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Прилог бр. 2

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ (ДИСЦИПЛИНИ): ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА
(51100), СОЦИОЛОГИЈА НА МАСОВНИТЕ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ
(51122), КОМУНИКОЛОГИЈА (60302) И ДРУГО (51128: СОЦИОЛОГИЈА НА
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА)
НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Филозофски
факултет – Скопје, објавен во весниците „Нова Македонија” и „Коха” од 8.10.2020 година, за избор
на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области (дисциплини): општа
социологија (51100), социологија на масовните комуникации и информации (51122),
комуникологија (60302) и друго (51128: социологија на глобализацијата), и врз основа на
Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 04-1729/9, донесена на 4.11.2020 година, формирана е
Рецензентска комисија во состав: д-р Ѓорѓе Младеновски, редовен професор на Институтот за
социологија, д-р Антоанела Петковска, редовен професор на Институтот за социологија и д-р
Зоран Матевски, редовен професор на Институтот за социологија.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
научните области (дисциплини): општа социологија (51100), социологија на масовните
комуникации и информации (51122), комуникологија (60302) и друго (51128:
социологија на глобализацијата), во предвидениот рок се пријави д-р Марија
Дракуловска Чукалевска, вонреден професор.
19. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатката д-р Марија Дракуловска Чукалевска е родена на 7.11.1976 година во
Кичево. Средно образование завршила во гимназијата во Кичево, на 10.6.1995 година. Со високо
образование се стекнала на Филозофскиот факултет во Скопје, Институт за социологија, на
25.4.2001 година. Кандидатката активно се служи со англискиот јазик.
Во учебната 2001/2002 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на Институтот
за социологија при Филозофскиот факултет. Студиите ги завршила на 18.3.2005 година, со
просечен успех 9,57. На 18.3.2005 година го одбранила магистерскиот труд на тема: Печатените
медиуми и информирањето за глобализацијата (со посебен осврт на Република Македонија).
Докторска дисертација пријавила на 24.9.2007 година на Институтот за социологија при
Филозофскиот факултет. Дисертацијата на тема: Односот на глобалното и локалното во
културата: случајот на Република Македонија ја одбранила на 26.4.2011 година, пред
Комисија во состав: проф. д-р Ѓорѓе Младеновски, проф. д-р Антоанела Петковска, проф. д-р
Илија Ацески, проф. д-р Зоран Матевски и проф. д-р Аница Драговиќ. Со тоа се стекнала со
научниот степен доктор на науки од научната област социологија.
На 14.9.2011 година е избрана во звањето доцент на Институтот за социологија при
Филозофскиот факултет во областите: општа социологија, социологија, социологија на масовните
комуникации и информации.
Во моментот е вонреден професор на Институтот за социологија при Филозофскиот
факултет. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 1121 од 15 април 2016 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени во Билтен бр. 885/42 од
9.12.2005 година, Билтен бр. 967/112 од 1.6.20о9 година и Билтен бр. 1009 од 1.6.2011 година, како
и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатката од последниот
избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за
изборот.
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20.

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

НА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, Филозофски факултет, кандидатката д-р Марија Дракуловска Чукалевска изведува
настава и вежби на прв циклус студии на студиските програми: Социологија и Семејни студии,
втор циклус на студиските програми: Социологија, Европски студии за интеграција и
Интеррелигиски студии и на трет циклус студии на студиската програма Социологија.
Кандидатката бил ментор на 15 дипломски трудови.
Кандидатката учествувала како член во комисија за оцена/или одбрана на 28 дипломски
и 6 магистерски трудови и на 7 докторски дисертации.
Кандидатката е автор на монографија под наслов: Огледи за глобализацијата и
јавноста.
Други активности кои
релевантни за изборот

припаѓаат

во

наставно-образовната

дејност,

Во изминатиот период, д-р Марија Дракуловска Чукалевска е ангажирана како
рецензент на универзитетскиот учебник Социологија од авторот Илија Ацески (2017).
Таа, исто така, покажа извонредно одговорен и сериозен пристап и кон другите задачи
поврзани со наставно-образовната дејност, пред сѐ при подготовка на нови предмети и
материјали за нив кои ги реализира на прв циклус студии на студиските програми:
Социологија и Семејни студии, втор циклус на студиските програми: Социологија,
Европски студии за интеграција и Интеррелигиски студии, како и на трет циклус студии
на студиската програма Социологија.
Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс 2 (член 2) од
Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.
Научноистражувачка дејност
Д-р Марија Дракуловска Чукалевска има објавено вкупно 10 научни трудови од
социолошката област, од кои 2 научни труда во научни списанија индексирани во електронска
база на списанија со трудови достапна на интернет, како што се: ЕBSCO, Scopus, 1 научен труд во
меѓународно научно списание, 1 труд во меѓународна научна публикација и 6 труда во зборници
од научни собири.
Д-р Марија Дракуловска Чукалевска учествува во два меѓународни научни проекта под
наслов: Skills Development and Innovation Support Project, Perceived of Cultural Identity in the
Context of Globalization: the Case of the Sultanate of Oman.
Кандидатката бил ментор на 2 магистерски труда.
Други активности кои припаѓаат во научноистражувачката дејност,
релевантни за изборот
Во поглед на научноистражувачката работа, може да се констатира дека
кандидатката д-р Марија Дракуловска Чукалевска имала значајни ангажмани и
остварила забележителни резултати. Таа учествувала со трудови на десет меѓународни
научни конференции, симпозиуми и семинари, каде што успешно ги претставувала
Институтот, Филозофскиот факултет и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
и истовремено ги афирмирала своите научно-стручни квалитети, при што
континуирано се занимава со прашањата врзани за областите за кои е распишан
конкурсот.
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.
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Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Марија Дракуловска Чукалевска активно е вклучена во стручно-апликативната
работа во повеќе области.
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. Активно
е вклучена во работата на стручни комисии и работни групи при Филозофскиот факултет и
Министерството за култура:









претседател на Комисија за издавачка дејност на Филозофскиот факултет (2.X
2018 – 1.X 2020);
претседател на Комисија за издавачка дејност на Филозофскиот факултет (2.X
2020 – 30.IX 2022);
уредник на издавачка продукција на Филозофскиот факултет (2.X 2018 – 1.X
2020);
Комисија за изработка на студиска програма од I циклус студии – Социологија;
член на Комисија за изработка на студиска програма од II циклус студии –
Социологија;
член на Комисија за изработка на студиска програма од III циклус студии –
Социологија;
член на Комисија за издавачка дејност (2016 – 2018);
член на Одборот за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ при
Министерството за култура на Република Македонија во 2016 година.

Кандидатката учествувала во уредувачкиот одбор за издавање на монографија по повод
100 години јубилеј на Филозофскиот факултет во Скопје, уредувачки одбор за зборник на трудови
од меѓународната конференција „Науката и општеството: Придонесот на хуманистичките и
општествените науки”, Скопје (2020), и Годишен зборник на Филозофски факултет (1.I 2020 –
31.XII 2024).
Во изборниот период, кандидатката д-р Марија Дракуловска Чукалевска учествувала во
организационен одбор за одбележување на jубилејот „100 години Филозофски факултет во
Скопје“ (2020). Таа, исто така, даде значаен придонес во организација на меѓународниот научен
собир: XII Skopje-Krakow Sociological Seminar, Faculty of philosophy, Skopje (2017), и меѓународната
конференција “First European Conference for Religious Dialogue and Cooperation”, Faculty of
Philosophy, Struga (14-17. X.2019).
Конкретните активности се наведуваат во табелата во Анекс 2 (член 5) од
Правилникот за избор, со датуми и други релевантни податоци.
Оценка од самоевалуација
Кандидатката д-р Марија Дракуловска Чукалевска, во зимскиот семестар 2019 година,
доби позитивна оценка по предметите: Социологија I (9,04), Социологија на масовните
комуникации (9,65) и Комуникациите во семејството (9,49) од анонимно спроведената анкета на
студентите на Филозофскиот факултет.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од
поширок интерес на д-р Марија Дракуловска Чукалевска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Марија Дракуловска Чукалевска
поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања и асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето редовен професор во научните области:
општа социологија (51100), социологија на масовните комуникации и информации (51122),
комуникологија (60302) и друго (51128: социологија на глобализацијата).
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Филозофскиот факултет во Скопје, д-р Марија Дракуловска
Чукалевска да биде избрана во звањето редовен професор во научните области: општа
социологија (51100), социологија на масовните комуникации и информации (51122),
комуникологија (60302) и друго (51128: социологија на глобализацијата).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Ѓорѓе Младеновски, с.р.
Проф. д-р Антоанела Петковска, с.р.
Проф. д-р Зоран Матевски, с.р.
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ОБРАЗЕЦ 1
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ
Кандидат: Марија Војне Дракуловска Чукалевска
(име, татково име и презиме)
Институција: Филозофски факултет/ Институт за социологија
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА (51100), СОЦИОЛОГИЈА НА МАСОВНИТЕ
КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ (51122), КОМУНИКОЛОГИЈА (60302) И ДРУГО (51128:
СОЦИОЛОГИЈА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА)
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 *
Просечниот успех на прв циклус изнесува: __________
Просечниот успех на втор циклус изнесува: __________
Просечниот успех изнесува __________за интегрираните
студии.
2

3

3.1

Научен степен – доктор на социолошки науки од научната
област:
општа социологија (51100),
социологија на масовните комуникации и информации
(51122),
комуникологија (60302) и друго (51128: социологија на
глобализацијата), поле: социологија, 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: Balkan Social Science Review
2. Назив на електронската база на списанија: ЕBSCO, Scopus
3. Наслов на трудот: “Profile of Global and the Local in Culture:
the Case of the Macedonian Society”.
4. Година на објава: 2019
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Ред.
број
3.1

3.2

3.5

3.5

ОПШТИ УСЛОВИ
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: Balkan Social Science Review
2. Назив на електронската база на списанија: ЕBSCO, Scopus
3. Наслов на трудот: “Public Opinion Toward Globalization:
the Macedonian Experience”.
4. Година на објава: 2017
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: Religious Dialogue and
Cooperation/Религиски Дијалог и Соработка
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји): 23 членови (5 од Македонија, по
двајца од Србија, Полска, Италија, Хрватска, Англија, и по
еден од Босна и Херцеговина, Бугарија, Холандија, Финска,
САД, Романија, Франција, Унгарија)
3. Наслов на трудот: “The Social Media and Religion – New
Challenges”.
4. Година на објава: 2020
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: Social Change in the Global World
2. Назив на меѓународниот собир: Fourth International
Scientific Conference: Social Change in the Global World
3. Имиња на земјите: Македонија, Словенија, Нигерија,
Белгија, Бугарија, Албанија, Русија, Италија, Хрватска,
Полска, САД, Романија.
4. Наслов на трудот: “The Role of Globalization and Мedia in
Modern Society”.
5. Година на објава: 2017
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: Social Change in the Global World
2. Назив на меѓународниот собир: Fifth International
Scientific Conference: Social Change in the Global World
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Ред.
број

3.5

4

5
6

ОПШТИ УСЛОВИ
3. Имиња на земјите: Македонија, Словенија, Нигерија,
Белгија, Бугарија, Албанија, Русија, Италија, Хрватска,
Полска, САД, Романија.
4. Наслов на трудот: “New Media and Changes in
Communication Types”
5. Година на објава: 2018
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: Social Change in the Global World
2. Назив на меѓународниот собир: Sixth International
Scientific Conference: Social Change in the Global World
3. Имиња на земјите: Македонија, Словенија, Нигерија,
Белгија, Бугарија, Албанија, Русија, Италија, Хрватска,
Полска, САД, Романија.
4. Наслов на трудот: “The Image оf Social Exclusion in
Macedonian Media”.
5. Година на објава: 2019
Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или
збирка задачи од научната област за која се избира ***
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или
збирката задачи: Огледи за глобализацијата и јавноста
2. Место и година на објава: Скопје, 2020
Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден
професор, датум и број на Билтен: 15 април 2016 година, бр.
1121.
Има способност за изведување на високообразовна дејност

Исполнетост
на општите
услови
да/не

да

да

да
да

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од
универзитетите во Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот
за високото образование (Службен весник на Републиа Македонија бр.82/2018), нема
да се применуваат одредбите од Законот кои се однесуваат на просекот, односно дека
лицата треба да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на
прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат остварено просечен успех од
најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус. Во овој
случај, полето под реден број 1 не се пополнува.
За кандидатот/ите кој има повеќе од 6 (шест) научни труда во референтна научна
публикација, рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги
вреднува во Образец 2.
***Наведениот услов ќе се применува по истекот на три години од денот на стапувањето
во сила на Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија
бр. 82/2018).
**
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И
НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ
Кандидат: Марија Војне Дракуловска Чукалевска
(име, татково име и презиме)
Институција: Филозофски факултет, Институт за социологија
(назив на факултетот/институтот)
Научна област: општа социологија (51100), социологија на масовните
комуникации и информации (51122), комуникологија (60302) и друго
(51128: социологија на глобализацијата)
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назив на активноста:

Поени

Одржување на настава (предавања) прв циклус студии:
Социологија I (4+0), зимски семестар, 2016/2017, 4 часа
неделно*15 недели во семестар*0,04= 2,4 поени
Социологија на масовни комуникации (4+0), зимски семестар,
2016/2017 година, 4 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 2,4
поени
Комуникациите во семејството (3+0), зимски семестар, 2016/2017, 3
часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Семејството и медиумите (2+0), зимски семестар, 2016/2017, 2
часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,2 поени
Социологија II (4+0), летен семестар 2016/2017, 4 часа неделно*15
недели во семестар*0,04= 2,4 поени
Семејството и глобалните процеси (3+0), летен семестар,
2016/2017, 3 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Социологија на глобализацијата, (2+0), летен семестар, 2016/2017
година, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1, 2 поени
Социологија I (4+0), зимски семестар, 2017/2018, 4 часа
неделно*15 недели во семестар*0,04= 2,4 поени
Социологија на масовни комуникации (4+0), зимски семестар,
2017/2018 година, 4 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 2,4
поени
Комуникациите во семејството (3+0), зимски семестар, 2017/2018, 3
часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Семејството и медиумите (2+0), зимски семестар, 2017/2018, 2
часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,2 поени
Социологија II (4+0), летен семестар, 2017/2018 година, 4 часа
неделно*15 недели во семестар*0,04= 2,4 поени
Семејството и глобалните процеси (3+0), летен семестар,
2017/2018, 3 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Социологија I (3+0), зимски семестар, 2018/2019, 3 часа
неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Социологија на масовни комуникации (4+0), зимски семестар,
2018/2019 година, 4 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 2,4
поени
Комуникациите во семејството (3+0), зимски семестар, 2018/2019, 3
часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Социологија II (3+0), летен семестар 2018/2019, 3 часа неделно*15
недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Социологија на глобализацијата (2+0), летен семестар, 2018/2019
година, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1, 2 поени
Социјална демографија (3+0), летен семестар, 2018/2019, 3 часа
неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Семејството и глобалните процеси (3+0), летен семестар,
2018/2019, 3 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Социологија I, (3+0), зимски семестар 2019/2020, 3 часа
неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Социологија на масовни комуникации (4+0), зимски семестар,
2019/2020 година, 4 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 2,4
поени
Комуникациите во семејството (3+0), зимски семестар, 2019/2020, 3
часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Културна антропологија (1+0), зимски семестар, 2019/2020, 1 час
неделно*15 недели во семестар*0,04= 0,6 поени
Социологија II (3+0), летен семестар, 2019/2020, 3 часа неделно*15
недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Социологија на глобализацијата (2+0), летен семестар, 2019/2020
година, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,2 поени
Социјална демографија, (3+0), летен семестар, 2019/2020, 3 часа
неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Семејството и глобалните процеси (3+0), летен семестар,
2019/2020, 3 часа неделно*15 недели во семестар*0,04= 1,8 поени
Одржување на наставa (вежби) прв циклус студии:
Социологија I (0+2), зимски семестар, 2016/2017, 2 часа
неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социологија на масовни комуникации (0+2), зимски семестар,
2016/2017, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Комуникациите во семејството (0+2), зимски семестар,
2016/2017, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Семејството и медиумите (0+2), зимски семестар, 2016/2017, 2
часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социологија II (0+2), летен семестар, 2016/2017, 2 часа
неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Семејството и глобалните процеси (0+2), летен семестар,
2016/2017, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социологија на глобализацијата (0+2), летен семестар,
2016/2017, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социологија I (0+2), зимски семестар, 2017/2018, 2 часа
неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социологија на масовни комуникации (0+2), зимски семестар,
2017/2018, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9
поени
Комуникациите во семејството (0+2), зимски семестар,
2017/2018, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9
поени
Семејството и медиумите (0+2), зимски семестар, 2017/2018, 2
часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социологија II (0+2), летен семестар 2017/2018 година, 2 часа
неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Семејството и глобалните процеси (0+2), летен семестар,
2017/2018, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.

Социологија I (0+2), зимски семестар 2018/2019, 2 часа
неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социологија на масовни комуникации (0+2), зимски семестар,
2018/2019, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9
поени
Комуникациите во семејството (0+2), зимски семестар,
2018/2019, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9
поени
Социологија II (0+2), летен семестар, 2018/2019, 2 часа неделно*15
недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социологија на глобализацијата (0+2), летен семестар, 2018/2019
година, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 1, 2 поени
Семејството и глобалните процеси (0+2), летен семестар,
2018/2019, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 1,8 поени
Социологија I (0+2), зимски семестар 2019/2020, 3 часа
неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социологија на масовни комуникации (0+2), зимски семестар,
2019/2020, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9
поени
Комуникациите во семејството (0+2), зимски семестар, 2019/2020, 2
часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Културна антропологија (0+1), зимски семестар, 2019/2020, 1 час
неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,45 поени
Социологија II (0+2), летен семестар, 2019/2020, 2 часа неделно*15
недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социологија на глобализацијата (0+2), летен семестар, 2019/2020, 2
часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Социјална демографија, (0+2), летен семестар, 2019/2020, 2 часа
неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Семејството и глобалните процеси (0+2), летен семестар,
2019/2020, 2 часа неделно*15 недели во семестар*0,03= 0,9 поени
Одржување на настава (предавања) втор циклус студии:
Аудиовизуелните медиуми во ЕУ, летен семестар, 2016/2017, 2
кандидати*5 часа=10 часа *0,05= 0,5 поени
Медиумите во современото општество, летен семестар,
2016/2017, 1 кандидат*5 часа=5 часа *0,05= 0,25 поени
Социјални медиуми, летен семестар, 2019/2020, 1 кандидат*5
часа*0,05= 0,25поени
Одржување настава (предавања) на трет циклус студии:
Социолошката перспектива за општеството, летен семестар,
2019/2020, 1 кандидат *5 часа *0,06=0,3 поени

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,45
0,9
0,9
0,9
0,9
0,5
0,25
0,25
0,3

Подготовка на нов предмет за прв циклус предавања и вежби: 1,5
Комуникациските стратегии и медиумските содржини за развојот на
населението, модул: Население и одржлив развој, студиска програма:
Социологија, 2018/2019
Подготовка на нов предмет за прв циклус предавања и вежби: 0,75
Политичка комуникација, модул: Политика и комуникации, студиска
програма: Социологија, 2018/2019
50% од 1,5 поени = 0,75 поени
Подготовка на нов предмет за прв циклус предавања и вежби: 1,5
Глобализацијата и медиумите, модул: Политика и комуникации,
студиска програма: Социологија, 2018/2019
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

Подготовка на нов предмет за прв циклус предавања и вежби: Новите
медиуми и дигиталната култура, модул: Култура, студиска програма:
Социологија, 2018/2019
Подготовка на нов предмет за втор циклус предавања и вежби:
Односот на религијата и глобализацијата, студиска програма:
Интеррелигиски студии, 2018/2019
Подготовка на нов предмет за трет циклус предавања и вежби:
Социолошката перспектива за општеството, студиска програма за
докторски студии од полето социологија, 2019/2020
Подготовка на нов предмет за трет циклус предавања и вежби:
Комуникациите и новите медиуми во општеството, студиска
програма за докторски студии од полето социологија, 2019/2020
Подготовка на нов предмет за трет циклус предавања и вежби:
Глобална општествена промена, студиска програма за докторски
студии од полето социологија, 2019/2020
Консултации со студенти: во просек 100 студенти во семестар
* 0,002 = 0,2
10 семестри*0,2 поени = 2 поена
Ментор на дипломска работа
15 студенти *0,2 поени = 3 поени
Член на комисија за оценка или одбрана на докторат:
м-р Јован Манасијевски, Стратегиските партнерства на
Европската Унија како инструмент на заедничката надворешна и
безбедносна политика во контекст на мултиполарниот поредок
м-р Љавдим Јахиу, Образованието како фактор за зајакнување на
социјалната кохезија во Република Македонија
м-р Башким Башкими, Религиозноста кај населението во Охридскострушкиот регион
м-р Виолета Петрушевска, Влијанието на високото образование врз
создавањето
на
човечки
капитал
како
услов
за
евроинтеграциските процеси на Р Македонија
м-р Амел Куртиши, Социолошки аспекти на (де)секуларизацијата
во македонското општество
м-р Дарко Здравески, Стратегија за внатрешна безбедност на
Европската унија и соработка со Република Македонија во
справувањето со трговија со луѓе за трудова експлоатација
м-р Димче Здравески, Профил на жртвите на трговија со луѓе
со осврт на сексуална експлоатација во ЕУ и РМ во периодот 2001
– 2010 година
7 кандидати*0,7 поени = 4,9 поени
Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура:
6 студенти*0,3=1,8 поени
Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа:
28 студенти *0,1= 2,8 поени
Рецензент на универзитетски учебник:
Ацески, Илија. 2017. Социологија. Скопје: Филозофски факултет,
ISBN 978-608-238-119-0
Пакет материјали за прв циклус студии за предметот: Социјална
демографија на студиската програма Социологија
Пакет материјали за прв циклус студии за предметот:
Комуникациските стратегии и медиумските содржини за развојот на
населението на студиската програма Социологија
Пакет материјали за прв циклус студии за предметот:
Глобализацијата и медиумите на студиската програма Социологија
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1,5
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2
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1
1
1
1
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77.
78.
79.
80.
81.

Пакет материјали за прв циклус студии за предметот: Новите
медиуми и дигиталната култура
Пакет материјали за втор циклус студии за предметот: Односот на
религијата
и
глобализацијата
на
студиската
програма
Интеррелигиски студии
Пакет материјали за трет циклус студии за предметот: Социолошката
перспектива за општеството, студиска програма за докторски студии
од полето социологија
Пакет материјали за трет циклус студии за предметот:
Комуникациите и новите медиуми во општеството, студиска
програма за докторски студии од полето социологија
Пакет материјали за трет циклус студии за предметот: Глобална
општествена промена, студиска програма за докторски студии од
полето социологија
Вкупно

1
1
1
1
1
111,35

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
број
1.

2.
3.
4.

5.

Назив на активноста:

Поени

Ментор на магистерска работа:
Елизабета Никодиновска, Социолошки аспекти на
медиумската алиенација во Република Македонија
Данче Ристовска Костадинова, Примена на фондовите и
програмите на Европската Унија за дигитализација на
медиумските содржини во Република Македонија
2 кандидата*2 поена = 4 поени
Учесник во меѓународен научен проект:
“Skills Development and Innovation Support Project”
( 1 May-31 December, 2018)
Учесник во меѓународен научен проект:
“Perceived of Cultural Identity in the Context of Globalization:
the Case of the Sultanate of Oman”
Дел од монографија објавен во странство: Dragović, Anica,
Drakulovska, Cukalevska, Marija, Dragović, Ivana. 2017.
“Some Aspects of Youth Attitudes Towards (E)migration: Case
of Republic of Macedonia”. In Mirjana Bobić, Stefan Janković
eds., Towards Understanding of Contemporary Migration
Causes, Consequences, Policies, Reflections. Beograd, pp.107127, ISBN (paper) 978-86-6427-065-6
80% од 6 поени= 4,8 поени
Труд со оригинални научни резултати, објавен 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: ЕBSCO, Scopus. Drakulovska,
Cukalevska, Marija, Dragović, Anica. “Profile of Global and
the Local in Culture: the Case of the Macedonian Society”.
Balkan Social Science Review, Vol. 14, No.14, pp. 203-223,
dec,2019. ISSN 1857-8799 printed version, ISSN 1857-8772
online edition
90% од 5 поени = 4,5 поени

4
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6.

7.

8.

9.

10.

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 4,5
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: ЕBSCO, Scopus. Drakulovska,
Cukalevska, Marija, Dragović, Ivana, Dragović, Anica.
“Public Opinion Toward Globalization: the Macedonian
Experience”. Balkan Social Science Review, Vol. 10, No. 10, pp.
91-113, dec. 2017. ISSN 1857-8799 printed version, ISSN 18578772 online edition
80% од 5 поени = 4 поени
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно 4,5
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: Drakulovska, Cukalevska,
Marija, Dragović, Anica. “The Social Media and Religion – New
Challenges”. Religious Dialogue and Cooperation/Религиски
дијалог и соработка, Vol.1, No.1, pp.43 – 51, 2000. ISSN 26713594
90% oд 5 поени = 4,5 поени
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во
4,5
зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
земји: Drakulovska, Cukalevska, Marija, Dragović, Anica.
2019. “The Image of Social Exclusion in Macedonian Media”. In
Proceedings from Sixth International Scientific Conference:
Social Change in the Global World. Shtip, pp.1001-1009, ISBN
978-608-244-399-7
90% од 5 поени = 4,5 поени
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 4,5
зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
земји: Drakulovska, Cukalevska, Marija, Dragović, Anica.
2018. “Globalization and Identity: a Key Challenge for
Contemporary Society”. In Proceedings from VI Megunarodna
naucna konferencija: Kultura, politika, razumevanje. Beograd,
ISBN 978-86 -7419- 304 -4
90% од 5 поени = 4,5 поени
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во 4
зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три
земји: Drakulovska, Cukalevska, Marija, Dragović, Anica,
Stojanoska Ivanova Tatjana. 2018. “New Media and Changes in
Communication Types”. In Proceedings from Fifth
International Scientific Conference: Social Change in the Global
World. Shtip, pp.991- 998, ISBN 978-608-244-399-7
80% од 5 поени = 4 поени
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11.

12.

13.

14.

15.

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: Drakulovska, Cukalevska, Marija, Dragović, Anica.
2017. “Glocalization vs. Grobalization: a Key Challenge For
Contemporary Sociology”. In Uroš Šuvakovic, Vladimir Colovic
eds., Globalization & Glocalization, Beograd, pp.254- 262, ISBN
978-86-81319-11- 6
90% од 5 поени = 4,5 поени
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: Drakulovska, Cukalevska, Marija, Dragović, Anica.
2017. “The Role of Globalization and Мedia in Modern Society”.
In Proceedings from Fourth International Scientific Conference:
Social Change in the Global World. Shtip, pp.1223-1233, ISBN
978-608-244-423-9
90% од 5 поени = 4,5 поени
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: Drakulovska, Cukalevska, Marija, Dragović, Anica.
2017. “Globalization in the Language and Letter Through the
Public Writings and Firms: the Case in the City Skopje”. In
Proceedings from Third International Scientific Conference:
Social Change in the Global World. Shtip, pp.55-66, ISBN 978608-244-399-7
90% од 5 поени = 4,5 поени
Рецензија на монографија:
Стојаноска, Иванова, Татјана, Фрицханд Ана, Томевска,
Илиевска, Елизабета. 2019. Насилството во училиште:
социолошки, психолошки и педагошки перспективи.
Скопје: Институт за европски образовни, социо-културни и
економски политики Европа ЗА ТЕБЕ.
Рецензија на научен/стручен труд:

4,5

4,5

4,5

0,5

0,4

1. Регулирање на програмските содржини - труд
пријавен на 5. Меѓународна научна конференција
Општествени промени во глобалниот свет (2018)
2. Psychology and Politics of COVID-19 Misinfodemics:
Why and how do people believe in Misinfodemics?- труд
за International Sociology (2020)
2 труда*0,2=0,4 поени

16.

Пленарно предавање на научен/стручен собир
2
,,Перцепција на идентитети”, во организација на
Институтот
за
социолошки
и
политичко-правни
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

истражувања, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, 25.V 2016 година
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација): Drakulovska, Cukalevska, Marija,
Dragović, Anica. “Globalization in the Language and Letter
Through the Public Writings and Firms: the Case in the City
Skopje” Труд презентиран на Third International Scientific
Conference: Social Change in the Global World, Shtip, 01-02
September, 2016
90% од 1 поен = 0,9 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација):Drakulovska,
Cukalevska,
Marija,
Dragović, Anica. “National Identity in Macedonian Printed
Media: Context of Globalization”. Труд презентиран на 4 th
Mid-Term Conference of the Political Sociology Reserch
Network 32 of the European Sociological Association
(Dis)locating Europe: Conflicts, challenges and changes,
Brussels, 27-28 November, 2016
90% од 1 поен = 0,9 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација): Drakulovska, Chukalevska, Marija
Dragović, Anica. “Glocalization vs. Globalization: а Кey
Challenge for Contemporary Sociology”. Труд презентиран на
International
Scientific
Conference:
Globalization
&
Glocalization, Kosovska Mitrovica, 3-4 June, 2017
90% од 1 поен = 0,9 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација): Drakulovska, Cukalevska, Marija,
Dragović, Anica.. “The Role of Globalization and Мedia in
Modern Society”. Труд презентиран на Fourth International
Scientific Conference: Social Change in the Global World, Shtip,
6-7, 2017.
90% од 1 поен = 0,9 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација): Drakulovska, Chukalevska, Marija,
Dragović, Anica. “The Image of Chine in Macedonian Media:
Content Analysis of the Coverage in Macedonian Newspaper”.
Труд презентиран на 3rd China-CEE Conference: The Role of
Human Capital in the One Belt One Road Initiative, Ohrid, 6-7
October, 2017
90% од 1 поен = 0,9 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација): Дракуловска, Чукалевска, Марија,
Драговиќ,
Аница,
Стојаноска,
Иванова,
Татјана.
„Влијанието на масовните медиуми врз ширење на насилно
однесување”. Труд презентиран на Третата меѓународна
научна конференција: Филологија, култура и образование,
Штип, 26 – 27 април 2018
80% од 1 поен = 0,8 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација): Drakulovska, Chukalevska, Marija,
Dragović, Anica, Stojanoska Ivanova, Tatjana. “New Media and
Changes in Communication Types”. Труд презентиран на Fifth
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

International Scientific Conference: Social Change in the Global
World, Shtip, 06-07 September, 2018
80% од 1 поен = 0,8 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација): Дракуловска, Чукалевска, Марија,
Драговиќ, Ивана. „Глобализација у македонском друштву
сагледана преко политичке, економске и информационе
технолошке
димензије”.
Труд
презентиран
на
конференција: Социологија у XXI веку: изазови и
перспективе (поводом 80 година од формирања друштва
за социологију и друштвене науке), Ниш, 10 Ноември, 2018
90% од 1 поен = 0,9 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација):
Драговиќ,
Аница,
Дракуловска,
Чукалевсkа, Марија, Стојаноска, Иванова, Татјана.
,,Македонско миграционо искуство”. Труд презентиран на
конференција: Социологија у XXI веку: изазови и
перспективе (поводом 80 година од формирања друштва
за социологију и друштвене науке), Ниш, 10 Ноември, 2018
80% од 1 поен = 0,8 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација): Drakulovska, Cukalevska, Marija,
Dragović, Anica. “The Image of Social Exclusion in Macedonian
Media” Труд презентиран на Sixth International Scientific
Conference: Social Change in the Global World, Shtip, 05-05
September, 2019
90% од 1 поен = 0,9 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација): Dragović, Anica, Drakulovska, Cukalevska,
Marija, Stojanoska, Ivanova, Tatjana. “Migration as a Solution
for Demographic Challenges”. Труд презентиран на
Миграционните Вълни – Минало, Настояще и Бъдеще,
Благоевград, 2016
80% од 1 поен = 0,8 поени
Учество на научен/стручен собир со реферат (усна
презентација): Dragović, Anica, Drakulovska, Cukalevska,
Marija, Serafimovska Eleonora, Dragović, Ivana. “Migration in
the Republic of Macedonia: Тrend, Pattern and Policy in
Republic
of
Macedonia”.
Труд
презентиран
на
Миграционните Вълни – Минало, Настояще и Бъдеще,
Благоевград, 2016
60% од 1 поен = 0,8 поени
Апстракт
објавен
во
зборник
од
конференција
(меѓународна):
Dragović, Anica, Drakulovska, Cukalevska, Marija. “The
Global Migrants and Religious Affiliation” Oбјавен во book of
abstract from First European Conference for Religious
Dialogue and Cooperation, Skopje: Faculty of Philosophy, 2019,
ISBN 978-608-238-165-7
90% од 1 поен = 0,9 поени
Вкупно
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СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред. број

Назив на активноста:

Поени

1.

Стручна монографија
Огледи за глобализацијата и јавноста, Скопје, 2020.

2.

Учество
во
промотивни
Факултетот/Институтот:

активности

на 1,5

1.Член на организационен одбор за одбележување на
jубилејот „100 години Филозофски факултет во
Скопје“, ( 2020)
2. Член на уредувачки одбор за изработка на
Монографија по повод 100 години јубилеј на
Филозофскиот факултет во Скопје (2020)
3.Член на уредувачки одбор за зборник на трудови од
меѓународната
конференција
„Науката
и
општеството: Придонесот на хуманистичките и
општествените науки”, Скопје (2020)
3*0,5 поени =1,5 поени
Дејности од поширок интерес
3.
Уредник на издавачка продукција на Филозофскиот
факултет (2.X 2018 – 1.X 2020)
4.
Член на уредувачки одбор на меѓународно
научно/стручно списание:
„Годишен зборник на Филозофски факултет“ (1.I 2020
– 31.XII 2024)
5.
Член на програмски/организационен одбор на
меѓународен научен собир: XII Skopje-Krakow
Sociological Seminar, Faculty of philosophy, Skopje
(2017)
6.
Член на програмски/организационен одбор на
меѓународен научен собир:International conference
“First European Conference for Religious
Dialogue and Cooperation”, Faculty of Philosophy, Struga
(14-17. X.2019)
7.
Член на факултетска комисија:
1. Член на Комисија за изработка на студиска
програма од I циклус студии – Социологија
2. Член на Комисија за изработка на студиска
програма од II циклус студии – Социологија
3. Член на Комисија за изработка на студиска
програма од III циклус студии – Социологија
4. Член на Комисија за издавачка дејност (2016 –
2018)
5. Претседател на Комисија за издавачка дејност на
Филозофскиот факултет (2.X 2018 – 1.X 2020)
6. Претседател на Комисија за издавачка дејност на
Филозофскиот факултет (2.X 2020 – 30.IX 2022)
6*0,5 поени = 3 поени
8.
Учество во комисии и тела на државни и други органи:
Член на Одборот за доделување на државната награда
„Мајка Тереза“ (2017)
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Вкупно

16,7

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
111,35
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
72,7
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ
/
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
16,7
Вкупно
200,75
Членови на Комисијата
Проф. д-р Ѓорѓе Младеновски, претседател, с.р.
Проф. д-р Антоанела Петковска, член, с.р.
Проф. д-р Зоран Матевски, член, с.р.
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