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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО - НАУЧНИ ЗВАЊА ОД 

ОБЛАСТИТЕ АНГЛИСТИКА (64004) И МЕТОДИКА НА ЈАЗИК (64028) НА 

ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА 

 

Наставно – научниот совет на Техничкиот факултет – Битола, при Универзитетот “Св. 

Климент Охридски” – Битола, на својата редовна седница одржана на ден  27.10.2015 

година, со Одлука бр.02-772/4 формира Рецензентска комисија во состав: 

1.Ред. проф. Д-р Владимир Цветковски, (во пензија), Филолошки факултет “Блаже 

Конески”, Универзитет”Св. Кирил и Методиј”, Скопје 

2. Ред. проф. Д-р Марија Јанева Михајловска, Филолошки факултет “ Блаже Конески”, 

Универзитет”Св. Кирил и Методиј”, Скопје 

3.Ред. проф. Д-р Јордан Стојановски, (во пензија), Педагошки факултет, Универзитет 

”Св. Климент Охридски”, Битола 

со задача да подготви реферат за избор на наставник во сите наставно- научни звања од 

областите: Англистика (64004) и Методика на јазик (64028) врз основа на објавениот 

конкурс во весниците “Вест” и ”Коха” од 02.10.2015 година.  

Комисијата ги разгледа поднесените материјали и на Сенатот на Универзитетот “Св. 

Климент Охридски” – Битола, му го поднесува следниот  

 

     Р Е Ф Е Р А Т 

 

Комисијата по добивање на доставените материјали, согласно условите предвидени во 

конкурсот констатира дека на објавениот конкурс во весниците “Вест” и ”Коха” од 

02.10.2015 година за избор на наставник во сите наставно – научни звања од областите: 

Англистика (64004) и Методика на јазик (64028) се пријави само кандидатот д-р 

Викторија Петковска, Редовен професор на Техничкиот факултет во Битола. 

Комисијата исто така констатира дека поднесените материјали се навремени и целосни 

и дека се исполнети сите услови предвидени со Законот за високо образование и актите 

на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. 
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1. Биографски податоци и работно искуство 

 

Доктор Викторија Петковска е родена во Љубљана, Р. Словенија, на 18.05.1959година. 

Основно и средно образование завршила во Битола. Во 1978 година се запишала на 

Филолошкиот факултет во Скопје, на Катедрата за англиски јазик и книжевност. 

Дипломирала во Јуни 1982 година со просечен успех 9(девет). Веднаш по 

дипломирањето работи како лектор по англиски јазик на определено време при 

Техничкиот факултет во Битола. Од 1984 година работи како наставник по англиски 

јазик  на неопределено време при Техничкиот факултет во Битола. Во 1990 година 

избрана е во звањето предавач по англиски јазик, а во 1992година избрана е во звањето 

виш предавач. Во 2001година избрана е во звањето доцент по англиски јазик при 

Техничкиот факултет во Битола, а во 2006година избрана е во звањето вонреден 

професор. Во 2011година избрана е во звањето редовен професор. 

Интересот за стручно и научно усовршување ја мотивира да го продолжи своето 

високо образование на постдипломски студии на Отсекот за англистика (насока 

Применета лингвистика и методика) на Филолошкиот факултет во Белград. 

Предвидените испити ги положила со просечен успех 10(десет). Во јуни 1992 година, 

на Филолошкиот факултет во Белград успешно го одбранила својот магистерски труд 

со наслов: “Методска обработка на граматичкото градиво во учебниците по англиски 

јазик за средно образование објавени во Македонија”, со што станала прв магистер од 

областа Методика на наставата по англиски јазик на Универзитетот во Битола.  

Натамошното стручно усовршување и научна работа ги продолжува и со присуство на 

повеќе семинари, предавања и конференции сврзани со наставно – научната област со 

која се занимава. 

Во Февруари 1995 година, кандидатот  Викторија Петковска пријави тема за изработка 

на докторска дисертација на Филолошкиот факултет  “Блаже Конески” во Скопје. 

Темата за докторска дисертација под наслов “Аспекти на британската култура 

одразени во лексиката на учебниците по англиски јазик за основните и средните 

училишта издадени во Македонија” беше одобрена од наставно – научниот совет на 

Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во Скопје. 

На 28.02.2000 година Викторија Петковска успешно ја одбрани својата докторска 

дисертација и се здоби со звањето Доктор по филолошки науки, а Универзитетот во 

Битола со својот прв доктор на науки од областа на англистиката и методиката на 

јазик. 

Докторската дисертација разгледува некои основни прашања поврзани со заемниот 

однос на јазикот и културата и неговото значење во изучувањето на англискиот јазик. 

Основна цел на дисертацијата е да го измери и оцени опсегот, количеството и 

длабочината на културолошката информација вткаена во лексичкиот материјал со кој 

учениците се запознаваат во текот на изучувањето на англискиот јазик. Истражувањето 
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се заснова врз лексичка и граматичка анализа на корпусот ексцерпиран од сите 

дотогаш објавени учебници по англиски јазик за основно и средно образование во 

Македонија.  

Дисертацијата се темели врз цврсти основи на современата лингвистичка наука, 

методиката на наставата по англиски јазик, како и врз новите трендови на 

културолошките студии, особено актуелни во поново време и како таква претставува 

своевиден придонес кон расветлувањето на фактичката состојба и постоечките 

проблеми во наставата по англиски јазик, особено од аспект на имплементирање на 

културата во учебниците по англиски јазик.  

2. Наставно – образовна дејност 

На Техничкиот факултет во Битола ја изведува наставата по англиски јазик на сите 

додипломски студии (прв циклус), како и на студиите од втор циклус на Отсекот за 

сообраќај и транспорт. Настава по англиски јазик изведува и на дисперзираните студии 

по техничка информатика на Техничкиот факултет во Битола отворени во Велес и 

Прилеп во академската 2007/2008 односно 2008/2009 година, се до академската 

2014/2015 година. Исто така, изведувала настава по англиски јазик и на други единици 

при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, и тоа на Вишата земјоделска 

школа, Вишата медицинска школа, Факултетот за биотехнички науки како и на 

Факултетот за учители и воспитувачи (Педагошки факултет). Од академската 

2003/2004 до 2009/2010 година изведува настава по англиски јазик и на Економскиот 

факултет во Прилеп. Од академската 2008/2009 година до денес континуирано е 

ангажирана како наставник на прв циклус на студии и по предметите Методика на 

наставата по англиски јазик, Цивилизација, Интегрирана методичка практика и 

Шекспирологија (академска 2014/2015) на Педагошкиот факултет во Битола, на 

студиската програма за двопредметни студии по Македонски – англиски јазик и 

еднопредметни студии Англиски јазик и книжевност. Од академската 2009/2010 година 

до денес ангажирана е и на втор циклус на студии на истите студиски програми по 

предметите: Современи стратегии во наставата по англиски јазик и Методичка 

практика, како и на трет циклус на студии по предметот Методика на креативната 

настава по англиски јазик и литература. Во 2011 година се стекнала со акредитација за 

менторство на втор и трет циклус на студии на Педагошкиот факултет во Битола. 

Акредитацијата за трет циклус на студии е обновена и во 2014 година (Одлука од 

Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија 

бр. 12-154/4 од 25.12.2014год.). Во 2015 година се стекнала и со акредитација за 

менторство на втор циклус на студии на Техничкиот факултет во Битола (Одлука од 

Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија 

бр.12-12/3 од 30.04.2015). Наставата ја изведува целосно залагајќи се за примена на 

најновите научни придобивки на методиката на наставата на англиски јазик како и на 

наставата по стручен англиски јазик. 

Во 1994 година, Викторија Петковска во коавторство го објавила првиот учебник по 

стручен англиски јазик наменет за студентите по сообраќајно инженерство. Исто така 
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таа објавила и учебник по стручен англиски јазик како и збирка вежби наменети за 

студентите на технички науки. Истите доживеале уште две изданија во 2007 и 2008 

година.  

Учебникот е наменет за студентите по технички науки и е во согласност со наставните 

програми по стручен англиски јазик на Техничкиот факултет во Битола, но може да им 

користи и на сите други кои имаат интерес или потреба да изучуваат стручен англиски 

јазик. Избраниот материјал во учебникот е од областите кои се релевантни за 

студентите од техничката струка и има за цел да му помогне на читателот да стекне 

познавања од областа на англискиот јазик кои се применливи во научниот и 

техничкиот англиски јазик.  

Овој ракопис е прв од ваков вид во нашата литература зашто успева да интегригра 

содржини од различни области на техничките науки (машинство, информатика, 

транспортно инженерство, графичко инженерство и слично) во еден заеднички 

учебник за сите студиски програми на кои, според новите наставни програми, 

стручниот англиски јазик се изучува на основно ниво.  

Во учебникот се презентирани релевантни лингвистички и граматички специфики на 

стручниот англиски јазик што треба да им овозможи на студентите стекнување на 

основни знаења од оваа област. 

Секоја целина во учебникот е поделена на повеќе делови, а на крајот на учебникот се 

наоѓа глосар на непознатите лексички единици и нивните преводни еквиваленти на 

македонски јазик. 

Збирката вежби пак, вклучува разновидни вежби и активности од дваесет и три 

граматички и јазични подрачја кои треба да му помогнат на студентот во стекнувањето 

на автоматизам при нивната употреба. 

Исто така, доктор Викторија Петковска објавила и учебник и збирка вежби наменети за 

студентите по економија. Учебникот Англиски за економија (I и II дел) е структуиран 

во два дела од кои секој содржи дванаесет одделни целини. Секоја целина содржи дел 

во кој се презентира граматичкото градиво како и вежби за негово усвојување, и 

презентација на новата лексика, вежби за нејзино усвојување и проверување на 

разбирањето. Двата дела се интегрален дел на еден учебник, наменет за студентите од 

прв и трет семестар.  

Изборот на наставните содржини и темите е во согласност со наставните програми по 

предметот Англиски јазик на Економскиот факултет во Прилеп (во академските 

2003/2004 до 2009/2010 година). Обемот и содржината на овој учебник во потполност 

ги покриваа потребите на наставата по англиски јазик во прв и трет семестар на 

Економскиот факултет во Прилеп во горенаведениот период. Се разбира, овој учебник 

би можел да биде од интерес и за веќе профилираните кадри од областа на економијата 

кои имаат потреба или интерес да изучуваат стручен англиски јазик.  
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Овој оригинален ракопис е прв од ваков вид објавен на нашиот Универзитет. 

Избраниот материјал во учебникот е едноставен и лесно разбирлив. Презентирани се 

релевантни лингвистички и граматички специфики на стручниот англиски јазик што 

треба да им овозможи на студентите стекнување на основни знаења од оваа област што 

понатаму ќе го олесни нивното натамошно стручно усовршување. Текстовите се 

позајмени од стручна литература, списанија, веб сајтови и слично и нивната 

разновидност, популарност и автентичност надежно ќе им овозможат на студентите 

побрзо и полесно воведување во специфичноста на програмските содржини.  

Практичното значење на овој учебник е што ја пополни постојната празнина и го 

ублажи недостигот од ваква литература во нашата земја. Истото се однесува и на 

учебното помагало Вежби по англиски јазик кое обработува материјал тесно поврзан 

со оној презентиран во учебникот и претставува прво учебно помагало од таков вид 

издадено на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.  

Доктор Викторија Петковска е автор на делото насловено Writing – A Workbook in ESP 

Writing, кое е прво учебно помагало од ваков вид во нашата земја наменето за 

разрешување на проблемите и одговарање на барањата на студентите за олеснување на 

совладувањето на писмените вештини при изучување на стручниот англиски јазик. 

Настанокот на оваа вежбанка е тесно поврзан со потребата на денешните студенти да 

одговорат на барањата кои пред нив ги става развојот на современиот свет и потребата 

од соодветна, брза, ефикасна и издржана писмена комуникација на англиски јазик. 

Стекнувањето на оваа вештина несомнено е од големо значење за младиот академски 

потенцијал на денешницата. Во септември 2010 година доктор Викторија Петковска го 

објави делото со наслов Прирачник по методика на англиски јазик, наменето за 

студентите на студиската програма по Македонски и англиски јазик при Педагошкиот 

факултет во Битола. Имено, се работи за збирка вежби од областа на предметот 

Методика на наставата по англиски јазик, кој д-р Викторија Петковска го предава веќе 

седум академски години.  

Материјалот наменет за вежбање во ова учебно помагало, сместен на осумдесет 

страници, е систематизиран и класифициран според најновите сознанија на методиката 

на наставата по англиски јазик. Освен тоа, во него можат да се најдат и многу 

активности и задачи кои се плод на можноста за синтетизирање на расположивите 

научни достигнувања врз мултидисциплинарна основа, како што е на пример синтезата 

на технолошкиот, лингвистичкиот, социолингвистичкиот и методсткиот развиток и 

можностите кои таа ги отвора. 

Споменатото учебно помагало се состои од два интегрални дела: Прв дел, во кој се 

поместени вежбите и Додаток, во кој студентот може да најде низа интересни теми 

(како на пример планови за изведување на час, сугестии за полесно снаоѓање на 

неикусниот наставник во првите денови на неговиот професионален ангажман и 

слично) но, овој материјал, преземен од други извори, понатаму е дообработен и 

прилагоден на потребите на студентите на кои им е наменет. Освен тоа, во поголем 

број случаи, од студентите се бара, користејќи ги своите сознанија и согледувања, да 



 15 

направат одредени интервенции или да осмислат одредени активности поврзани со 

понудениот материјал, при што, како што веќе беше посочено, студентите ја имаат 

слободата да го употребат не само своето знаење, туку кај нив се поттикнува и нивната 

креативност и инвентивност.  

3. Научна,  стручна, истражувачка и апликативна дејност 

 

До изборот во звање Редовен професор, кандидатот д-р Викторија Петковска како 

автор или коавтор ги објавила следните трудови: 

 Конечни, Е. и Петковска, В. (1994): Англиски во сообраќајната струка. НБ3, 

Скопје. 

 Маџар, М., Златковска, М., Поповска, С. и Петковска, В. (2002): Workbook for 

Science and Technology. Office of Public Affairs, Embassy of the USA, Скопје, 

Македонија. 

 Петковска, В. (2005): Англиски за техничките науки. Киро Дандаро, Битола. 

 Петковска, В. (2005): Вежби по англиски јазик (со решенија). Киро Дандаро, 

Битола. 

 Петковска, В. (2006): Англиски за економија (I и II дел). Киро Дандаро, Битола. 

 Петковска, В. (2006): Вежби по англиски јазик. Киро Дандаро, Битола. 

 Петковска, В. (2007): Англиски за техничките науки. Киро Дандаро, Битола. 

(второ издание) 

 Петковска, В. (2007): Вежби по англиски јазик (со решенија). Киро Дандаро, 

Битола. (второ издание) 

 Петковска, В. (2008): Англиски за економија (I и II дел). Киро Дандаро, Битола. 

(второ издание) 

 Петковска, В. (2008): Вежби по англиски јазик. Киро Дандаро, Битола. (второ 

издание) 

 Петковска, В. (2008): Англиски за техничките науки. Киро Дандаро, Битола. 

(трето издание) 

 Петковска, В. (2008): Вежби по англиски јазик (со решенија). Киро Дандаро, 

Битола. (трето издание) 

 Петковска, В. (2000): Наставата по англиски јазик на Техничкиот факултет – 

Битола. Во Англискиот јазик во функција на струката на универзитетите во Р. 

Македонија. Зборник, Филолошки факултет “Блаже Конески” – Скопје. стр.14 

 Петковска, В. (2003): Има ли можности за развивање на интеркултурното 

разбирање во сферата на англискиот јазик во струка? Во Современ сообраќај. 

Научно друштво за сообраќај – Битола. стр.15 

 Петковска, В. (2004): ESP Courses to Air – Transportation Students. Во Прилози. 

МНД – Битола. стр.93 

 Петковска, В. (2006): Улогата на наставникот по англиски јазик во 

развивањето на интеркултурната комуникација. Зборник. МНД – Битола.  
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 Петковска, В. (2010): Влијанието на културолошките аспекти врз наобразбата 

на идните наставници по странски јазик. Во Хоризонти бр.6, Декември 2010 

година VI, Битола. стр.431 

 Петковска, В. (2010): Прирачник по методика на англиски јазик. Киро Дандаро, 

Битола.  

 

4. Учество на семинари, работилници, конференции и симпозиуми 

 

 Семинар за англиски јазик во струка во организација на американската 

амбасада. Струмица, јануари 2001. 

 Семинар за англиски јазик во струка во организација на американската 

амбасада. Битола, јуни 2001. 

 Семинар за англиски јазик во струка во организација на американската 

амбасада. Струга, септември, 2001. 

 Работилница за имплементирање на ЕКТС во Р. Македонија, Битола 2003. 

 Конференција на ЗАМ, мај 1999 (трудот е наведен погоре). 

 Петковска, В. (2000): Идентитет, место и улога на британските жени како 

што се презентирани во учебниците по англиски јазик за основно образование 

издадени во Македонија. Осма меѓународна конференција на Бугарското 

Здружение за британски студии. Софија, Р. Бугарија.  

 Петковска, В. (2002): Улогата на наставникот по англиски јазик во 

развивањето на интеркултурната комуникација. Симпозиум: Британско – 

македонски врски, Битола. 

 Конференција на ТЕСОЛ, Април 2002, Солт Лејк Сити, САД.  

 Петковска, В. (2002): Features of ELT and state – of – the – art. Конференција за 

британски студии, Темишвар, Романија. 

 Петковска, В. (2002): Курсот по англиски јазик во струка за студентите на 

воздушен сообраќај – предизвик за наставникот. Конференција на ЕЛТАМ, 

Охрид. 

 Петковска, В. (2005): The Influence of ECTS upon ESP. Конференција на ЕЛТА, 

Албанија.  

 Петковска, В. (2008): Teaching Intercultural communication to ESP 

Students.Конференција на СДАС, Марибор, Словенија. 

 Петковска, В. (2008): Teaching ESP to Large Groups of Students. A case study. 

Конференција на ЕЛТА, Албанија.  

 Петковска, В. (2010): ELT at Macedonian Universities – state – of – the – art. 

Конференција на ЕЛТАМ, Скопје. 
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5. Останати активности 

 

 Кандидатот д-р Викторија Петковска била прв добитник на стипендија од 

фондацијата TEMPUS-PHARE за Универзитетот во Битола. Предложениот 

проект се однесувал на изработка на нови наставни материјали за изведување на 

наставата по стручен англиски јазик на насоката за Воздушен сообраќај на 

Техничкиот факултет во Битола. Проектот бил реализиран на Универзитетот во 

Дарем, Велика Британија.  

 Во функција на осовременување и усовршување на наставата по стручен 

англиски јазик бил и проектот финансиран од страна на американската амбасада 

во Македонија, преку кој е осмислен и напишан (во коавторство) првиот 

практикум (збирка вежби) наменет за студентите по технички науки кој воедно 

е не само прв од ваков вид во Македонија, туку и пошироко. Неговата намена е 

да биде практичен водич за повторување и утрвдување на граматичките партии 

кои најчесто се потребни  за ефективна комуникација во одредена научна област 

и тоа како за студентите, така и за оние кои веќе работат во дадено поле. Во 

рамките на овој проект, д-р Викторија Петковска, во aприл 2002година 

остварила студиски престој во САД како гостин на Стејт Департментот. Во 

текот на тринеделниот престој учествувала на конференцијата на ТЕСОЛ во 

Солт Лејк Сити, а посетила и бројни универзитети ширум САД каде имала 

можност, со тамошните наставници да размени мислења и искуства по бројни 

прашања поврзани со наставата по стручен англиски јазик.  

 Еднонеделен студиски престој во Италија, Политехнико ди Торино, 2002. 

 Рецензент на ракопис на учебник со наслов: English for Tourism and Hospitality 

од авторот Ирина Петровска. 

 Рецензент на ракопис на учебник со наслов: Англиски јазик за осигурување од 

авторот Ирина Петровска. 

 Рецензент на ракопис на учебник со наслов: Англиски јазик за царина и 

шпедиција 2 од авторот Ирина Петровска. 

 Рецензент на ракописи на збирки вежби по англиски јазик од авторот Ирина 

Петровска.  

 Претседател на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик 

на студиите за Јавна администрација на Универзитетот во Битола. 

 Претседател на рецензентска комисија за избор на асистент по англиски јазик на 

Економскиот факултет во Прилеп.  

 Претседател на рецензентска комисија за избор на помлад лектор по англиски 

јазик на Економскиот факултет во Прилеп.  

 Претседател на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик 

на Правен факултет во Кичево.  

 Член на комисија за избор на лектор по англиски јазик на Факултетот за 

безбедност – Скопје.  
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 Анонимна рецензија на труд за потребите на научното списание Хоризонти на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.  

 Промотор на превод од проф. д-р Владимир Цветковски на делото Сказната за 

солунската армија од Џ. Вард Прајс. 

 Член на комисија за одбрана на дипломска работа на кандидатите Мијаковски 

Никола и Микаровски Ѓорѓи, Технички факултет – Битола.  

 Ментор за изработка и член на комисија за одбрана на дипломски работи на 

кандидатите Павловска Соња, Зацеска Билјана, Кочова Јасмина – Педагошки 

факултет – Битола.  

 Ментор за изработка на магистерски тези – Педагошки факултет – Битола.  

 Стручни и судски преводи како и симултани преводи на работилници и слично 

за потребите на Технички факултет – Битола.  

 Добитник на Плакета од МНД – Битола.  

 Членство во: МНД – Битола (член на Управен одбор и сектретар на Одделение 

за лингвистика и литература), ЗАМ, ЕЛТАМ, ТЕСОЛ, ЕССЕ, како и клуб на ОН 

и Словенечко здружение во Битола.  

 

6. Учество на меѓународни проекти: 

 

 Имплементација на ЕКТС на Техничкиот факултет во Битола – TEMPUS 

проект. 

 

7. Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност меѓу двата избора 

 

По изборот за редовен професор кандидатката д-р Викторија Петковска ги објавила 

следните трудови:  

 Петковска, В. (2011): Corrective Pedagogy: How Can Prospective EL Teachers 

Tackle EFL Textbooks Sexism. Зборник на трудови на ЦД од трет Научно стручен 

собир со меѓународно учество. МНД, Битола. 

 Петковска, В. (2011): Teaching English as a Foreign Language: What Prospects for 

Accomplishing Objectivity in Accessing Development of Multiculturalism and 

Students’ Skills for its Learning. Зброник на трудови на ЦД од International 

Conference: Assessment for Learning in the 21
st
  century. USAID, Ohrid.  

 Петковска, В. (2012): ESP in FYROM Universities – State – of – the – art. 

Conference  proceedings in e – form of the international conference: Education 

Across borders, Florina, GR. pp.293 – 298 
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 Петковска, В. (2012): Teaching Culture: A presentation for ELT students (a Basileus 

experience). Зборник на трудови од ELTAM International conference, Скопје. 

 Петковска, В. (2012): Using Vignette Presentations in Teaching English. Зборник 

на трудови на Технички факултет, Битола. 

 Нешковска, С. и Петковска, В. (2013): Teaching Grammar in ESP Context. 

http://esp.elfak.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=20

#language_strategies 

 Петковска, В. (2013): The Use of Information Technology in Teaching English for 

Specific Purposes.Зборник на трудови од Конференција за електронските ресурси 

и фолилошките науки. Скопје. Стр.364 – 370 

 Петковска, В. и Нешковска, С. (2013): Teaching ESP Vocabulary. Teacher 

International Journal Vol.5 ISSN 1857 – 8888 Faculty of Education, Bitola, pp.225 – 

231 

 Нешковска, С. и Петковска, В. (2013): Having Fun with Grammar.Teacher 

International Journal Vol.5 ISSN 1857 – 8888 Faculty of Education, Bitola, pp.194 – 

201 

 Петковска, В. (2014): Using Macedonian Students’ Potentials in Designing ESP 

Materials. Journal of Education and Practice, Vol.5 No.9, IISTE, ISSN, 2222 – 1735, 

pp.134 – 139. Труд во научно списание со импакт фактор. 

 Петковска, В. (2014): The Impact of Sex Discriminative Language upon ELT. Journal 

of Education and Practice, Vol.5 No.25, IISTE, ISSN, 2222 – 1735, pp.193 – 201. 

Труд во научно списание со импакт фактор. 

 Петковска, В. (2014): Recent English Loan Words in Macedonian. Зборник на 

трудови на ТФ, Битола.  

 Петковска, В. (2014): Computer Assisted Language Learning in ESP. In Technology 

in Contemporary Pedagogy. D. Tafazoli, S. C. Chirimbu (eds). KhateSefid Pres. 

pp.168 – 172  

http://academia.edu/3503345/Language_and_Technology_Computer_Assisted_Langu

age_Learning 

 Петковска, В. (2014): Participation of ESP Students in Teaching Materials Design 

as a Factor of Motivation. Teacher International Journal Vol.6 ISSN 1857 – 8888 

Faculty of Education, Bitola, pp.58 – 63 

 Диневска, З. и Петковска, В. (2014): Aspects of Gender Discrimination in 

Illustrations in the fifth grade English Language Textbook Welcome 2. Teacher 

International Journal Vol.6 ISSN 1857 – 8888 Faculty of Education, Bitola, pp.107 – 

111 

 Петковска, В. (2014): Aspects of Cultural Awareness and Their Role in 

Textbooks.Зборник на трудови на ТФ Битола. 

 Петковска, В. (2014): Towards Multiculturalism in ESP Courses. Teacher 

International Journal Vol.7 ISSN 1857 – 8888 Faculty of Education, Bitola, pp.177 – 

184 

 Петковска, В. (2015): Using Computers in Learning ESP. Зборник на трудови, 

Технички факултет, Битола. 

http://esp.elfak.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=20#language_strategies
http://esp.elfak.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=20#language_strategies
http://academia.edu/3503345/Language_and_Technology_Computer_Assisted_Language_Learning
http://academia.edu/3503345/Language_and_Technology_Computer_Assisted_Language_Learning
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 Петковска, В. (2015):  Implications of Sexist Language Meaning to EL Teacher 

Training. Teacher International Journal Vol.8 ISSN 1857 – 8888 Faculty of 

Education, Bitola, pp.107 – 111 

 Петковска, В. (2015): Teaching Creatively in ESP. Journal of Education and 

Practice, Vol.6 No.17, IISTE, ISSN, 2222 – 1735, pp.172 – 175. Труд во научно 

списание со импакт фактор. 

 Петковска, В. (2015): Coping with Marginalized Students’ Inclusion in EL Teacher 

training. Journal of Education and Practice, Vol.6 No.18, IISTE, ISSN, 2222 – 1735, 

pp.216 – 219. Труд во научно списание со импакт фактор. 

 Петковска, В., Нешковска, С. и Костадиновска, Б. (2015): The ESP Courses in 

The Republic of Macedonia. Conference Proceedings ISBN 978 – 86 – 6125 – 123 – 

8.Conference in ESP and new language technologies. Faculty of electronic 

engineering, University of Nish, Republic of Serbia.  

 Диневска, З. и Петковска, В. (2015): The Role of the English Language Teacher as 

a Promoter of Gender Equality of Primary Education. Teacher International Journal 

Vol.8 ISSN 1857 – 8888 Faculty of Education, Bitola, pp.71 – 75 

 Петковска, В. (2015): Assigning Homework to ESP Students and Prospective EL 

Teachers. Teacher International Journal Vol.9 ISSN 1857 – 8888 Faculty of 

Education, Bitola. (во подготовка) 

 

8. Учество на меѓународни конференции 

 

 Петковска, В. (2011): Corrective Pedagogy: How can Prospective EL Teachers 

Tackle EFL Textbooks Sexism ? Трет Научно – стручен собир со меѓународно 

учество, МНД, Битола. 

 Петковска, В. (2011): Assessing Potentialities of Textbooks for Developing Cultural 

Awareness. Only connect: First ASSE International conference on British and 

American studies, Valona, AL. 

 Петковска, В. (2011): Teaching English as a Foreign Language: What Prospects for 

Accomplishing Objectivity in Accessing Development of Multiculturalism and 

Students’ Skills for its Learning. International conference: Assessment for Learning in 

the 21 century, USAID, Ohrid.  

 Петковска, В. (2012): ESP in FYROM Universities – state – of – the – art. 

International conference: Education Across Borders, Florina, GR. 

 Петковска, В. (2012): Teaching Culture: A Presentation for ELT Students (A 

Basileus Experience). ELTAM International conference, Skopje. 

 Нешковска, С. и Петковска, В. (2013): Teaching Grammar. ESP conference, Nish, 

RS. 
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 Петковска, В. (2013): The Use of Information Technology in Teaching English for 

Specific Purposes. Конференција за електронските ресурси и филолошките 

науки, Скопје. 

 Петковска, В. (2013): The Role of Sexes in Contemporary Macedonian Society. 

ESTIDIA conference, Bari, Italy. 

 Петковска, В. (2014): Towards Multiculturalism in ESP Courses. Конференција на 

Универзитетот Ван дер Штул, Тетово. 

 Петковска, В. (2014): Towards Multiculturalism in Teacher Education. Conference 

on Practicum of  Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in 

Multicultural Environment, OSCE, Skopje. 

 Петковска, В. (2015): Training Prospective EL Teachers to Cope with Sexist 

Language Meaning. Конференција на Филозофски факултет, Ниш, РС. 

 Петковска, В., Нешковска, С. и Костадиновска, Б. (2015): The ESP Courses in 

The Republic of  Macedonia.Конференција ESP and New Language Technologies. 

Електро факултет, Ниш, РС. 

 Петковска, В. (2015): Training Prospective EL Teachers for Marginalized Students’ 

Inclusion. Конференција ЕЛАС на Интернационален Балкански Универзитет, 

Скопје. 

 Петковска, В. (2015): Осврт кон преводот на делото од Ребека Вест “Црно 

јагне и сив сокол” од проф. д-р Владимир Цветковски. Шести меѓународен 

научен собир на тема афирмација, продлабочување и проширување на 

вековните културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија, Битола.  

 

9. Останати активности 

 

 Член на Организационен одбор на Трет Научно – стручен собир со меѓународно 

учество на МНД – Битола. 

 Член на Управен одбор на МНД – Битола. 

 Рецензент за избор на лектори по англиски јазик на ФАМИС – Битола, Правен 

факултет – Битола и Факултет за безбедност – Скопје. 

 Ментор на дипломски, магистерски трудови и докторски труд  на Педагошки 

факултет – Битола.  

 Член на комисии за одбрана на дипломски работи, магистерски трудови и 

елаборати за докторски дисертации.  

 Добитник на BASILEUS грант за мобилност остварена на Филозофски факултет 

во Љубљана, Република Словенија, во 2012година. 

 Изработка на елаборат за добивање на Лабораторија за странски јазици во 

рамките на Проектот на Владата на Република Македонија. Лабораторијата е 

пуштена во употреба во 2012 година.  
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 Превод на англиски јазик на монографијата по повод 50 годишниот јубилеј на 

Технички факултет – Битола.  

 Превод на поезија од авторите Милтон, Шекспир, Блејк за приватен нарачател.  

 Член на рецензентска комисија за одбрана на магистерски труд на Технички 

факултет – Битола и магистерски трудови на Пегагошки факултет-Битола.  

 Анонимен рецензент на труд за научно списание Хоризонти на Универзитетот 

“Св. Климент Охридски”-Битола, 2015 

 Член на рецензентска комисија за избор на наставник по англиски јазик на 

Одделот за англистика и американистика при Филозофскиот факултет во 

Љубљана. 

 Учесник на работна средба во Британскиот совет – Скопје по покана од 

Министерството за образование и наука заради осовременување на барањата во 

остручувањето на наставниот кадар по англиски јазик и нивните вештини, 

знаења и компетенции –Скопје, 2015. 

 Прогласена за една од стотте значајни личности за развојот на општина Битола 

(образование и наука), 2011година, стр.153. 

10.Останати знаења, способности и вештини 

 Овластен судски преведувач од англиски и српски јазик на македонски јазик и 

обратно при Основниот суд во Битола од 2000година. 

 Познавање на странски јазици: одлични писмени и усмени вештини по 

англиски, словенечки, српски и хрватски јазик; солидно познавање на 

француски и германски јазик.  

 Солидни компјутерски вештини: MS – DOS, PowerPoint и Excel. 

11.Оценка од самоевалуација 

Во насока на претходно наведените констатации зборуваат и резултатите од 

извештајот за извршената самоевалуација од страна на Технички факултет – Битола со 

која се опфатени студентите во зимскиот семестар во академската 2014/2015 година. 

Севкупниот работен ангажман на наставникот Редовен проф. д-р Викторија Петковска 

е оценет со висока просечна оценка 9,67. Кандидатот е позитивно оценет во однос на: 

претставување на планот за изведување на наставата на почетокот на семестарот со 

јасно дефинирани обврски на студентите и очекувани резултати (9,67); подготвеноста 

за предавања и вежби и владеењето на материјалот којшто го предава(9,33); јасното и 

разбирливо изнесување на наставните содржини(9,33); редовното одржување на 

наставата и рационалното искористување на времето(9,78); достапноста за 

консултации и дискусија околу материјалот и увид во писмените(9,33); 

професионалноста и комуникацијата со студентите(9,44); постоењето на соодветен 

материјал за учење и полагање на предметот(9,56); поставувањето на задачите и 

прашањата на испитите и колоквиумите во рамките на материјалот од предметната 

програма(9,67) и објективното оценување на знаењето на студентите(9,89).  
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Според горенаведеното рецензентската комисија го оцени за позитивен Извештајот од 

самоевалуацијата на кандидатот и неговиот однос кон студентите и реализацијата на 

поставените стандарди за извршување на конкретните активности.  

 

 

 

12.Заклучок и предлог 

 

Обемниот научен, научно – истражувачки, апликативен и педагошки придонес на 

Редовен проф. д-р Викторија Петковска е основа за дефинирање на научниот, 

истражувачкиот и апликативниот профил на кандидатот што е посебно значајно за 

областите за кои се избира. Со право можеме да констатираме дека кандидатот низ 

научната работа, се потврдува како сериозен и систематски истражувач, којшто на 

научен начин согласно педагошките стандарди ги пренесува своите методски искуства 

и знаења на студентите и истражувачите. Во оваа смисла рецензентската комисија има 

задоволство да констатира дека педагошката, научно – истражувачката работа, како и 

апликативната и практична дејност на Редовен проф. д-р Викторија Петковска има 

особен придонес за развојот на научните области: Англистика(64004) и Методика на 

јазик(64028). 

Кандидатот Редовен проф. д-р Викторија Петковска своите знаења, компетенции, 

вештини и способности во подрачјата Англистика(64004) и Методика на јазик(64028) 

ги потврдила и афирмирала преку: објавување на значителен број на научни и стручни 

трудови во меѓународни списанија и публикации, од кои 4 (четири) се научни 

трудови објавени во научни списанија со импакт фактор, учество на научни и 

стручни конференции и симпозиуми, учество во научно – истражувачки проект, како и 

со (ко)авторство на објавени учебници и учебни помагала.  

Богатата педагошка дејност поврзана во вршење на наставната дејност во која се 

афирмирала како наставник на прв, втор и трет циклус на универзитетски студии, како 

член на комисии за подобност, оценка и одбрана на магистерски трудови, односно како 

актуелен ментор на магистерски трудови и докторска дисертација покажуваат дека 

станува збор за афирмиран научен работник на универзитетската заедница на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.  

Од погоре изнесените оценки и констатации, а земајќи ја предвид севкупната научна, 

научно – истражувачка, стручна, апликативна и наставно – педагошка активност на 

кандидатот Редовен проф. д-р Викторија Петковска, како и фактот дека целосно ги 

исполнува пропишаните критериуми и услови предвидени во член 125 од Законот 

за изменување и дополнување на Законот за високо образование (објавени 4 

научни трудови во научни списанија со импакт фактор во последните 5 години, 
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научно – истражувачки трудови во меѓународни списанија од соодветните 

области за кои се избира, учество во научно – истражувачки проект, тековно 

менторство на магистерски трудови и докторска дисертација, позитивна оценка 

од самоевалуацијата) како и исполнување на условите предвидени во 

Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставно - 

научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот 

“Св. Климент Охридски” – Битола, Рецензентската комисија има особена чест и 

задоволство на Сенатот при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, да му 

предложи Редовен професор д-р Викторија Петковска да ја избере (повторен избор) во 

звање Редовен професор во научните области Англистика (64004) и Методика на 

јазик (64028). 

 

 

   Рецензентска комисија: 

 

1. Д-р Владимир Цветковски, ред. проф. (во пензија), Филолошки факултет“Блаже 

Конески” – Скопје – претседател с.р. 

 

2. Д-р Марија Јанева Михајловска, ред. проф., Филолошки факултет “Блаже 

Конески” – Скопје – член  с.р. 

 

3. Д-р Јордан Стојановски, ред. проф., (во пензија), Педагошки факултет – Битола 

– член с.р. 

 

 

 

 

 

 


