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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ЗА  NASTAVNO-

НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЈА, НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА НА 

СРЕДНИОТ ВЕК, VIZANTOLOGIJA I ARHIVISTIKA I ДОКУМЕНТАЦИЈА, NA 

FILOZOFSKIOT FAKULTET VO SKOPJE 

 

Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет, на 

својата 14 редовна седница одржана на 1.XI 2018 година, донесе 

oдлука за формирање Рецензентска комисија по пријавата на д-р 
Тони Филипоски, за избор на наставник во сите наставно-научни 
звања за nastavno-научните области: средновековна историја, национална 

историја на средниот век, вizantologija i архивистика и документација, во состав: 

проф. д-р Коста Аџиевски, проф. д-р Александар Атанасовски и проф. д-р Бобан 

Петровски. Откако го прегледа приложениот материјал, Комисијата има чест да го 
поднесе следниов  

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 

 

На конкурсот објавен во dnevnite весниci „Нова Македонија” i „Koha” на 19.10.2018 

г., за избор на наставник во сите наставно-научни звања за nastavno-научните области: 

средновековна историја, национална историја на средниот век, вizantologija i 

архивистика и документација, се пријави, како единствен кандидат д-р Тони Филипоски, 

vonreden profesor на Институтот за историја на Филозофскиот факултет во Скопје. 

 

1. Биографски податоци и професионален развој 
 

Тони Филипоски е роден на 11.12.1972 г. во Риека (Република Хрватска). Од 1977 г. 

живее во Скопје, каде што завршил основно и средно образование. По завршувањето на 

средното образование се запишал на Филозофскиот факултет во Скопје на Институтот за 

историја. Студиите ги завршил во 1995 година. Во 1996 година се запишал на 

постдипломски студии на Институтот за историја на Филозофскиот факултет во Скопје, на 

насоката Историја на македонскиот народ-среден век. Во исто време, заради усовршување 

на базичните јазици за средновековната историја - старогрчкиот и латинскиот, од 1997 до 

1999 година изучувал грчки и латински јазик на Институтот за класични студии на 

Филозофскиот факултет во Скопје. Vo mart 1997 g. se vrabotil vo Institutot za nacionalna 

istorija (ИНИ) kako pomlad asistent-istra`uva~ vo Oddelenieto za anti~ka i 

srednovekovna istorija 

Во juni 2002 г. Тони Филипоски го одбранил својот магистерски труд под наслов: 

„Ohrid vo XIV” vek и се здобил со академскиот степен магистер по исторски науки, а на 27 
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јуни 2009 година успешно ја одбранил својата докторска дисертација под наслов: „Ohrid vo 

raniot sreden vek (V-XI vek)” и се стекнал со научниот степен доктор по историски науки. 

По докторирањето, во септември 2009 година d-r Тони Филипоски е избран во звањето 

доцент во Одделението за античка и средновековна историја при ИНИ, a vо декември 2010 

година од ИНИ преминал на работа на Институтот за историја при Филозофскиот факултет 

во Скопје. Vo april 2014 g., d-r Toni Filiposki e izbran vo zvaweto vonreden profesor na 

Institutot za istorija pri Filozofskiot fakultet vo Skopje, каде што е вработен и сега.  

 

2. Наставно-образовна дејност 

 

 Во академската 2009/2010 година, д-р Тони Филипоски бил ангажиран, како 

надворешен соработник, во изведувањето на додипломската настава на Институтот за 

историја при Филозофскиот факултет во Скопје. По преминувањето на работа на 

Филозофскиот факултет, д-р Тони Филипоски, kako docent i kako vonreden professor, 

ангажиран е во изведувањето на наставата по предметите: Историја на балканските земји 

од VI до XII век, Историја на балканските земји од XIII до XV век, Istorija na Balkanot, VI-

XII век, Историја на Балканот, XIII-XV век, Вредување на архивскiot materijal, Историска 

географија, Балканското благородништво во средниот век, Semejstvoto vo sredniot vek. Во 

исто време, ангажиран е и во  изведувањето на наставата на постдипломскиte и 

докторскиte студии на Институтот за историја при Филозофскиот факултет во Скопје, po 

predmetite: Metodologija (korealizator), Politi~ka istorija na Balkanot, Balkanskite 

zamji i Makedonija, Balkanska diplomatija, Izvori i istoriografija, Problemi od 

politi~kata istorija, Vizantija i balkanskite zemji, Etnicitetot vo sredniot vek. 

 Во рамките на наставно-образовната дејност, д-р Тони Филипоски  бил член на 

повеќе комисии за оцена и одбрана на дипломски работи на студентите, како и член на 

комисии за оценка и одбрана на магистерски и докторски дисертации.  

 

3.Научно -истражувачка дејност 

 

Во изминатиот период, кандидатот д-р Тони Филипоски значително го подигнал 

нивото на своето научно и стручното усовршување, го развил  својот научен потенцијал, го 

продлабочил и го проширил својот интерес  за средновековната историја на Балканот, а 

особено за средновековната историја на македонскиот народ. Po izborot za vonreden 

profesor, d-r Toni Filiposki oбјавил 14 трудови со оригинални научни i stru~ni 

резултати, и тоа: 

1.Свети Климент и изворната заснованост на неговиот епитет Охридски,  

Кирило-методиевската традиција и македонско-руските духовни и културни врски 

(Зборник на трудови од меѓународниот научен собир одржан по повод 1150 години од 

Моравската мисија и од словенската писменост, Охрид, 3-4 октомври 2013), УКИМ-Скопје 
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2014, 317-332. - Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од 

научен собир. 

2. Македонија во време на византиското владеење (XI-XII век), Македонија до XIX век 

(едиција: Македонски искушенија), книга 5, том III, Скопје 2014, 809-830. - Автор на поглавје 

во стручна книга. 

3. Востанијата на Петар Делјан и Ѓорѓи Војтех, Македонија до XIX век (едиција: 

Македонски искушенија), книга 5, том III, Скопје 2014, 831-845. -Автор на поглавје во стручна 

книга. 

4. Saints Clement and Naum of Ochrid: Appearance and Factual Grounds for Their Epithet, 

International Scientific Conference: Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs 

(Thessaloniki, 28-30 ноември 2013), Thessaloniki 2015, 551-558. - Труд со оригинални научни 

резултати, објавен во зборник на трудови од научен собир со меѓународен уредувачки 

одбор (рецензиран научен труд објавен во референтна научна публикација). 

5. Некои аспекти поврзани со паѓањето на Охрид под османлиска власт, Прилози од четвртиот 

меѓународен конгрес: Исламската цивилизација на Балканот (МАНУ-Скопје, 13-17 октомври 

2010), IRCICA-Istanbul 2015, 395-410. - Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

зборник на трудови од научен собир со меѓународен уредувачки одбор (рецензиран научен 

труд објавен во референтна научна публикација). 

6. The Dispute Between Theophylact, the Archbishop of Ohrid, and the paroikos Lazar: an Example of 

’State Inteventionism’ During Byzantine Emperor Alexios I Komnneno’s Reign (1081-1118), Proceedings 

of the 23rd International Congress of Byzantine Studies (Belgrade, 22-27 August 2016), Thematic Session 

of Free Communications: “The Age of the Komnenoi” (Chairs: P. Magdalino, L. Neville), 4. - Апстракт 

објавен во зборник на me|unarodna конференција. 

7. Before and After the Battle of Maritsa (1371): The Significance of the Non-Ottoman Factors in the 

Ottoman Conquest of the Balkans, The Ottoman Conquest of the Balkans-Interpretation and Research 

Debates, Edited by Oliver Jens Schmitt, Verlag der Österreichischen Akademi der Wissenschaften 

(Philosophisch-Historische Klasse Sitzungsberichte, 872.Band), Wien 2016, 65-78. - Автор на дел од 

монографија објавена во странство (рецензиран научен труд објавен во референтна 

научна публикација). 

8. The Two Military Operations of Byzantine Emperor Andronicus III in Macedonia on the eve of the 

Battle of Velbazhd, Великите Асеневци (Зборник с доклади от конференция, посветена на 830 

години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на второто българско царство и 

обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното 

възобновяване на българската патрияршия, Велико Търново, 26-28 октомври 2015), Велико 

Търново 2016, 286-291. - Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на 

трудови од научен собир со меѓународен уредувачки одбор (рецензиран научен труд 

објавен во референтна научна публикација). 

9. Светите Кирил и Методиј, (едиција: Македонски искушенија), кн. 58, Магор-Скопје 

2016.- Коавтор на книга од стручна област.  
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10. The Via Egnatia, Ohrid and the First Crusade (1096-1097) According to Western Sources, Space, 

Landscapes and Settlements in Byzantium - Studies in Historical Geography of the Eastern Mediterranean, 

Presented to J. Koder. Eds: A. Kulzer-M. St. Popović (Studies in Historical Geography and Cultural Heritage, 

No.1), Vienna-Novi Sad 2017, 113-130. -  Автор на дел од монографија објавена во странство 

(рецензиран научен труд објавен во референтна научна публикација). 

11. Охрид у време краљева Вукашина и Марка (1365-1395), Српска краљевства у 

средњем веку (Зборник радова међународног научног скупа одржаног од 15. до 17. 

септембра 2017. године у Краљеву, у част обележавања 800 година од крунисања Стефана 

Немањића Првовенчаног, уредник: С. Мишић), Краљево 2017, 291-307. -  Труд со 

оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од научен собир со 

меѓународен уредувачки одбор (рецензиран научен труд објавен во референтна научна 

публикација): 

12. 27 јули (9 август) 916 година: датум на упокојување или на погребување на Св. 

Климент Охридски, Милениумското зрачење на Св. Климент Охридски (Зборник на 

трудови од меѓународниот научен собир одржан по повод 1.100 години од упкојувањето на 

Св. Климент Охридски, МАНУ-Скопје, 28-29 октомври 2016 г.), Скопје 2017, 213-218. - Труд 

со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од научен собир. 

13. The Titles of St. Clement of Ohrid, Св. Климент Охридски в културата на Европа (БАН-

Кирило-методиевски научен центаръ, София, 25-27 ноември 2016 г.), София 2018, 562-575. 

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од научен собир со 

меѓународен уредувачки одбор (рецензиран научен труд објавен во референтна научна 

публикација). 

14. Престолнините на Самоиловата држава: критички историографски осврт, 1000 

години од битката на Беласица и од смртта на цар Самоил (Зборник на материјали од 

свечениот собир и од тркалезната маса по повод одбележувањето на 1000 години од битката 

на Беласица и од смртта на цар Самоил, МАНУ-Скопје, 6 ноември 2014 г.), ИНИ-МАНУ-

Скопје 2018, 139-148. - Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови 

од научен собир. 

Во рамките на научно-истражувачката дејност, кандидатот д-р Тони 
Филипоски бил раководител на национален научен проект: Etnonimot Vlasi vo 
pi{anite izvori i vo toponimijata vo istoriskiot region Makedonija (XI-XIV 

vek),MON-FF(1.7.2016-30.6.1018). По изборот за vonreden profesor, д-р Тони 
Филипоски учествувал на 10 научни собири и конференции во земјата и во 
странство.  

4. Стручно-апликативна дејност 

Покрај на наставен и научноистражувачки план, кандидатот д-р Тони 
Филипоски, во изминатиот период, пројавил значителна активност и на полето на  
стручно-апликативната дејност. Остварил студиски престои во Австрија, како 
гостин-истражувач vo Oddelot za vizantologija pri Институтот за srednovekovni 
студии na Avstriskata akademija na nauк ит е  во Виена, vo 2017 i 2018 godina. Од 
бројните експертски ангажмани и активности од поширок интерес на д-р Тони 
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Филипоски би ги izdvoile следниве: надворешен соработник на Државниот 
испитен центар при Министерството за образование и наука na RM (2014/2015); 
член на уредувачки одбор на меѓународното научно списание: Radovi Zavoda za 
hrvatsku povjest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2014-2016); претседател 

на организационен одбор на научен собир (2018); член на организациони одбори 

на повеќе научни/стручни собири (2014-2017); претседател на Комитетот за 
византологија и медиевистика на Р Македонија (од 2016); член на Комисијата за 
историска географија и просторна анализа на Византија при Меѓународната 
асоцијација за византологија (AIEB) (2016-2021); член на научниот надзорен одбор 
на едицијата: Студии за историска географија и културно наследство (2016-
2021). 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

 

Врз основа на претходно изнесените оцени за наставно-образовната, 

научноистражувачката и стручно-апликативната дејност на prof. д-р Тони Филипоски, 

може да се заклучи дека се работи за изграден и афирмиран универзитетски наставник и 

научен истражувач со потврдени квалитети и компетенции во областите со кои се 

занимава. Приложените трудови на кандидатот претставуваат сигурен аргумент за 

неговиот континуиран професионален развој и посветеност во наставната, 

научноистражувачката и апликативната дејност. Рецензентската комисија со задоволство 

констатира дека д-р Тони Филипоски во целост ги исполнува условите за избор во повисоко 

звање, предвидени со член 166 од Законот за високото образование (од 8 мај 2018 г.) 

Со оглед на изнесеното, Рецензентската комисија со особено задоволство и чест му 

предлага на Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје да го избере д-

р Тони Филипоски во звањето редовен професор за nastavno-научните области: 

средновековна историја, национална историја на средниот век, вizantologija i 

архивистика и документација. 

 

          Членови на Комисијата 

 

                                                                        1.Проф. д-р Коста Аџиевски с.р.        

      2. Проф. д-р Александар Атанасовски с.р. 

                                                            3. Проф. д-р Бобан Петровски с.р. 
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ОБРАЗЕЦ 

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И  

НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ1 

 

 

Кандидат:                                         Тони  Јордан  Филипоски 

                     (име, татково име и презиме) 

Институција:                                Филозофски факултет - Скопје 

                                (назив на факултетот/институтот) 

 

Научна област (дисциплина):  

средновековна историја; национална историја на средниот век; 

византологија; архивистика и документација 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ        
     

Ред. 

број 

 

Назив на активноста:  

 

Поени 

1. Одржување на настава (прв циклус): Историја на Балканот, VI-XII век 

(2014-2018) 

9,6            

2. Одржување на настава (прв циклус): Историја на Балканот, XIII-XV век 

(2014-2018)-насока: Историја 

       9,6 

3. Одржување на настава (прв циклус): Историја на Балканот, XIII-XV век 

(2014-2018)-насока: Архивистика 

        12 

4. Одржување на настава (прв циклус): Вреднување на архивски материјал 

(2014-2018) 

        9,6 

5. Одржување на настава (прв циклус): Историска географија (2014-2018)        4,8 

6. Одржување на настава (прв циклус): Балканско благородништво во 

средниот век (2014-2018) 

 2,4 

                                                           
1 Бодување според стариот Анекс-2. 
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7. Одржување на настава (прв циклус): Семејството во средниот век (2014-

2018) 

        2,4 

8. Одржување на вежби (прв циклус): Историја на Балканот, VI-XII век 

(2014-2018) 

        3,6 

9. Одржување на вежби (прв циклус): Историја на Балканот, XIII-XV век 

(2014-2018)-насока: Историја 

        3,6 

10. Одржување на вежби (прв циклус): Историја на Балканот, XIII-XV век 

(2014-2018)-насока: Архивистика 

       4,5 

11. Одржување на вежби (прв циклус): Вреднување на архивски материјал 

(2014-2018) 

         3,6 

12. Одржување на вежби (прв циклус): Историска географија (2014-2018)         3,6 

13. Одржување на вежби (прв циклус): Балканско благородништво во 

средниот век (2014-2018) 

        1,8 

14. Одржување на вежби (прв циклус): Семејството во средниот век (2014-

2018) 

        1,8 

15. Рецензент на универзитетски учебник: С. Стојков, Византија во 

вториот милениум (Византија, II дел, 1000-1453), Штип 2016.   

        1 

16. Подготовка на нов предмет-предавања (прв, втор и трет циклус)(15 x 1)        15 

17. Подготовка на нов предмет-вежби (прв циклус) (8 x 0,5)                                            4 

18. Констултации со студенти (прв циклус)                                                                                                                               1,4 

19. Констултации со студенти (втор циклус)                                                                                               1,2 

20. Член на комисија за оцена или одбрана на докторат                         (2 x 0,5)                                                                                                  1 

21. Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура               (2 x 0,3) 0,6 

22. Ментор на дипломска работа                                                                    (2 х 0,2)                                                                                                                                                                                           0,4    

23. Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа  

                                                                                                                            (28 x 0,1)                                                                                                  

     2,8 

 Вкупно                                                                                                   100,3         
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НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ           
  

Ред. 

број 

 

Назив на активноста:  

 

Поени 

1. Раководител на национален научен проект: Етнонимот Власи во 

пишаните извори и во топонимијата во историскиот регион 

Македонија (XI-XVI век), МОН-ФзФ (01.07.2016-30.06.2018) 

6 

2. Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од 

научен собир: Свети Климент и изворната заснованост на неговиот 

епитет Охридски, Кирило-методиевската традиција и македонско-

руските духовни и културни врски (Зборник на трудови од 

меѓународниот научен собир одржан по повод 1150 години од 

Моравската мисија и од словенската писменост, Охрид, 3-4 октомври 

2013), УКИМ-Скопје 2014, 317-332.    

2 

3. Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од 

научен собир со меѓународен уредувачки одбор (рецензиран научен труд 

објавен во референтна научна публикација): Saints Clement and Naum of 

Ochrid: Appearance and Factual Grounds for Their Epithet, International Scientific 

Conference: Cyril and Methodius: Byzantium and the World of the Slavs 

(Thessaloniki, 28-30 ноември 2013), Thessaloniki 2015, 551-558. 

3 

4. Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од 

научен собир со меѓународен уредувачки одбор (рецензиран научен труд 

објавен во референтна научна публикација): Некои аспекти поврзани со 

паѓањето на Охрид под османлиска власт, Прилози од четвртиот меѓународен 

конгрес: Исламската цивилизација на Балканот (МАНУ-Скопје, 13-17 октомври 

2010), IRCICA-Istanbul 2015, 395-410 

3 

5. Апстракт објавен во зборник на конференција-меѓународна: The Dispute 

Between Theophylact, the Archbishop of Ohrid, and the paroikos Lazar: an 

Example of ’State Inteventionism’ During Byzantine Emperor Alexios I 

Komnneno’s Reign (1081-1118), Proceedings of the 23rd International 

Congress of Byzantine Studies (Belgrade, 22-27 August 2016), Thematic 

Session of Free Communications: “The Age of the Komnenoi” (Chairs: P. 

Magdalino, L. Neville), 4. 

1 

6. Автор на дел од монографија објавена во странство (рецензиран научен 

труд објавен во референтна научна публикација): Before and After the 

Battle of Maritsa (1371): The Significance of the Non-Ottoman Factors in the 

Ottoman Conquest of the Balkans, The Ottoman Conquest of the Balkans-

Interpretation and Research Debates, Edited by Oliver Jens Schmitt, Verlag 

6 
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der Österreichischen Akademi der Wissenschaften (Philosophisch-

Historische Klasse Sitzungsberichte, 872.Band), Wien 2016, 65-78. 

7. Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од 

научен собир со меѓународен уредувачки одбор (рецензиран научен труд 

објавен во референтна научна публикација): The Two Military Operations 

of Byzantine Emperor Andronicus III in Macedonia on the eve of the Battle of 

Velbazhd, Великите Асеневци (Зборник с доклади от конференция, 

посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото 

на второто българско царство и обявяването на Търново за столица на 

България и 780 години от легитимното възобновяване на българската 

патрияршия, Велико Търново, 26-28 октомври 2015), Велико Търново 

2016, 286-291. 

3 

8. Автор на дел од монографија објавена во странство (рецензиран научен 

труд објавен во референтна научна публикација): The Via Egnatia, Ohrid 

and the First Crusade (1096-1097) According to Western Sources, Space, 

Landscapes and Settlements in Byzantium - Studies in Historical Geography 

of the Eastern Mediterranean, Presented to J. Koder. Eds: A. Kulzer-M. St. 

Popović (Studies in Historical Geography and Cultural Heritage, No.1), 

Vienna-Novi Sad 2017, 113-130.   

6 

9. Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од 

научен собир со меѓународен уредувачки одбор (рецензиран научен труд 

објавен во референтна научна публикација): Охрид у време краљева 

Вукашина и Марка (1365-1395), Српска краљевства у средњем веку 

(Зборник радова међународног научног скупа одржаног од 15. до 17. 

септембра 2017. године у Краљеву, у част обележавања 800 година од 

крунисања Стефана Немањића Првовенчаног, уредник: С. Мишић), 

Краљево 2017, 291-307.  

3 

10. Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од 
научен собир: 27 јули (9 август) 916 година: датум на упокојување или на 
погребување на св. Климент Охридски, Милениумското зрачење на св. 
Климент Охридски (Зборник на трудови од меѓународниот научен собир 
одржан по повод 1100 години од успкојувањето на св. Климент Охридски, 
МАНУ-Скопје, 28-29 октомври 2016 г.), Скопје 2017, 213-218. 

2 

11. Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од 

научен собир со меѓународен уредувачки одбор (рецензиран научен труд 

објавен во референтна научна публикација): The Titles of St. Clement of 

Ohrid, Св. Климент Охридски в културата на Европа (БАН-Кирило-

методиевски научен центаръ, София, 25-27 ноември 2016 г.), София 2018, 

562-575.   

3 

12. Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од 

научен собир: Престолнините на Самоиловата држава: критички 

историографски осврт, 1000 години од битката на Беласица и од 

смртта на цар Самоил (Зборник на материјали од свечениот собир и од 

тркалезната маса по повод одбележувањето на 1000 години од битката на 

2 
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Беласица и од смртта на цар Самоил, МАНУ-Скопје, 6 ноември 2014 г.), 

ИНИ-МАНУ-Скопје 2018, 139-148.  

13. Пленарно предавање на научен собир: Тркалезна маса по повод 

одбележувањето на 1000 години од битката на Беласица и од смртта на 

цар Самоил (6 ноември 2014 г., ИНИ-МАНУ, Скопје) 

2 

14. Пленарно предавање на научен собир со меѓународно учество: Царскиот 
град Трново и Второто бугарско царство во средновековниот свет (по 
повод 830 години од востанието на браќата Петар и Асен, формирањето 
на Второто Бугарско Царство и прогласувањето на Трново за бугарска 
престолнина и 780 години од обновувањето на бугарската 
патријаршија)(26-28 октомври 2015, В. Трново, Р Бугарија)      

3 

15. Пленарно предавање на научен собир: Научна трибина по повод 

одбележувањето на 1000 години од смртта/убиството на Гаврило 

Радомир (2 декември 2015 г., ИНИ, Скопје) 

2 

16. Секциско предавање на научен собир со меѓународно учество: 23 

меѓународен византолошки конгрес (22-27 август 2016 г., Белград, Р 

Србија) 

2 

17. Пленарно предавање на научен собир: Животот и делото на св. 

Климент Охридски (26 септември 2016 г., УКЛО, Битола) 

2 

18. Пленарно предавање на научен собир со меѓународно учество: 

Милениумското зрачење на св. Климент Охридски (28-29 октомври 

2016 г., МАНУ, Скопје) 

3 

19. Секциско предавање на научен собир со меѓународно учество: Св. 

Климент Охридски во културата на Европа (25-27 ноември 2016 г.; 

БАН; Софиски универзитет „Св. Климент Охридски“, Софија, Р Бугарија) 

2 

20. Пленарно предавање на научен собир со меѓународно учество: Српските 

кралства во средниот век (ФзФ-Белград, ФзФ-Нови Сад, ФзФ-Ниш; 14-

17 септември 2017 г. Краљево, Р Србија)   

3 

21.  Одржано предавање по покана на универзитет: Власите од Македонија 

во пишаните извори: етницитет и/или социјална категорија (Оддел 

за византологија, Институт за средновековни студии, Австриска 

академија на науките, 8 јуни 2017 г., Виена, Австрија). 

       1 

 Вкупно         60 

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ  

            

Ред. 

број 

Назив на активноста:  Поени 
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1. Автор на поглавје во стручна книга: Македонија во време на 

византиското владеење (XI-XII век), Македонија до XIX век (едиција: 

Македонски искушенија), книга 5, том III, Скопје 2014, 809-830. 

        3 

2. Автор на поглавје во стручна книга: Востанијата на Петар Делјан и Ѓорѓи 

Војтех, Македонија до XIX век (едиција: Македонски искушенија), книга 

5, том III, Скопје 2014, 831-845. 

       3 

3. Коавтор на книга од стручна област: Светите Кирил и Методиј, 

(едиција: Македонски искушенија), кн. 58, Магор-Скопје 2016. 

        7 

4. Експертска активност: надворешен соработник на Државниот испитен 

центар при Министерството за образование и наука на РМ (2014/2015)    

        1 

5. Експертска активност: член на Стручна редакција на проектот: Врвови на 

светската филозофија, историја, психологија со психоанализа 

(Министерство за култура на РМ)  (2014) 

       1 

6. Член на факултетска комисија: претседател на пописна комисија на 

Филозофски факултет (за 2014 г.) 

         0,5 

7. Експертска активност: рецензент на монографијата: Б. Петровски, 

Средновековни населби и патишта во Полог, Скопје 2015. 

    1 

8. Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/списание списание: 

Radovi Zavoda za hrvatsku povjest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu (2014-2016)   

    1 

9. Експертска активност: учесник во стручно-апликативниот проект: „По 

патеките на Св. Климент Охридски“-УКЛО-Битола (2016) 

  1 

10. Студиски престој во странство-до три месеци: Истражувачки престој во 

Одделот за византологија при Институтот за средновековни студии, 

Австриска академија на науките, Виена, Австрија (28 мај-12 јуни 2017) 

      0,5 

11. Студиски престој во странство-до три месеци: Истражувачки престој во 

Одделот за византологија при Институтот за средновековни студии, 

Австриска академија на науките, Виена, Австрија (6-13 мај 2018) 

      0,5 

12. Изготвување и пријавување на научен национален проект-носител: 

Етнонимот Власи во пишаните извори и во топонимијата во 

историскиот регион Македонија (XI-XVI век), МОН-ФзФ (2016) 

        1 

13. Претседател на организационен или програмски одбор на научен собир:  

Прва национална конференција за византологија и медиевистика: 

Самуиловата држава-1000 години потоа (1018-2018) (Охрид, октомври 

2018) 

        1 



145 
 

14. Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен 
собир: Тркалезна маса по повод одбележувањето на 1000 години од 
битката на Беласица и смртта на цар Самуил (МАНУ-Скопје, 16.7. 2014); 
Научната трибина по повод одбележувањето на 1000 години од 
смртта/убиството на Гаврило Радомир (ИНИ-Скопје, декември 2015) 
(2х0,5) 

      0,5 

15. Член на организационен или програмски одбор на меѓународен 
научен/стручен собир: Меѓународната научна конференција по повод 
1100 години од упокојувањето на св. Климент Охридски (МАНУ-
октомври 2016) 

1 

16. Експертска активност: Стручна редакција на преведените монографии: 

М. Ст. Поповиќ, Мара Бранковиќ, Скопје 2014; Џ. Фајн, Балканот во 

раниот среден век, Скопје 2015; Ј. Кодер, Византискиот животен простор, 

Скопје 2015 (3 х 1) 

3 

17. Член на факултетска комисија: член на поткомисија за евалуација на 

студиски програми на Институтот за историја, Филозофски факултет-

Скопје (2015-2019) 

   0,5 

18. Член на Комисија за избор во звање: на д-р Ацо Ангеловски-ФзФ (2016) 0,2 

19. Експертска активност: претседател на Комитетот за византологија и 

медиевистика на Р. Македонија (септември 2016-) 
1 

20. Експертска активност: член на Комисијата за историска географија и 

просторна анализа на Византија при Меѓународната асоцијација за 

византологија (AIEB) (2016-2021) 

1 

21. Експертска активност: член на научниот надзорен одбор на едицијата: 

Студии за историска географија и културно наследство (2016-2021)  
1 

 Вкупно 29,7 

  

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ 

 

Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ    100,3 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ    60 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ    29,7 

 

Вкупно 

   190 
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       Членови на Комисијата 

 

                                                                                      1.Проф. д-р Коста Аџиевски с.р.        

                                                                       2. Проф. д-р Александар Атанасовски с.р. 

                                                                          3. Проф. д-р Бобан Петровски с.р. 

                                                                              

                                                

 

 






