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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ЗА
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ): ВОЕНИ ДОКТРИНИ, ДЕФЕНДОЛОГИЈА,
СОВРЕМЕНИ ВООРУЖЕНИ СИСТЕМИ И КОНТРОЛА НА ВООРУЖУВАЊЕ И
РАЗОРУЖУВАЊЕ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Флиозофски факултет, објавен во весниците „Дневник" и „Коха“ на 23.12.2014 година, за
избор на наставник во сите наставно- научни звања во научните области (дисциплини):
воени доктрини, дефендологија, современи вооружени системи и контрола на
вооружување и разоружување и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на
Филозофскиот факултет во Скопје, бр.04-30/5, донесена на 28.1.2015 година, формирана е
Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Зоран Нацев, проф. д-р Трајан Гоцевски,
проф. д-р Лидија Георгиева.
Како членови на Комисијата, по прегледувањето на доставената документација го
поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор за наставник во сите наставно-научни звања во
научните области (дисциплини): воени доктрини, дефендологија, современи вооружени
системи и контрола на вооружување и разоружување, во предвидениот рок се пријави д-р
Ванчо Кенков.
6. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот д-р Ванчо Кенков е роден на 25.12.1954 во Ташкент, УЗССР (СССР).
Основно и средно образование завршил во Скопје. Со високо образование се стекнал во
Белград на Воената академија на Копнената војска 1978 година, со просечен успех 7,оо. Во
1990 година на командноштабната академија ги положил сите предвидени испити за чин
мајор, а до 1993 работи како воено лице.
Кандидатот се служи со рускиот, англискиот и грчкиот јазик.
Во учебната 1993/94 се запишал на втор циклус (магистерски) студии на
Филозофскиот факултет во Скопје, Институт за одбрана. Студиите ги завршил на
Институтот за одбрана во 1997 година со просечен успех 8,25. На Филозофскиот факултет
во Скопје, на Институтот за одбрана во 2000 година го одбранил магистерскиот труд на
тема: Локалната самоуправа во одбранбено-заштитниот систем на Република
Македонија.
Докторска дисертација пријавил на Институтот за одбранбени и мировни студии
при Филозофскиот факултет во Скопје во 2000 година.
Дисертацијата на тема: Искуства, развој и перспективи на воената организација
и воената вештина, ја одбранил на Филозофскиот факултет во Скопје во 2005 година,
пред Комисија во состав: проф. д-р Зоран Нацев, проф. д-р Трајан Гоцевски, проф. д-р
Митко Котовчевски, проф, д-р Марина Митревска и проф. д-р Методија Манојловски. Со
тоа се стекнал со научен - степен доктор на одбранбени и мировни науки во научните
области: воени доктрини, основи на воената вештина, воено-стручна настава, современи
вооружени системи и дефендологија.
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На Филозофскиот факултет во 2010 година е избран во звањето вонреден професор
на Институтот за безбедност, одбрана и мир во научните области: воени доктрини, основи
на воената вештина, современи вооружени системи, контрола на вооружување и
разоружување и дефендологија.
Во моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во
Билтен број 987 од 1 јуни 2010 година, Скопје.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки
и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во Билтенот бр.
887/100 од 2005 и бр. 987 од 2010 година, како и вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз основа
на сета поднесена документација која е од важност за изборот.
2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ
ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност

Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Филозофски факултет,
кандидатот д-р Ванчо Кенков изведува настава и вежби на прв циклус студии на
студиската програма безбедност, одбрана и мир по предметите: основи на воената
вштина, современи вооружени системи и контрола на вооружување и разоружување, на
втор циклус студии на студиските програми: постдипломски студии од областа на
безбедноста, по предметите: менаџмент во безбедноста, разузнавачко-безбедносни
заедници на современите држави, терористичка тактика и оружје; стратегиски и
одбранбени студии, по предметите: теории за војната, менаџирање на ресурси во
одбраната; мир и развој, по предметите: меѓународните конфликти и современото
вооружување, глобализацијата и мирот, како и на трет циклус студии на студиската
програма безбедност, одбрана и мир.
Кандидатот бил ментор на 52 дипломски труда.
Кандидатот учествувал како член на комисија за оцена/или одбрана на 118
дипломски труда, 18 магистерски труда и на 6 докторски дисертации.
Кандидатот е автор на рецензирано универзитетско учебно помагало-скрипта под
наслов „Основи на воената вештина со тактика на чета“.
Д-р Ванчо Кенков од изборот во звањето вонреден професор, заклучно со декември
2014 година има објавено 14 научни труда од областа на безбедноста, одбраната и
мировните истражувања во следниве списанија и зборници: „Современа македонска
одбрана" – теоретското списание на Министерството за одбрана на РМ, теоретското
списание „Безбедносни дијалози“ - Скопје, Годишниот зборник на Филозофскиот
факултет во Скопје, како и во повеќе зборници со меѓународен уредувачки одбор кои се
публикувани по одржани меѓународни конференции, трибини, семинари итн. Од
последниот избор во звањето вонреден професор, кандидатот има публикувано едно
универзитетско учебно помагало- скрипта за предавања и вежби.
Во академскиот развој, д-р Ванчо Кенков учествувал на повеќе научни семинари,
симпозиуми и меѓународни конференции: Балканот безбедносен предизвик за Европа и
меѓународната заедница, Охрид, Македонија; Global security and challenges of the 21 st
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century, Makedonski Brod, Makedonija; Macedonia and the Balkans, a hundred years after
World war I – security and Euro-Atlantic integrations, Ohrid, Macedonia; Влијанието на
научно-технолошкиот развиток во областа на правото, економијата, културата,
образованието и безбедноста во Република Македонија, Скопје, Македонија Одређење,
организација и дјелатности субјеката националних система безбједности, Бања Лука,
БиХ.
Исто така, д-р Кенков учествувал и во подготовките и во реализирањето на повеќе
семинари и конференции, а се јавува и како учесник во истражувачки тимови во
истражувачки проекти.
Врз основа на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти -докторанди на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник, број 274 од 31
декември 2013 година), може да се констатира дека д-р Ванчо Кенков од областа на
наставно-образовната дејност остварил вкупно 66,76 поени и со тоа го надминал лимитот
кој е неопходен за избор во звањето редовен професор.
Научноистражувачка дејност

Д-р Ванчо Кенков, изборниот период како вонреден професор, има објавено вкупно
14 научни трудови во странство и во земјата, од кои 2 научни труда, во меѓународни
научни списанија, 2 научни труда во домашно научно списание, 8 научни трудови во
зборници со меѓународен уредувачки одбор од меѓународни научни конференции и 2
научни труда објавени во зборници на Филозофскиот факултет, и тоа:
-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание
(автор): „Информатичка војна“, Безбедносни дијалози, Филозофскиот
факултет, Скопје, бр 1, година 1, 2010, стр. 73-80.

-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание
(автор): „Информациска безбедност во САД“, Безбедносни дијалози,
Филозофскиот факултет, Скопје, бр 2, година 1, 2010, стр. 167-175.

-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на трудови од
меѓународна
конференција
(автор):
“Безбедносни
предизвици
на
глобализацијата“, „Балканот – Безбедносен предизвик за Европа и
меѓународната заедница“, Филозофски факултет, Институт за безбедност,
одбрана и мир, Скопје, 2010.

-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание
„Информациска безбеност-компонента на националната безбедност во Руската
Федерација“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, книга
54,2011, стр. 349-363.

-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на меѓународна
научна конференција „Глобалната безбедност и предизвиците на 21-от век“,
(коафтор ): „Предизвици и резултати од глобализацијата“, МИТ -универзитет –
Скопје, Македонски брод, 9. 6. 2012.
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-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на меѓународна
научна конференција „Исток-Запад“, (коавтор): „Глобализацијата во функција
на зачувување на мирот и превенција на конфликтите“, Славјански
универзитет, Свети Николе 19-20 април 2013.

-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание
(коавтор): „Безбедноста на информациите и информациските системи како
предизвик“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, книга 5,2013.

-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во меѓународно научно/стручно
списание (коавтор) „Transformation of U.S. warfare“ списание „Современа
македонска одбрана“, Министерство за одбрана, Скопје, година XIII, број 25,
декември, 2013.

-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на меѓународна
научна конференција(коафтор) „Влијанието на научно-технолошкиот развиток
во областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија“ (коавтор) „The role of technology in change the face of
war“ Универзитет Евро-Балкан – Скопје, 20- 21. 12. 2013 год.

-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на меѓународна
научна конференција „Одређење, организација и дјелатности субјеката
националних система безбједности (коавтор) „Organization and functioning of
the security sector of the Republic of Macedonia in contemporary conditions“, Бања
Лука 24.10.2104.

-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на меѓународна
научна конференција„Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа
на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република
Македонија“ (коавтор) „Операции поинакви од војна - облик на загрозување на
безбедноста на малите земји“ Универзитет Евро-Балкан – Скопје, 30- 31. 10.
2014 год.

-

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на меѓународна
научна конференција „Влијанието на научно-технолошкиот развиток во
областа на правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија“, (коавтор) „Осиромашен ураниум: добивање,
карактеристики и примена“, Универзитет Евро-Балкан – Скопје, 30- 31. 10.
2014 год.

-

Труд од меѓународна научна конференција „Macedonia and the Balkans, a
hundred years after the world war 1- security and Euro-Atlantic integrations “,
Универзитет „Св. Климент Охридски“, (коавтор) „EU police missions in the
process of stabilization and integration of Western Balkans“ Охрид.

-

Труд објавен во меѓународно научно/стручно списание (коафтор) "Concept and
priorities of cyber defence" списание "Современа македонска одбрана",
Министерство за одбрана, Скопје.
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Д-р Ванчо Кенков учествувал во 1 (еден) национален научен проект.
Кандидатот бил ментор на 6 магистерски труда.
Од анализата на приложените трудови утврдивме дека тие се од неколку научни
области (дисциплини), и тоа: воени доктрини, современи вооружени системи и контрола
на вооружување и разоружување. Земајќи го предвид целокупниот професионален
ангажман на проф. д-р Ванчо Кенков, преку неговото исклучително залагање, може да се
констатира дека е видлив неговиот сериозен и одговорен пристап кон наставнообразовната дејност, за што релевантни показатели се горенаведените менторства на
дипломски и магистерски трудови и учества во комисиии за оцена и одбрана на
магистерски и докторски трудови.
Врз основа на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти -докторанди на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник, број 274 од 31
декември 2013 година), може да се констатира дека д-р Ванчо Кенков од областа на
научноистражувачката дејност остварил вкупно 48,3 поени и со тоа го надминал лимитот
кој е неопходен за избор во звањето редовен професор.
Стручно-апликативна активност
Во периодот од изборот за вонреден професор до пријавувањето на конкурсот, д-р
Ванчо Кенков има публикувано едно универзитетско учебно помагало од стручна област,
и тоа: „Основи на воената вештина со тактика на чета“ (2011), во која се појавува како
автор.
Д-р Ванчо Кенков во рамките на дејностите од поширок интерес бил член на
Уредувачки одбор на научно-стручното списание „Безбедносни дијалози“, Филозофски
факултет, (2010), член на Уредувачки одбор на меѓународното научно-стручно списание
„Современа македонска одбрана“, 2014год., претседател на Дисциплинска комисија за
студенти на Филозофскиот факултет, член на Конкурсна комисија на Филозофскиот факултет
2012/2013, член на Комисија за техничка обработка на податоците на пријавените кандидати
на Конкурсот за запишување студенти на прв циклус на студиските програми на
Филозофскиот факултет 2013/2014 и 2014/2015), потоа член на комисија за избор во звање
(доц. д-р Горан Зенделовски), како и раководител на втор циклус - стратегиски и
одбранбени студии од 2014 година
Врз основа на Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти - докторанти на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник, број 274 од 31
декември 2013 година), д-р Ванчо Кенков од областа на стручно-апликативната дејност
остварил вкупно 11,2 поена и со тоа го надминал потребниот минимум поени кои се
неопходни за избор во звањето редовен професор.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот д-р Ванчо Кенков, на Филозофскиот факултет во 2014 година, доби
позитивна оценка (9, 47) од анонимно спроведената анкета на Институтот за безбедност,
одбрана и мир при Филозофскиот факултет во Скопје.
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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 д-р Ванчо Кенков.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Ванчо Кенков поседува научни и
стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, ги исполнува сите услови да биде избран во звањето редовен професор во
научните области: воени доктрини, дефендологија, современи вооружени системи и
контрола на вооружување и разоружување.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Зоран Нацев, с.р.
2. Проф. д-р Трајан Гоцевски, с.р.
3. Проф. д-р Лидија Георгиева, с.р.
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Анекс 2
ОБРАЗЕЦ

Кандидат: Ванчо Фоти Кенков
(име, татково име и презиме)
Институција: Филозофски факултет/Институт за безбедност, одбрана и мир
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: воени доктрини, дефендологија, современи вооружени системи и
контрола на вооружување и разоружување.
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број

Назив на активноста (наставно-образовна):

Поени

Настава од I циклус
Современи борбени средства (3+2), летен 2010/11

3*15*0,04

1,8

Современи борбени сретства (2+1), зимски 2010/11 Група МИР
изборен

1,2

Основи на воената вештина (4+2) летен 20010/11

2,4

Современи вооружени системи (3+2/2), летен 2011/12

1,8

Основи на воената вештина (4+2), летен 20011/12

2,4

Современи вооружени системи (3+2/2), летен 2012/13

1,8

Современи вооружени системи (3+2/2), летен 2013/14

1,8

Контрола на вооружување и разоружвање (3+3), 2014/2015
МИР

1,8

Консултации со студенти, 2010/2011, летен (студенти) 158 *
0,002

0,3

Консултации со студенти, 2011/2012, летен (студенти) 126

0,2

Консултации со студенти, 2012/2013, летен (студенти) 118

0,2
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Ред.
број

Назив на активноста (наставно-образовна):
Консултации со студенти, 2013/2014, летен (студенти) 127
Настава од II циклус

Поени
0,2
-

Менаџмент во безбедноста (6), зимски 2010/2011

0,3

Национална безбедносна стратегија (3), летен 2010/2011

0,15

Терористичка тактика и оружје (15), летен 2010/11
0,05

0,75

Разузнавачко-безбедносни заедници на сов. држави (15), летен
2010/11

0,75

Менаџмент во безбедноста (6), зимски 2010/2011

0,3

Теории за војната (6), зимски 2010/11

0,3

Разузнавачко-безбедносни заедници на сов. држави (15), летен
2011/12

0,75

Менаџмент во безбедноста (6), зимски 2011/2012

0,3

Теории за војната (6), зимски 2011/2012

0,3

Теории за војната (6), зимски 2012/2013

0,3

Менаџмент во безбедноста (6), зимски 2012/2013

0,3

Менаџмент во безбедноста (6), зимски 2013/2014 (120 кредити)

0,3

Менаџмент во безбедноста (6), зимски 2013/2014 (60 кредити)

0,3

Национална безбедносна стратегија (6), летен 2013/2014 ( 120
кредити)

0,3

Менаџмент во безбедноста (6), зимски 2014/2015 (120 кредити)

0,3

Менаџмент во безбедноста (6), зимски 2014/2015 (60 кредити)

0,3

Одржување на вежби

-

Современи борбени сретства (3+2), зимски 2010/11

0,9

Современи борбени сретства (2+2), зимски 2010/11 Грпуа МИР
изборен

0,9

Основи на воената вештина (4+2), летен 2010/11

0,9
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Ред.
број

Назив на активноста (наставно-образовна):

Поени

Основи на воената вештина (4+2), летен 2011/12

0,9

Современи воружени системи (3+2/2), летен 2011/12

1,62

Современи вооружени системи (3+2/2), летен 2012/13

1,62

Современи вооружени системи (3+2/2), летен 2013/14

1,62

Контрола на вооружување и разоружвање (3+3), зимски
2014/2015 МИР

1,8

Ментор на дипломска работа
52 х 0.2

10,4

Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура
18 х 0,3

5,4

Член на комисија за оцена или одбрана на докторат
6 х 0,5

3,0

Член на комисија за оцена и одбрана на дипломска работа
118х 0,1

11,8

Подготовка на нов предмет: Контрола на вооружување и
разоружување; предавања 2012/2013

1

Пакет материјали за нов предмет предавања: „Контрола на
вооружување и рзоружување“, 2012/2013

1

Рецензент на универзитетски учебник, „Теории за
организација и организациското однесување со ресурсите”,
ДКУ “Вековишниина”, Скопје, 2013

1

Рецензент на универзитетски учебник, “ Деловно планирање,
одлучување и раководење со менаџмент проектите и
клиентите”, Вековишнина, Скопје, 2014

1

Вкупно

66,76

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка):
Менторство на магистерската работа: „Развојот и промените на
воените стратегии на НАТО по завршувањето на студената
војна”, Тони Наумовски.

Поени

1
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Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка):

Поени

Менторство на магистерската работа: „Конфликтот во Босна и
Херцеговина и процесот на разоружување и разоружување”.
Роберт Трајковски

1

Менторство на магистерската работа: „Соработката на воените
и полициските сили на соседните држави во борбата против
тероризмот и нивното вооружување“, Миле Трајков.

1

Менторство на магистерската работа: „Влијанието на малото и
лесно оружје врз внатрешните вооружени конфликти и
безбедносните импликации“, Тимко Биљарски.

1

Менторство на магистерската работа: „Специфичноста на
лидерството во полицијата и армијата на Република
Македонија”, Дарко Николов.

1

Менторство на магистерската работа: „Оружјето за масовно
уништување и глобалната безбедност“, Јован Пачарски.

1

Учесник во национален и научен проект: „Реформите и
одбраната“.

3

Труд со оригинални научни резултати, објавен во
научно/стручно списание (автор): (2010). „Информатичка
војна”, Безбедносни дијалози, Филозофски факултет, Скопје,
бр 1, година 1, 2010, стр. 73-80.

2

Труд со оригинални научни резултати, објавен во
научно/стручно списание (автор): (2010). “Информациска
безбедност во САД”, Безбедносни дијалози, Филозофски
факултет, Скопје, бр 2, година 1, 2010, стр. 167-175.

2

Труд со оригинални научни резултати, објавен во
научно/стручно списание (автор): (2011). „Информациска
безбеност-компонента на националната безбедност во Руската
Федерација“, Годишен зборник на Филозофскиот факултет,
Скопје, книга 54,2011, стр. 349-363.

2

Труд со оригинални научни резултати, објавен во во зборник
на трудови од меѓународна конференција (автор): (2010) ,
„Безбедносни предизвици на глобализацијата“, „Балканот –
Безбедносен предизвик за Европа и меѓународната заедница“,
Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир,
Скопје, 2010 година.

3

Труд со оригинални научни резултати објавен во зборник на
меѓународна научна конференција Глобалната безбедност и
предизвиците на 21 век :(коавтор) „Предизвици и резултати од
глобализацијата“, МИТ-универзитет – Скопје, 9.6.2012,

2,7
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Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка):

Поени

Македонски Брод, 2012 година.
Труд со оригинални научни резултати објавен во зборник на
меѓународна научна конференција со реферат: “Исток-Запад”,
(коавтор) „Глобализацијата во функција на зачувување на
мирот и безбедноста и превенција на коонфликтите“,
Славјански универзитет, Свети Николе, април 2013 година.

2,7

Труд со оригинални научни резултати, објавен во
научно/стручно
списание
(коавтор)
„Безбедноста
на
информациите и информациските системи како предизвик“,
Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје, книга
5,2013 година.

1,8

Труд со оригинални научни резултати, објавен во меѓународно
научно/стручно списание (коавтор) „Промени во војувањето на
САД“,
списание
„Современа
македонска
одбрана“,
Министерство за одбрана,
Скопје, година XIII, број 25,
декември 2013.

2,7

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на
меѓународна научна конференција: „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република
Македонија“, (коавтор) „The role of tehnlogy in shange the face of
waр“, Универзитет Евро-Балкан – Скопје, декември. 2013
година.

2,7

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на
меѓународна научна конференција „Macedonia and the Balkans,
a hundred years after the world war 1- security and Euro-Atlantic
integrations“, (коавтор) : „EU Police missions in process of
stabilization and integration of Western Balkans“, Универзитет
„Св. Климент Охридски“- Охрид, декември 2014 година.

1,8

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на
меѓународна научна конференција(коафтор)„Organization and
functioning of the security sector of the Republic of Macedonija in
contemporary conditions“, Бања Лука октомври 2104 година.

1,8

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на
меѓународна научна конференција: „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република
Македонија“,(коавтор) „Операции поинакви од војна – облик
на загрозување на безбедноста на малите земји“, Универзитет
Евро-Балкан – Скопје, ноември 2014 година.

2,7
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Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка):

Поени

Труд со оригинални научни резултати, објавен во зборник на
меѓународна научна конференција: „Влијанието на научнотехнолошкиот развиток во областа на правото, економијата,
културата, образованието и безбедноста во Република
Македонија“, (коавтор) „Осиромашен ураниум: добивање,
карактеристики, и примена“, Универзитет Евро-Балкан –
Скопје, ноември 2014 година.

2,7

Труд со оригинални научни резултати, објавен во меѓународно
научно/стручно списание (коафтор) „Concept and priorities of
cyber defence“, списание „Современа македонска одбрана“,
Министерство за одбрана, Скопје, година XIV, број 27,
декември 2014 година, стр. 77-85.

2,7

Учество на меѓународна научна конференција со реферат:
„Балканот – Безбедносен предизвик за Европа и
меѓународната заедница”, Филозофски факултет, Институт за
безбедност, одбрана и мир, 1-2 октомври 2010 година, Охрид.

1

Учество на меѓународен научна конференција со реферат:
Македонија низ вековите,
„Учество на Македонците во
Граѓанската војна во Грција – причини
и последици“,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет,
Институт за историја, 11-12 ноември 2011 година, Скопје.

1

Учество на меѓународна научна конференција со реферат:
(коавтор) „Предизвици и резултати од глобализацијата“,
Глобалната безбедност и предизвиците на 21 век, МИТ универзитет – Скопје, 9.6. 2012, Македонски Брод.

1

Учество на меѓународна научна конференција со реферат:
(коавтор) „Глобализацијата во функција на зачувување на
мирот и превенција на конфликтите“ „Исток-Запад“,
Славјански универзитет, Свети Николе, 19-20 април 2013 .

1

Учество на меѓународна научна конференција со реферат:
(коавтор) „The role of technology in change the face of war“
„Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа на
правото, економијата, културата , образованието и безбедноста
во Република Македонија“, Универзитет Евро-Балкан – Скопје,
20- 21. 12. 2013 година.

1

Учество на меѓународна научна конференција со реферат:
(коафтор) EU Police missions in process of stabilization and
integration of Western Balkans, „Macedonia and the Balkans, a
hundred years after the world war 1- security and Euro-Atlantic
integrations“, Универзитет „Св. Климент Охридски“, 3-5 јуни
2014, Охрид.

1
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Ред.
број

Назив на активноста (научноистражувачка):

Поени
Вкупно

48,3

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број

Назив на активноста (стручно-апликативна):
Позитивно рецензирана скрипта: „Основи на воената вештина
со тактика на чета“, Филозофски факултет, Скопје, 2011 година.

Поени
4

Дејности од поширок интерес
Член на редакциски одбор на научно/стручно списание:
Безбедносни дијалози, Филозофскиот факултет (2010) х 0,5

0,5

Член на Комисија за јавни набавки на Филозофскиот факултет
- 2011

0,5

Претседател на Дисциплинска комисија за студенти на
Филозофскиот факултет, 2013

0,5

Член на Конкурсна комисија на Филозофскиот факултет,
2012/2013

0.5

Учество во промотивни активности на Филозофскиот
факултет/ Институтот за безбедност, одбрана и мир, 2011 год

0.5

Учество во промотивни активности на Филозофскиот
факултет/ Институтот за безбедност, одбрана и мир, 2012 год.

0,5

Член на Комисија за техничка обработка на податоците на
пријавените кандидати на Конкурсот за запишување студенти
на прв циклус на студиските програми на Филозофскиот
факултет, 2013/2014

0,5

Член на Уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно
списание: Современа македонска одбрана, 2013-2014

1

Член на комисија за избор во звање - Горан Зенделовски, 2014

0,2

Раководител на постдипломски студии - стратегиски и
обранбени студии

2

Член на Комисија за техничка обработка на податоците на
пријавените кандидати на Конкурсот за запишување студенти
на прв циклус на студиските програми на Филозофскиот
факултет, 2014/2015

0,5
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Ред.
број

Назив на активноста (стручно-апликативна):

Поени
Вкупно

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ

11,2

Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

66,76

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

48,3

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Вкупно

11,2
126,26

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА
Проф. д-р Зоран Нацев, с.р.
Проф. д-р Трајан Гоцевски, с.р.
Проф. д-р Лидија Георгиева, с.р.

