр. 04-773/9 од 8.5.2020), формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. др Мариа Доневска, проф. д-р Сунчица Димитријоска и проф. д-р Маја Геровска-Митев. По
разгледувањето на приложените документи и трудови, а врз основа на член 173 од Законот за
високото образование, како и членовите 33, 34, 35 и 36 од Правилникот за посебните услови и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник број
411 од 5 ноември 2018 година), Рецензентската комисија на Наставно-научниот совет на
Филозофскиот факултет во Скопје му го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научните
области: теорија на социјална работа (51201), методики на социјална работа (поединец, група,
локална заедница) (51205), социјален развој (51202), системи на социјална заштита (51204) и
социјална политика (51200), во предвидениот рок се пријави, како единствен кандидат, д-р
Светлана Трбојевиќ, вонреден професор на Институтот за социјална работа и социјална политика
при Филозофскиот факултет во Скопје.
На објавениот конкурс во дневните весници „Вечер“ и „Коха“ за избор на наставник во сите
наставно-научни звања во научните области (дисциплини): теорија на социјална работа,
методики на социјална работа (поединец, група, локална заедница), социјален развој, системи на
социјална заштита и социјална политика, во предвидениот рок се пријави, како единствен
кандидат, д-р Светлана Трбојевиќ, вонреден професор на Институтот за социјална работа и
социјална политика при Филозофскиот факултет во Скопје. Кон пријавата, кандидатката достави:
кратка биографија, диплома за научен степен – доктор на социјална работа и социјална политика,
Одлука од избор на наставник во звање – вонреден професор од Филозофскиот факултет во
Скопје, изјава за исполнување на општите и посебните услови за избор, доказ за општа
здравствена состојба, доказ дека со правосилна судска пресуда не ѝ е изречена казна забрана за
вршење професија, дејност или должност, список на научни и стручни трудови и примероци од
нив, како и други документи кои ги потврдуваат наводите во биографијата. Составен дел на овој
Извештај се и Образецот 1 за исполнетост на општите услови за избор во наставно-научно звање
– редовен професор, како и Образецот 2 за исполнетост на посебните услови за избор во наставнонаучни, научни и наставно-стручни звања за кандидатката д-р Светлана Трбојевиќ.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Д-р Светлана Трбојевиќ е родена на 6.12.1971 година, во Скопје. Средно образование
завршила во СДУЦ „Димитар Митрев“ - Скопје, на 10.6.1990 година. Со високо образование се
стекнала на Филозофскиот факултет во Скопје, на 16.12.1996 година. Дипломирала на Институтот
за социјална работа и социјална политика на 8.5.1996 година, со просечен успех 8,36.
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Д-р Светлана Трбојевиќ активно се служи со англискиот јазик, српскиот и хрватскиот
јазик, а пасивно со германскиот јазик.
Во учебната 1997/98 година се запишала на постдипломски (магистерски) студии по
социјална работа и социјална политика при Филозофскиот факултет во Скопје. Студиите ги
завршила во 2007 година, со просечен успех 9,75. На 21.4.2008 година го одбранила
магистерскиот труд на тема: „Влијанието на мултикултурализмот врз праксата на социјалната
работа и реформите во социјалната држава“.
Докторска дисертација пријавила во октомври 2008 година на Филозофскиотот
факултет. Дисертацијата на тема: „Христијанската духовна перспектива како детерминанта на
социјалната политика и социјалната работа во западните демократии“ ја одбранила на 22.10. 2010
година, пред Комисија во состав: проф. д-р Мариа Доневска, проф. д-р Нано Ружин, проф. д-р
Сузана Симоновска, проф. д-р Маја Геровска Митев и доц. д-р Сузана Борнарова. Со тоа се
стекнала со научниот степен доктор на науки од научната област социјална работа и социјална
политика.
На 28.10.2015 година е избрана во звањето вонреден професор на Филозофскиот
факултет, во следниве области: теорија на социјална работа, методики на социјална работа
(поединец, група и локална заедница), социјален развој, системи на социјална заштита и
социјална политика. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 1108 од 1.10. 2015
година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, како и вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатката од изборот во звањето редовен професор 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-образовната дејност на УКИМ, Филозофски факултет, како
вонреден професор, кандидатката д-р Светлана Трбојевиќ изведува голем број на часови и вежби
на првиот циклус студии по следниве предмети: Теорија на социјална работа, Сиромаштија и
социјална исклученост, Групна социјална работа, Социјална работа во локална заедница,
Мултикултурна социјална работа, Мултикултурализам и Улогата на семејството во социјалниот
развој. Покрај тоа, таа изведува настава и консултации на втор циклус студии по следниве
предмети: Истражувачки и практични методи и техники во социјалната работа (2015/2016,
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), и Духовна социјална работа (2015/2016, 2017/2018, 2018/2019)
на студиската програма Социјална работа и социјална политика; Менаџирање со граѓански
здруженија (2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) од II циклус на студиската програма Социјален
менаџмент; Интеркултурализам и социјална политика на студиска програма од II циклус на
интердисциплинарните „Интеркултурни студии“. На трет циклус студии по социјална работа и
социјална политика, д-р Светлана Трбојевиќ изведува настава по предметот Аксиолошки и
општествени димензии на социјална работа. Проф. д-р Светлана Трбојевиќ учествувала и во
изготвување на наставните програми за прв и втор циклус студии при извршување на
неопходните промени и акредитација на студиските програми на Институтот за социјална работа
и социјална политика. На првиот циклус студии, тоа се предметните програми по:
Мултикултурна социјална работа, Мултикултурализам и Плурална социјална заштита за
лица со пречки во развој. На вториот циклус студии, таа ги подготвила предметните програми по
следниве предмети: Духовна социјална работа и Менаџирање со граѓански здруженија.
Проф. д-р Светлана Трбојевиќ е ментор на еден специјалистички труд и 26 дипломски
работи.
Проф. д-р Светлана Трбојевиќ учествувала како член во комисија за оцена/или одбрана
на 76 дипломски и 13 магистерски труда и на 2 докторски дисертации.
Во период од последен избор во звањето вонреден професор до сега, д-р Светлана
Трбојевиќ е автор на рецензиран учебник под наслов „Христијанската духовна перспектива во
социјалната работа и социјалната политика“ (2019).
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Во рамки на наставно-образованата дејност, Комисијата заклучи дека кандидатката
посветено ја извршувала наставно-образовната дејност, за што сведочат и високите оценки од
самоевалуацијата спроведена на Филозофскиот факултет во Скопје. Комисијата откако ги
разгледа, ги наведе и ги вреднуваше сите активности остварени во рамките на наставнообразовната дејност во периодот од октомври 2015 до март 2020, врз основа на приложената
документација, заклучи дека кандидатката има остварено 124,58 поени, далеку повеќе од
потребните 20 поени предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
Научноистражувачка дејност
Кандидатката д-р Светлана Трбојевиќ од последното звање вонреден професор има
објавено вкупно 11 научни трудови како автор и коавтор, од кои 3 научни труда во научни
списанија индексирани во електронска во датабаза EBSCO, 6 труда во меѓународни научни
списанија, 1 труд во меѓународна публикација и 1 труд во зборник од научни собири. Д-р Светлана
Трбојевиќ дала свој придонес во 8 национални проекти како експерт, истражувач, консултант или
обучувач, а се јавува како координатор на 3 национални научни проекти:
„Етнографско истражување за идентификација на јавни перцепции за развојните
приоритетите на Програмата за работа на ООН во државата.“ (Филозофски факултет, УНДПМакедонија, 2020)
„Истражување на придобивките и оценка на влијанието (квалитативна анализа на
корисниците) од Проектот за надградба и развој на патишта (ПНРП,) Проект за рехабилитација
на национални и регионални патишта (ПРНРП) “ во реализација на Јавно претпријатие за
државни патишта, поддржан од Светска банка, 2019.
„Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и оценка на влијанието (квалитативна
анализа на корисниците) од Проектот за надградба и развој на патишта (ПНРП), Проект за
рехабилитација на национални и регионални патишта (ПРНРП) во реализација на Јавно
претпријатие за државни патишта, поддржан од Светска банка, 2017-2019.
Во сите три проекти кандидатката ги анализирала социјалните ефекти од развојните,
посебно инфраструктурните зафати, во истражуваните локални заедници.
Д-р Светлана Трбојевиќ, од последниот избор во звањето вонреден професор до сега,
држела предавања на пет странски универзитети. Со согласност од Наставно-научниот совет при
Филозофскиот факултет, во учебните години 2016/17, 2017/2018, 2018/19 и 2019/20, кандидатката
држела предавња по два предмета од области во која е бирана на Филозофскиот факултет на
Универзитетот во Ниш, на Одделот за социјална работа и социјална политика, каде што се
сретнува и како носител на наставните програми по предметите: Теории на социјална работа и
Групна социјална работа. Во мај 2019 година, д-р Светлана Трбојевиќ, на покана на
Источнобаварискиот универзитет за применети науки од Регензгург, на Одделот за социјална
работа, одржа настава на прв циклус студии по предметот: Социјална работа во интеркултурна
средина. Во 2018 година има одржано предавање на Лувен-Лимбург универзитетот од Белгија, на
Католичкиот универзитет за применети науки, Падерборн, Германија и на Универзитетот
Колумбија од Њујорк, САД. Членовите на Комисијата за избор се информирани за високото ниво
на дидактички активности на кандидатката во горепосочените странски институции.
Кандидатката учествувала на 9 научно-стручни собири со реферат и усна презентација.
Називите на трудовите, проектите и сл. се наведуваат во табелата во Анекс 2 (член 3/член
4) од Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.
Во рамките на научноистражувачката дејност, Комисијата ги зеде предвид сите активности
остварени од кандидатката во периодот од последниот избор во наставно-научното звање
вонреден до денот на објавување на конкурсот, ги разгледа и ги вреднуваше со вкупно 120,8 поени,
со што констатираше дека во научноистражувачката дејност, кандидатката ги остварува, но и ги
надминува пропишаните минимален број поени со Правилникот за посебните услови и
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања и
демонстратори на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Треба да се нагласи дека
кандидатката располага со посебна умешност за пронаоѓање на заемни релации помеѓу содржини
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на научни области кои ги проучува. Нејзини согледувања се нестереотипни и внесуваат нови
сознанија во теоријата и практиката на социјалната работа.
Стручно-применувачка дејност и дејност од поширок интерес
Во периодот од 2015 до 2020 година, д-р Светлана Трбојевиќ, во рамките на стручноприменувачката дејност и дејностите од поширок интерес, како експерт, своето внимание го
фокусирала во доменот на социјалната работа и социјалната политика.
Д-р Светлана Трбојевиќ остварила експертски активности преку изготовка на стручни
монографии и студии за состојбите поврзани со социјалната заштита и социјалниот развој.
Коавтор е на стручната монографија: Analysis of legal and budgetary possibilities of the state to
finance social services and projects, како и автор на поглавјето: Работна група 2: Социјална политика
и Вработување (Поглавје 19), Книга на препораки, Национална конвенција за Европската Унија
во Република Северна Македонија. Член е на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно
списание „Ревија за социјална политика“, Скопје, Филозофски факултет. Стручно усовршување во
странство остварила со студиски престој на Факултетот за применети науки во Регензбург,
Германија, 2016 година и на Универзитетот во Талин, Естонија, фавруари 2020. Особена
активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. Активно е вклучена во
изготвување на 10 проценки на социјално влијание на проекти за подобрување на општинските
услуги и 2 проценки на социјално влијание од инфраструктурни инвестиции на патишта, проекти
на Светска банка, Министерство за труд и социјална политика, СОС Детско село и УНИЦЕФ.
Проф. д-р Светлана Трбојевиќ активно е вклучена во работата на бројни комисии на
Филозофскиот факултет и во комисии и тела на државни и други органи, и тоа: претседател на
Комисијата за избор на членови и на претседател на Факултетското студентско собрание на
Филозофскиот факултет, октомври 2019; Комисијата за спроведување на постапката за избор на
декан на Филозофскиот факултет во Скопје, 2017; претседател на Комисијата за спорт на
Филозофскиот факултет (од 14.IX 2017); член на Комисијата за јавни набавки на Филозофскиот
факултет, 2017 - 2018; член на Комисијата за лиценцирање на даватели на услуги во установи за
социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги, 2019 - 2022; член на управен одбор
на ЈУ Детски дом „11 Октомври“, 2015 - 2017. Кандидатката, согласно со основните категории во
социјалната работа/потреби, проблеми и акција, е човек од акција и со своето однесување им дава
одличен пример на студентите.
Од 15.IX 2017 година, д-р Светлана Трбојевиќ е раководител на Институтот за социјална
работа и социјална политика, со што дава придонес во носење на одлуките на Деканатската управа
на Филозофскиот факултет, а била и член и на комисија за избор на изготвување на Стратегија за
развој на Филозофскиот факултет во Скопје.
Земајќи ги предвид сите активности од изборот во звањето вонреден професор до
објавувањето на конкурсот, Комисијата констатираше дека кандидатката активно била вклучена
во реализација на стручно-применувачките дејности и дејностите од поширок интерес, со што
остварила вкупно 30,5 поени согласно со Правилникот за посебните услови и постапката за избор
во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и демонстратори на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, надминувајќи ги предвидените поени.
Оценка од самоевалуација
Кандидатката д-р Светлана Трбојевиќ, во учебната 2016/2017 година, на анонимно
спроведената анкета од студентите на Филозофскиот факултет во Скопје, доби вкупна просечна
позитивна оценка од 9,37, додека во учебната 2017/2018 година, вкупна оценка 9,49, што
несомнено потврдува дека и студентите високо ја оценуваат нејзината работа.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација, личното познавање на кандидатката
и можноста за следење на нејзиниот професионален и научен развој, Рецензентската комисија
многу високо ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научноистражувачката и стручноапликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на д-р Светлана Трбојевиќ.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор за вонреден професор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Светлана
Трбојевиќ поседува научни и стручни квалитети пропишани со Законот за високото образование
и со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставностручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје. Комисијата утврди дека д-р Светлана Трбојевиќ во времето на извршување на
работните задачи при Филозофскиот факултет во Скопје како вонреден професор остварила
вкупно 275,88 поени, со што повеќекратно го надминува минималниот број потребни поени (80)
за избор во звањето редовен професор во научните области: теорија на социјална работа,
методики на социјална работа (поединец, група, локална заедница), социјален развој, системи на
социјална заштита и социјална политика.
Според гореизнесеното, Комисијата има посебна чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Светлана Трбојевиќ да биде
избрана во звањето редовен професор во научните области: теорија на социјална работа,
методики на социјална работа (поединец, група, локална заедница), социјален развој, системи на
социјална заштита и социјална политика.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Мариа Доневска, претседател, с.р.
Проф. д-р Сунчица Димитријоска, член, с.р.
Проф. д-р Маја Геровска-Митев, член, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Светлана Цветан Трбојевиќ
Институција:
Филозофски факултет, Институт за социјална работа и социјална
политика
Научна област: теорија на социјална работа, методики на социјална работа (поединец, групна,
и локална заедница), социјален развој, системи на социјална заштита, социјална политика
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН
ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК
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 *
ДА

2

3

3.1

1

2

3

Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,36
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,75
Просечниот успех изнесува 9,05 за интегрираните студии.
Научен степен – доктор на науки од научната област за која се
избира
Назив на научната област: социјална работа и социјална политика,
поле: социјална работа и социјална политика, подрачје:
општествени науки.
Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните
пет години пред објавувањето на конкурсот за избор
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: Journal of Social Policy
2. Назив на електронската база на списанија Еbsco
3. Наслов на трудот: Social Services for Elderly Persons
4. Година на објава: 2019
1. Назив на научното списание: Journal of Social Policy
2. Назив на електронската база на списанија Еbsco
3. Наслов на трудот: Additional support to children with obstacles in
development
4. Година на објава: 2017
1. Назив на научното списание: Journal of Social Policy
2. Назив на електронската база на списанија Еbsco
3. Наслов на трудот: Inclusion of disabled persons in the Republic of
Macedonia: Social Protection and Employment
4. Година на објава: 2015
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Ред.
број
3.2

4

5

6

7

ОПШТИ УСЛОВИ
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: European Journal of Social Sciences
2. Меѓународен уредувачки одбор 33 вкупен број членови, од кои:
Полска 3, Јужна Африка, Индонезија Азарбеџан, Велика Британија
2, Тајланд 2, Бразил 2, Латвија, Канада, Алжир 2, Русија, Северна
Македонија, Грција 2, Малезија 2, Иран, Колумбија, Украина, САД,
Виетнам, Египет, Ирак, Романија, Албанија, Косово, Италија.
3. Наслов на трудот: Social Skills for Students in Helping Profession
Working with Groups Under Risk
4. Година на објава: 2020
1. Назив на научното списание: European Journal Of Social Sciences
2. Меѓународен уредувачки со 37 вкупен број членови, од кои::
Албанија, Алгир, Аргентина, Азербејџан, Бразил 2, Канада,
Колумбија, Египет, Северна Македонија, Грција 2, Индонезија 2,
Иран, Ирак, Италија, Јордан, Косово, Латвија, Малезија 2, Полска
3, Романија, Русија, Јужна Африка , Тајланд 3, Велика Британија 2,
Украина, САД, Виетнам
3. Наслов на трудот: The Need of Professional Social Work in
Overcoming Social Problems and Social Exclusion of Children in the
Process of Education
4. Година на објава: 2019
1. Назив на научното списание: European Journal of Marketing and
Economics
2. Меѓународен уредувачки одбор со 48 вкупен број членови, од
кои:: Романија, Грција 2, Италија 2, Шпанија 2, Турција 3,
Азербејџан, Грузија 7, Молдавија, Русија, Финска, Албанија 2,
Мексико, Индија 2, Чиле, Литванија 3, Бугарија 2, Индонезија,
Малезија 2, Колумбија, Мароко, Португалија 2, Полска 3, Египет,
Велика Британија, Шри Ланка, Босна и Херцеговина, Мароко,
Нигерија, Обединетите Арапски Емирати
3. Наслов на трудот: Financing of Social Services for Children in
Macedonia
4. Година на објава: 2018
1. Назив на научното списание: European Journal of Social Sciences,
Education and Research
2. Меѓународен уредувачки одбор со 54 вкупен број членови, од
кои: Албанија, Алжир, Аргентина, Азербејџан, Босна и
Херцеговина, Бразил 2, Бугарија, Канада, Колумбија, Египет,
Финска, Грција 3, Индија, Индонезија 2, Ирак, Израел, Италија 4,
Јордан, Косово, Латвија, Малезија 2, Мексико 2, Монголија,
Мароко, Пакистан, Палестина, Полска, Португалија 3, Романија 3,
Русија 2, Србија, Јужна Африка, Шпанија, Шведска, Тајланд 2,
Велика Британија 2, Украина, САД, Виетнам.
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Ред.
број

8

9

3.4

ОПШТИ УСЛОВИ
3. Наслов на трудот: Changes in European Welfare State Regimes
as a Response to Fertility Trends: Family Policy Perspective
4. Година на објава: 2017
1. Назив на научното списание: European Journal of
Multidisciplinary Studies
2. Меѓународен уредувачки одбор со 43 вкупен број членови, од
кои: Албанија 2. Алжир 2, Азербејџан, Бразил 2, Чиле, Финска,
Грузија 5, Грција, Хрватска, Унгарија, Индија, Индонезија, Иран,
Израел, Италија 2, Косово 2, Малезија, Мексико 2, Молдавија,
Монголија, Македонија, Полска 2, Русија, Јужна Африка, Шпанија,
Тајланд 2, Турција 3, Велика Британија 2.
3. Наслов на трудот: Provision of Health and Social Services
for Drug Addicts in the Republic of Macedonia
4. Година на објава: 2016
1. Назив на научното списание: European Journal Of Social Sciences
Education And Research
2. Меѓународен уредувачки одбор со 57 вкупен број членови, од
кои: Албанија, Алжир, Азербејџан, Аргентина, Бугарија, Бразил 2,
Босна и Херцеговина, Канада, Колумбија, Гранада, Египет, Финска,
Грција 3, Јордан, Косово, Латвија, Малезија 2, Мароко, Монголија,
Мексико 2, Индија, Ирак, Италија 4, Израел, Индонезија 2, Русија 2,
Палестинец, Португалија 3, Шведска, Полска 2, Пакистан, Романија
3, Јужна Африка, Шпанија, Србија, Тајланд 2, Украина, Велика
Британија 2, САД, Виетнам.
3. Наслов на трудот Demographic aging of population and the social
protection system in the Republic of Macedonia
4. Година на објава: 2015
Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја членка
на Европската Унија и/или ОЕЦД

1. Наслов на од книгата: Social Glocalisation and Education
Social Work, Health Sciences, and Practical Theology
Perspectives on Change.
2. Наслов на дел од книгата: Fundamental Values in
Christianity Reflected in Social Welfare Policy and Social
Work
3. Назив на членката на ЕУ: Германија
4. Издавач, година и место на издавање/објавување:
Catholic University of Applied Sciences: Cologne, Barbara
Budrich Publishers, 2020
3.5

10

Исполнетост
на општите
услови
да/не

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: „Трансформација кон одржливо и
флексибилно општество за лицата со инвалидност“.
2. Назив на меѓународниот собир: 25 години студии по
дефектологија – 5. Меѓународна конференција „Трансформација
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Ред.
број

4

5
6

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

кон одржливо и флексибилно општество за лицата со
инвалидност“.
3. Имиња на земјите: Македонија, Италија, Израел, Србија,
Бугарија, Хрватска, Босна и Херцеговина.
4. Наслов на трудот: Macedonian regulatory framework of vocational
rehabilitation for persons with disabilities
5. Година на објава: 2018
Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка
задачи од научната област за која се избира ***
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или збирката
задачи: Христијанската духовна перспектива во социјалната
работа и социјалната политика
2. Место и година на објава: 2019
Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден
професор, датум и број на Билтен: број 1108 од 1.10.2015
Има способност за изведување на високообразовна дејност

ДА

ДА
ДА

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Мариа Доневска, претседател, с.р.
Проф. д-р Сунчица Димитријоска, член с.р.
Проф. д-р Маја Геровска-Митев, член с.р.
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: Светлана Цветан Трбојевиќ
Институција: Филозофски факултет, Институт за социјална работа и социјална политика
Научна област: теорија на социјална работа, методики на социјална работа (поединец, групна, и
локална заедница), социјален развој, системи на социјална заштита, социјална политика
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред. број
Назив на активноста:
Поени
1.
Одржување на настава од прв циклус студии
Теорија на социјална работа, зимски семестар 2015/16
(4+2/2)
4,2
Предавања 2,4
Вежби 1,8
Групна социјална работа, зимски семестар 2015/16
(3+2/3)
4,5
Предавања 1,8
Вежби 2,7
Социјална работа во локална заедница, зимски
семестар 2015/16 (3+2/3)
4,5
Предавања 1,8
Вежби 2,7
Социјална работа во локална заедница, летен
семестар 2015/16 (4+2)
3,3
Предавања 2,4
Вежби 0,9
Сиромаштво и социјална исклученост, летен семестар
2015/16 (2+2)
2,1
Предавања 1,2
Вежби 0,9
Социјална работа во невладин сектор, летен семестар
2015/16 (3+2)
2,7
Предавања 1,8
Вежби 0,9
Плурална социјална заштита, Инст. за дефектологија
летен семестар 2015/16 (3+2)
2,7
Предавања 1,8
Вежби 0,9
Теорија на социјална работа, зимски семестар 2016/17
(4+2)
3,3
Предавања 2,4
Вежби 0,9
Групна социјална работа, зимски семестар 2016/17
(3+2)
2,7
Предавања 1,8
Вежби 0,9
Мултикултурна социјална работа, зимски семестар
2016/17 (2+2)
2,1
Предавања 1,2
Вежби 0,9
Социјална работа во локална заедница, летен
семестар 2016/17 (4+2)
3,3
Предавања 2,4
433
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Вежби 0,9
Сиромаштво и социјална исклученост, летен семестар
2016/17 (2+2)
Предавања 1,2
Вежби 0,9
Мултикултурализам, летен семестар, листа на ФЗФ
2016/17 (2+1)
Предавања 1,2
Вежби 0,45
Улогата на семејството во социјалниот развој, летен
семестар, Институт за семејни студии 2016/17 (2+2)
Предавања 1,2
Вежби 0,9
Теорија на социјална работа, зимски семестар 2017/18
(4+2)
Предавања 2,4
Вежби 0,9
Групна социјална работа, зимски семестар 2017/18
(3+2)
Предавања 1,8
Вежби 0,9
Мултикултурна социјална работа, зимски семестар
2017/18 (2+2)
Предавања 1,2
Вежби 0,9
Социјална работа во локална заедница, летен
семестар 2017/18 (4+2)
Предавања 2,4
Вежби 0,9
Сиромаштво и социјална исклученост, летен семестар
2017/18 (2+2)
Предавања 1,2
Вежби 0,9
Мултикултурализам, летен семестар, листа на ФЗФ
2017/18 (2+1)
Предавања 1,2
Вежби 0,45
Улогата на семејството во социјалниот развој, летен
семестар (2+2) Институт за семејни студии 2017/18
Предавања 1,2
Вежби 0,9
Теорија на социјална работа, зимски семестар 2018/19
(2+1)
Предавања 1,2
Вежби 0,45
Групна социјална работа, зимски семестар 2018/19
(3+2)
Предавања 1,8
Мултикултурна социјална работа, зимски семестар
2018/19 (3+2)
Предавања 1,8
Вежби 0,9
Социјална работа во локална заедница, летен
семестар 2018/19 (4+2)
Предавања 2,4
434

2,1

1,65
2,1

3,3

2,7

2,1

3,3
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Вежби 0,9
Сиромаштво и социјална исклученост, летен семестар
2018/19 (2+2)
Предавања 1,8
Вежби 0,9
Мултикултурализам, летен семестар 2018/19 (2+1)
Предавања 1,2
Вежби 0,45
Улогата на семејството во социјалниот развој, летен
семестар (2+2) Институт за семејни студии 2018/19
Предавања 1,2
Вежби 0,9
Теорија на социјална работа, зимски семестар 2019/20
(2+1)
Предавања 1,2
Вежби 0,45
Групна социјална работа, зимски семестар 2019/20
(3+2)
Предавања 1,8
Мултикултурна социјална работа, зимски семестар
2019/20 (2+2)
Предавања 1,2
Вежби 0,9
Одржување на настава oд втор циклус студии
Истражувачки и практични методи и техники во
социјалната работа, 2015/16 (12 часа)
Истражувачки и практични методи и техники во
социјалната работа, 2016/17, 15 часа консултации
Истражувачки и практични методи и техники во
социјалната работа, 2017/18, 10 часа консултации
Духовна социјална работа, 2015/2016, 10 часа
консултации
Духовна социјална работа, 2017/2018, 5 часа
консултации
Духовна социјална работа, 2018/2019, 5 часа
консултации
Социјален развој, 2017/18, 2 часа консултации
Менаџирање со граѓански здруженија, 2015/2016, 5 часа
консултации
Менаџирање со граѓански здруженија, 2016/2017, 10
часа консултации
Менаџирање со граѓански здруженија, 2017/2018, 5 часа
консултации
Теоретски основи на социјална работа во здравство,
2016/2017, 10 часа
Теоретски основи на социјална работа во здравство,
2018/2019, 15 часа
Одржување на настава oд трет циклус студии
Аксеолошки и општествени димензии на социјана
работа
Настава во школи и работилници
Работилница и обука за градење на капацитети за
координација и следење на локалните активни
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2,7

1,65
2,1

1,65

1,8

2,1
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платформи за социјална инклузија, Македонска
активна платформа за социјална инклузија – МАПСИ

5,
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Reforms of the Social Protection System in Multicultural
Macedonia: Who Are They Targeting? CEPUS Summer
School “Ethics and Politics in the European Context”:
‘Nationalism and Populism as Challenges for European
Unity’, 2015
Подготовка на нов предмет
Улогата на семејството во социјалниот развој
Духовна социјална работа
Консултации со студенти во период од 2015/2016
до 2019/2020
(1715*0,002)
Ментор на дипломска работа (26*0,2)
Ментор на специјалистичка работа
Сенад Јакупи: Улогата на социјланиот работник во
стручниот тим на третман и рехабилитација на деца и
млади со пречки во развојот
Член на комисија за оцена или одбрана на
докторски труд (0,7 *2)
Член на комисија за оцена или одбрана на
магистерски труд (13*0,3)
Член на комисија за оцена или одбрана на
специјалистичка работа 0,2 *1
Член на комисија за оцена или одбрана на
дипломска работа (76*0,1)
Позитивно рецензиран универзитетски учебник
Христијанската духовна перспектива во социјалната
работа и социјалната политика (2019). Скопје:
Филозофски факултет
Рецензент на универзитетски учебник
Групна социјална работа (2017) Скопје: Македонски
центар за меѓународна соработка. ISBN 978-608-468182-3
Вкупно

1.5

1
1
3,43
5,2
1
1,4
3,9
0,2
7,6
8

1
124.58

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Ред. број Назив на активноста:
1.
Ментор на магистерски труд
Амела Зењиловска: „Влијанието на сиромаштијата
и социјалната исклученост врз процесот на
иселување на Македонците Муслимани: Примерот
на Општина Дебар и Општина Маврово и Ростуше"
Ибиши Хаџерка: „Улогата на граѓанските
организации во унапредување на положбата на
жената Албанка од рурална средина во Полошккот
Регион“
Радица Стојковска: „Пристапност, искористеност и
квалитетот на социјалните услуги за жртви на
семејно насилство на територија на Град Скопје“
436

Поени
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2
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Сара Сејфула Примена на моделот Лидерство, 2
организирање и акција: предводење на промени во
зајакнување на ромските заедници во Република
Македонија
Ханифе Зибери: Ефектите од примена на 2
мултикултурни програми во општина Кичево
2.

3.

Раководител на национален научен проект
„Етнографско истражување за идентификација на
јавни перцепции за развојните приоритетите на
Програмата за работа на ООН во државата.“
Истражување на придобивките и оценка на
влијанието (квалитативна анализа на
корисниците) од Проектот за надградба и развој на
патишта (ПНРП) Проект за рехабилитација на
национални и регионални патишта (ПРНРП).
Координатор на тимската работа. Развој на
инструменти за истражување. Спроведување на
проценки од социо-кориснички евалуации. Развој
на студија за социјални влијанија.
Ex-ante и ex-post истражување на придобивките и
оценка на влијанието (квалитативна анализа на
корисниците), Проект за надградба и развој на патишта
(ПНРП), Проект за рехабилитација на национални и
регионални патишта (ПРНРП), координатор на
тимската работа. Развој на инструменти за
истражување. Спроведување на проценки од социокориснички евалуации. Развој на студија за
социјални влијанија.
Учесник во национален научен проект
Social Expert in Municipal Service
Improvement Project World Bank and Ministry of
Finance - BAR ECE
National Expert in the working group on social
policy and employment. Responsible for preparing
the agenda of the Working Group, providing working
materials for the members of the working group,
preparing the initial draft of the recommendations
(which are discussed by the members of the working
group).
„Анализа за правните и буџетски можности
на државата за финансирање на социјални
услуги и проекти“ Униеф и СОС Детско село
From Social Contracting to Sustainability
Responsible for developing documents on public
policies for implementation of the model of social
contracting; developing proposals for legal changes;
development of action plan; and developing on
necessary standards and procedures for licensing
Regional and local roads program support
project (P107840) The Impact Assessment of a
Demonstration Road Safety Project
Responsible for conducting research and development
of Analytical Report on the
437
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4.

5.

6.

Impact Assessment of a Demonstration Road
Safety Project.
Монографија
Анализа на ситуацијата со правата на детето со
фокус на деца во ризик од губење на родителска
грижа и деца кои ја изгубиле реодитеската грижаМакедонија
Трудови со оригинални научни резултати,
објавени во научно списание кое нема
импакт-фактор за годината во која е објавен
трудот, 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: Ebsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank, MathSciNet (Mathematical
Reviews), Zentralblatt fur Mathematik и
Реферативный журнал “Математика” или
друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование
Dimitrijoska S., Trbojevik S., Ilievski V., (2019) Social
Services for Elderly Persons: in Journal of Social
Policy. Skopje: Faculty of Philosophy
Bogoevska, N., Dimitrijoska S., Trbojevik, S., (2017).
Additional support to children with obstacles in
development, 2017, In: Review of Social Policy, Year 10,
Vol. 13. Skopje: Faculty of Philosophy
Trbojevik S., Bogoevska N., (2015). Inclusion of
disabled persons in the Republic of Macedonia: Social
Protection and Employment Journal of social policy,
year 8, no.11/2 Skopje, November 2015
Трудови со оригинални научни резултати,
објавени во 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
Georgievska, S., Trbojevikj, S., StanojkovskaTrajkovska, N. (2019) Social skills in helping
profession working with groups under risk. European
Journal of Social Sciences January - April 2020
Volume 3, -Issue 1 pp. 68-73
Trbojevik S., Dimitrievska S., Ilievski V., (2019). The
Need of Professional Social Work in Overcoming Social
Problems and Social Exclusion of Children in the
Process of Education, European Journal of Social
Sciences: Rottenburg, European Center for Science
and Research. January - April 2019 Vol. 2, Issue 1: pp.
62-73
Bogoevska, N., Trbojevik, S., Georgievska S. (2018).
Financing of Social Services for Children in
Macedonia, European Journal of Marketing and
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7.

8.

9.

10.

Economics: Rottenburg, European Center for Science
Education and Research, Vol.1 Issue 3, pp., 07-20
Bornarova S., Bogoevska N., & Trbojevik S. (2017).
Changes in European Welfare State Regimes as a
Response to Fertility Trends: Family Policy
Perspective. European Journal of Social Sciences
Education and Research September December 2017
No. 1 2017, Volume 11 50-57
Dimitrijoska S., Trbojevik S., Bogoevska N., Ilievski
V., (2016). "Provision of Health and Social Services for
Drug Addicts in the Republic of Macedonia", European
Journal of Multidisciplinary Studies. Volume 1, No. 1,
2016 pp.115-121
Dimitrijoska S., Trbojevik S., Ilievski V., (2015).
Demographic Aging of the Population of the social
Protection System in the Republic of Macedonia, 2015,
in European Journal of Social Sciences, Education and
Research, Volume 5, No. 1, 2015, European Center for
Science, Education and Research 385-393
Дел од книга рецензирана и објавена во
земја членка на Европската Унија и/или
ОЕЦД
Trbojevik S. (2020). Fundamental Values in
Christianity Reflected in Social Welfare Policy and
Social Work: In Hans Hobelsberger (ed.) Social
Glocalisation and Education Social Work, Health
Sciences, and Practical Theology Perspectives on
Change. Catholic University of Applied Sciences:
Cologne, Barbara Budrich Publishers, 2020
Труд
со
оригинални
научни/стручни
резултати,
објавен
во
зборник
на
рецензирани научни трудови, презентирани
на меѓународни академски собири каде што
членовите на програмскиот или научниот
комитет се од најмалку три земји
Bogoevska N., Trbojevik S., (2018). Macedonian
regulatory framework of vocational rehabilitation for
persons with disabilities. Fifth International
Conference “Transformation towards a sustainable and
resilient society for persons with disabilities”, Skopje:
Faculty of Philosophy
Пленарно предавање на научен/стручен собир
Тема: Карактеристики на социјалната политика во
Република Македонија-тековна состојба и потреба за
реформи. Девета Политичка Академија за Социјална
Демократија. Модул 2, Хотел Парк, 16-18.03.2018
Одржани предавања по покана на
референтен странски универзитет
Теорије социјалног рада (2016/17, 2017/18, 2018/19
и 2019/20) Групни социјани рад (2018/19 и
2019/20)
Универзитет у Ниш, Република Србија
Social work in culturally diverse settings, Eastern Baer
University of Applied Sciences, Regensburg, Germany
02-12. 05.2019
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11.

12.

Transformation of out-of-home services for children in
Macedonia: implementation of child rights-based
approach, March 2019, Leuven Limburg University,
University of Applied Sciences, Belgium
Social work in a context of post-socialist welfare state
in Europe: The case of Macedonia, Columbia
University, New York, USA 15.10.2018
Welfare system in the Republic of Macedonia in focus
of children´s rights for students participants, Catholic
University of Applied Sciences, Paderborn, (w 23) from
June, 4th to 8th 2018
Апстракт објавен во зборник на
конференција
Trbojevikj S., Georgievska S., Stanojkovska T. N.
(2019). Christian spiritual perspective in helping
professions. In First European Conference of Religious
Dialogue and Cooperation: The role of religion in peace
and conflict. Faculty of Philosophy in Skopje, UKIM, R.
North Macedonia
Учество на научен/стручен собир со реферат
- усна презентација
Social skills in helping profession working with groups
under risk, Sapienza University, Rome 26.10. 2019
Christian spiritual perspective in helping professions.
First European Conference of Religious Dialogue and
Cooperation: The role of religion in peace and conflict.
Struga, 16.10, 2019
Fundamental Values in Christianity Reflected in Social
Welfare Policy and Social Work, International
Congress “Social Glocalisation” and University of
Applied Sciences Cologne, Germany, 19-21. 09, 2019
Prof.Dr Svetlana Trbojević i Prof.Dr Soﬁja
Predizvici socijalnog rada u multikulturalnom društvu.
Drugi karavana socijalnih radnika, 25 -27. 10. 2018
godine, Uzice, Srbija
Правни прашања во однос на имплементација на
моделот на социјални договори во Република
Македонија,
Национална
конференција
за
промоција на моделот на социјални договори 08.02.
2017, Скопје
Правни прашања во однос на имплементација на
моделот на социјални договори во Република
Македонија за Мултипартитниот одбор на проектот
„Преку социјални договори до одржливост”,
21.12.2016
Children of transition: Poverty impact in multimember
family, Child Poverty in times of crisis, Saltsburg 2016
Concerns, reactions and limitations to humanitarian
refugee crisis: Case of Macedonia. International
Conference on Contemporary Security Paradigms and
Challenges: Theory and Practice, Conference organized
by the Institute for Security, Defense and Peace, Faculty
of Philosophy, 2015
Вкупно
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. број
1.

2.

3
4

Назив на активноста:

Поени

Стручна монографија
Analysis of legal and budgetary possibilities of the state to
finance social services and projects (2017), Центар за
истражување и креирање политики
Поглавје во книга - автор
Трбојевиќ С., (2019). Работна група 2: Социјална политика и
Вработување (Поглавје 19). Во: Милева Ѓуровска ет алл.
(уредници) НАЦИОНАЛНА конвенција за Европската Унија
во Република Северна Македонија - Книга на препораки.
Скопје: Европско движење за Северна Македонија, стр. 57-82
Координатор во подготовката на елаборат за нова студиска
програма
Експертски
активности:
евалуација,
стручна
ревизија, супервизија, технички извештаи, вешт
наод и мислење, стручно мислење, проценка на
капитал, систематизација, методологија
Project description and social assessment. In the Project
Appraisal Document for Extension of the kindergarten
JDGOA “Crvenkapa” in the Municipality of Aerodrom,
World Bank, December, 2019
Project description and social assessment. In the Project
Appraisal Document for Regulation of part of Matejachka
River, Municipality of Lipkovo, World Bank, October, 2019
Project description and social assessment. In the Project
Appraisal Document Replacement and Installation of
Households Ultrasonic Water Meters with Upgrade of The
Equipment for Distant Reading and Integration of the
Water-meters in The System for Distant Reading and
Extension of the Secondary Gas Distribution Network in
Strumica, World Bank, September, 2019
Project description and social assessment. In the Project
Appraisal Document Reconstruction of a street in Chucer
Sandevo, World Bank, May, 2019
Project description and social assessment. In the Project
Appraisal Document Reconstruction of streets in Delchevo,
World Bank, June, 2019
Project description and social assessment. In the Project
Appraisal Document Improvement of public municipal
services in the Municipality of Bogovinje, World Bank,
June, 2019
Project description and social assessment. In the Project
Appraisal Document Improvement of public municipal
services in the Municipality of Shtip, World Bank, May,
2019
Project description and social assessment. In the Project
Appraisal Document for construction of water treatment
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plants in Negotino and Dobridol, Municipality of
Vrapchishte, May, World Bank, 2019
Project description and social assessment. In the Project
Appraisal Document Construction of the part of the
Boulevard Vidoe Smilevski Bato in Tetovo, World Bank,
May, 2019
Project description and social assessment. In the Project
Appraisal Document Improvement of public municipal
services in the Municipality of Pehchevo, World Bank,
April, 2019
Дејности од поширок интерес
Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно
списание
Ревија за социјална политика, Скопје, Филозофски факултет,
од 2015 до сега
Студиски престој до три месеци
University of Applied Studies Regensburg 2016
University of Tallinn, Estonia 2020
Изготвување
и
пријавување
на
научен/образовен национален проект – носител
„Етнографско истражување за идентификација на
приоритетите на Програмата за работа на ООН во
државата“, 2020
Раководител на внатрешна организациона
единица
Раководител на Институт за социјална работа и
социјална политика
Член на Управен одбор на здружение поврзано
со струката 0,3
Член на управниот одбор на Здружението
„Предизвик за млади“, 1999 –сега
Член на факултетска комисија
Комисија за спроведување на постапката за избор
на декан на Филозофскиот факултет во Скопје,
2017
Претседател
на
Комисија
за
спорт
на
Филозофскиот факултет (2018).
Член на Комисија за јавни набавки на
Филозофскиот факултет, 2017-2018
Претседател на Комисија за избор на членови и на
претседател
на
Факултетското
студентско
собрание на Филозофскиот факултет, октомври
2019
Учество во комисии и тела на државни и други
органи
Член на управен одбор одбор на ЈУ Детски дом „11
Октомври“, 2015-2017

1

1

1

0.5
0.5

1

3

0,3

0.5
0.5
0,5
0.5

1

Член на Комисија за лиценцирање на даватели на 1
услуги во установи за социјална заштита и кај
други даватели на социјални услуги, 2019-2022
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Вкупно

30,5

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
Поени
124,58
120,80
30,50
275,88

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Вкупно
Членови на Комисијата

Проф. д-р Мариа Доневска, претседател, с.р.
Проф. д-р Сунчица Димитријоска, член, с.р.
Проф. д-р Маја Геровска-Митев, член, с.р.
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