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РЕФЕРАТ 

 

за избор на наставници од областите: Припрема за печатење и ДТП 
(Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, 

доработка), Графички процеси и машини, Графички материјали (бои, 
галванотехника) на Техничкиот факултет – Битола при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 

Врз основа на распишаниот конкурс во дневните весници “Нова Македонија” и 
“Коха”за избор на два наставнициод областите: Припрема за печатење и ДТП (Desktop 
Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Графички процеси 
и машини, Графички материјали (бои, галванотехника), Наставно научниот совет при 
Технички факултет Битола, на својата редовна седница, одржана на 07.04.2020 година, 
со решение број 02-340/3од 07.04.2020 година формира Рецензентска комисија во 
состав: 

 

1. Ред. проф. д-р. Игор Неделковски,претседател 
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
 
2. Ред. проф. д-р. Ратка Нешковска, член 
Технички факултет – Битола 
 
3. Вонр. проф. д-р. Роберто Пашиќ, член 
Технички факултет – Битола 
 
 

 
 
На објавениот конкурсво дневните весници “Нова Македонија” и “Коха” се 
пријавијакандидатите: 
 

1. Д-р Светлана Мијаковска, дипломиран графички инженер; 
2. Д-р Филип Поповски,дипломиран графички инженер; 

 

Врз основа на поднесените материјали, во својство на членови на 
Рецензентската комисија, имаме чест на Наставно научниот совет при Технички 
факултет Битола да му го поднесиме следниот: 
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ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Биографски податоци за кандидатот Д-р Светлана Мијаковска 

 

Д-р Светлана Мијаковска е родена на 16.10.1980 год. во Битола каде што 
завршува основно и средно образование со континуиран одличен успех во сите години 
на школувањето.  

Во учебната 99/2000 год. се запишува на Техничкиот факултет во Битола. На 
23.04.2004 год. со највисока оценка ја одбранила дипломската работа 
(Дизајнирањенаопштинскивебпортал),со што просечниот успех изнесува 9,21. Во текот 
на студирањето била корисник на стипендија за талентирани студенти од Фондот на 
Министерството за образование. Прогласена за најдобар студент во учебната 2003/04 
година и наградена со 10000 денари од деканот на Технички факултет - Битола. 

Во 2009 година магистрира на Техничкиот факултет во Битола на катедрата по 
Графичко инженерство отсек Графички дизајн и Мултимедија на тема 
“Растерскибазиранивиртуелнипрошетки” со просечна оценка 10,00.  

Во учебната 2011/2012 година е запишана на Докторски студии на Технички 
факултет во Битола на тема “3D моделирање од видео”. 

На 26.06.2015 годинана Отсекот за Графичко инженерствоприТехнички 
факултет во Битола успешноја одбрани докторската дисертација со наслов “3D 
моделирање од видео” со што се стекнува со академски степен доктор на науки во 
областа на техничките науки. 

Активно го владее англискиот и српскиот јазик и основно ниво на германски 
јазик. Поседува компјутерски вештини од Office пакетот на Microsoft, голем број на 
апликативни софтвери од областа на Веб дизајн, Векторска и Растерска графика, како и 
апликации од областа на Page Layout-от, Компјутерска графика и 3D моделирање. 

Работно искуство: ангажирана како надворешен соработник на Техничкиот 
факултет – Битола од 2004 година, како предавач по предметите: Интернет и 
мултимедија (Основни концепти за Интернет, Пребарување на Интернет, Основни 
елементи на Мултимедијални проекти), Компјутерска графика (3D моделирање, 
Анимација), Веб дизајн (Креирање на Веб страни) и Десктоп продукција (Припрема на 
документи за печатење и припрема на документи за поставување на Веб). 

Во 2012 година е избрана за помлад асистент од областите: Припрема за 
печатење и ДТП (Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, 
доработка), Графички процеси и машини, Графички материјали (бои, галванотехника), 
на Техничкиот факултет во Битола. 
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Во 2015е избрана за доцент од областите: Припрема за печатење и ДТП (Desktop 
Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Графички процеси 
и машини, Графички материјали (бои, галванотехника), на Техничкиот факултет во 
Битола. 

 

 

Научно истражувачки трудови 

 

Од научно-истражувачката дејност на кандидатот, истакнуваме: 

 Трудови со оригинални научни резултати, рецензирани и објавени во научни и 
стручни списанија со меѓународно значење, Трудови во Зборници на научни 
трудови презентирани на меѓународни академски собири: 

 
 Nedelkovski, I., Vrskova, S., 2009, Image Based Virtual Tour through Bitola. 

Proceedings of XLIV International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies, 25-27 Jun, 2009, Veliko 
Tarnovo, Bulgaria, Vol. 1, pp. 271-274. 

 Vrskova, S., Nedelkovski, I., 2010, Creating Panoramas and Eliminating 
Ghosting. Proceedings of XLV International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 23-26 Jun, 
2010, Ohrid, Macedonia, pp. 769-772. 

 Mijakovska, S., Nedelkovski, I., 2013, 3D Modeling from video. Proceedings of 
XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and 
Energy Systems and Technologies, 26-29 Jun, 2013, Ohrid, Macedonia, pp. 593-
596, ISBN 978-9989-786-89-1. 

 С. Мијаковска, И. Неделковски, 2013,Принципи накои се основа 3D 
моделирањето од видео. Технички факултет – Битола, Зборник на трудови 
2013. 

 S.Mijakovska, I.Nedelkovski, F.Popovski, 2014, Generating 3D model from 
Video, Advanced Computing: An International Journal (ACIJ), Vol.5, No.5/6, 
November 2014. 

 F. Popovski, I. Nedelkovski and S. Mijakovska, 2014, Generating 3D model in 
virtual reality and analyzing its performance, International Journal of Computer 
Science & Information Technology (IJCSIT) Volume 6, No 6, December 2014.
  

 S.Mijakovska, I.Nedelkovski, F.Popovski, 2014, Overview of the process of 3D 
modelling from video, International Journal of Engineering Sciences & Emerging 
Technologies, Dec. 2014, ISSN: 2231 – 6604 Volume 7, Issue 3, pp: 680-686 
©IJESET.  
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 Popovski F., Nedelkovski I., Mijakovska S. (2015), Virtual Environment of Real 
sport Hall and Analyzing Rendering Quality, Journal of Association for 
Information Communication Technology, Education and Science, TEM Journal, 
Serbia. 

 С. Мијаковска,2015,Елиминирање на замаглување при креирање на 
панорами. Технички факултет – Битола, Зборник на трудови 2015. 

 "Print Quality Control Management for Papers Containing Optical Brightening 
Agents"; R. Pasic; I. Kuzmanov;  S. Mijakovska; International Journal of 
Scientific and Engineering Research, Volume 7, Issue 2, Feb 2016, pages 271-
274, ISSN 2229-5518, (Thomson Reuters indexing, Impact Factor: 3,8). 

 "Analysing the Injuries in Large Industrial Entities from Bitola – Segments of 
Extensive Research regarding the Control of Quality Assurance and 
Implementation of Integrated Management Systems"; I. Kuzmanov; R. Pasic; S. 
Mijakovska; International Journal of Scientific and Engineering 
Research, Volume 7, Issue 2, Feb 2016, pages 968-971, ISSN 2229-
5518, (Thomson Reuters indexing, Impact Factor: 3,8). 

 "Influence of Corner Detectors in the Process of 3D Modeling from Video "; S. 
Mijakovska, R. Pasic, I. Kuzmanov;  International Journal of Scientific and 
Engineering Research, Volume 7, Issue 9, Sep 2016, pages 228-232, ISSN 2229-
5518, (Thomson Reuters indexing, Impact Factor: 3,8). 

 “Interactive Scientific Visualization in 3D Virtual Reality Model”; Filip 
Popovski, Igor Nedelkovski, Svetlana Mijakovska, GoricaPopovskaNalevska; 
TEM Journal. Volume 5, Issue 4, Pages 435-440, ISSN 2217-8309, DOI: 
10.18421/TEM54-04, November 2016. 

 “Basic steps and techniques using in obtaining the structure from motion”, 
Svetlana Mijakovska, Filip Popovski; TEMEL-ij journal, Volume 1, Pages 59-62, 
ISSN 2545-439, May 2017. 

 ”Analyzing injuries in Bitola region into time frame 1999-2015”, Ivo Kuzmanov, 
Silvana Angelevska, Roberto Pasic, Svetlana Mijakovska; IZZIVI 
PRIHODNOSTI, Challenges of the Future, Volume 2, Issue 4, pages 231-236, 
ISSN 2463-9281, November 2017. 

 “Real Overview of Injuries Regarding Work Activities and Implementation of 
Heath and Safety Law in Bitola Area”, Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic, Mile 
Spirovski, Svetlana Mijakovska, Marina Spirovska; IZZIVI PRIHODNOSTI, 
Challenges of the Future, Volume 3, Issue 3, pages 152-159, ISSN 2463-9281, 
August 2018. 

 “Modernization of secondary vocational education at thegraphicsector in 
Macedonia”, Filip Popovski, GoricaPopovskaNalevska, Mile Atanasoski, 
Svetlana Mijakovska; TEMEL-ij journal, Volume 2, Issue 2 Pages 19-28, ISSN 
2545-439, December 2018. 

 "Impact of the microclimate in printing process", Svetlana Mijakovska, Roberto 
Pasic, Ivo Kuzmaniv, Filip Popovski, BorceJakimovski; International Journal of 
Advances in Engineering & Technology, Volume 12, Issue 1, pages 11-17, 
ISSN 22311963, February 2019.  
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 ”Impact of noise in printing process”, Svetlana Mijakovska, Roberto Pasic, Ivo 
Kuzmanov, Filip Popovski; Proceedings of International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 27-29 
Jun,2019,Ohrid,NortthMacedonia, pp. 385-387, ISSN:2603-3267(online), 
ISSN:2603-3259(print). 

Сите трудови се објавени на UKLO repository: www.eprints.uklo.edu.mk 

 

 

Изработени проекти: 

 

1. Изработена 3D виртуелна прошетка низ Битола, објавена на веб страна.  

2. Изработка на дизајн на Зборник на труфдови на конференција TTS 2018. 

3. Проект за развој на вештини и поддршка на иновации – Договор за Развој и 

дизајн на концепцијата за четиригодишно техничко образование.  

4. Одржување на веб страна на Технички факултет – Битола. 
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Други стручни трудови: 

 

1. „Стратегискиот менаџмент и малиот бизнис”  – С. Вршкова, Т. Јолевски, 
Технички факултет – Битола,  2005. 

2. „DTP и дигитален печат”  – С. Вршкова, И. Неделковски, Технички факултет – 
Битола,  2007. 

3. „Wireless Markup Language - WML”  – С. Вршкова, П. Митревски, Технички 
факултет – Битола,  2007. 

4. „Менаџмент на мултимедијални проекти”  – С. Вршкова, Т. Јолевски, Технички 
факултет – Битола,  2007. 

5. „Автоматска растеризација на 3D модели”  – С. Вршкова, И. Неделковски, 
Технички факултет – Битола,  2008. 

 

 

Резултати од самоевалуација 

Реализацијата на наставно – образовната дејност се потврдувасо добиените 
резултати од студентските анкети за самоевалуација во периодот на ангажираност на 
кандидатката во наставно – образовниот процес на Техничкиот факултет - Битола. 
Имено, д-р Светлана Мијаковска е оценета со позитивна оценка одстрана на 
студентите, по основ на сите индикатори вклучени во анкетното истражување за 
самоевалуација. Во спроведените студенски анкети во изминатите пет академски 
години, кандидатката секогаш добивала просечна оцена повисока од 4 од максимално 
можна 5. Во академска 2019/20 година, кандидатката има добиено просечна оцена 4,4 
од максимално можна 5.  

 

Посебни услови за избор во наставно-научни звања 

 

Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, според 

Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, кандидатот д-р Светлана Мијаковска ги исполнува 
следните услови од дадените критериуми во Анекс 1. Во табелите, условите кои 
кандидатот ги исполнува се одбележани со “X”. 
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач 
или вишпредавач), два трудови (за избор во вонреден професор или 
професор на висока стручнашкола), односно три трудови (за избор во 
редовен професор) од автори чиишто трудови сеобјавени во референтна 
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдувапреку писмен 
доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преку 
webпребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или 
сличен на него) 

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд 
во списаниеили публикација индексирани во некоја од следниве бази: 
ЕBSCO, Emerald, Scopus,Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation 
Report, SCImago Journal Rank (објавенитетрудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториумhttp://eprints.uklo.edu.mk/)1 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации одпредвидениот број со општитите услови за избор во 
соодветното звање 

X 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во 
последните 5 години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 
учествува вонаучно-истражувачки проект кој е во тек 

 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 
модератор насесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) 
одбор намеѓународна научна конференција или меѓународно научно 
списание 

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија,практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 
одобренипроекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 
остварувања 

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации 
илиинституции 

 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во 
странство 

 

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од 
пошироката научнаобласт со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка 
задачи од научнатаобласт за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 4 



8 
 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научно- истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или 
на другависокообразовна установа од земјата или странство  

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет 
циклус студии X 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно 
странска високообразовна установа по различни основи  

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува 
на англискинаставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како 
прозорец на мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 
стручно,почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) 
за студентитеза најмалку еден предмет и истите ги поставил на online 
платформа за далечинско учење(Moodle и сл.) или на web страната на 
единицата или Универзитетот 

X 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, 
специјалистички илидокторски труд 

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 
студискапрограма 

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студиска прграмана прв, втор или трет циклус студии Х 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; 
проректор;декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на 
внатрешна организационаединица/лабораторија; член на универзитетски 
сенат; член на факултетска илиуниверзитетска комисија; раководител на 
ЕКТС на Универзитет/единица; член на Советна докторскин студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; членна 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5години X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 6 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, 
ревизија,елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, 
арихитектонско решение, стратегија,правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници 
и сл. одстручен или професионален карактер организирани од меѓународни 
или домашниинституции 

 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално 
усовршување издаден одрелевантна институција 

 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација X 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа 
за потребитена стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во 
кое се избира 

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или 
ИКТ решенија 

X 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани 
од ЕУ илидруги домашни или странски фондови X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 
индустрискасопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
поширокатаобласт за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење 
наменети застопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 4 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 14 
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2. Кратка биографија за кандидатот Д-р Филип Поповски 

 

Образование 

 Кандидатот д-р Филип Поповски е роден на 27.11.1982 год. во Битола каде што 
завршил основно и средно образование. Во учебната 2001/2002 се запишал на 
Техничкиот факултет во Битола, на насоката по графичко инженерство каде и 
дипломирал во 2006 год. Во текот на студирањето бил корисник на стипендија за 
талентирани студенти од Фондот на Министерството за образование и прогласен за 
најдобар студент на графичкиот отсек на Технички факултет - Битола. 

 Постдипломски студии завршува во 2009 год. на Техничкиот факултет во 
Битола на насоката за графичко инженерство со просечна оцена 10 при што се стекнал 
со звање магистер по графичко инженерство. Докторирал  

 Докторирал на Техничкиот факултет во Битола на 29 јуни 2015 год. со 
докторската дисертација: “Научна визуелизација во виртуелната реалност – техники на 
интеракција и развој на апликации”, со што се стекнал со научен степен доктор на 
технички науки од областа на техничките науки. 

 

Движење во службата 

 Филип Поповски во 2010 се вработува како асистент на група предмети на 
отсекот за графички дизајн на Балканскиот универзитет во Скопје.  

 Од декември 2011 год. се вработува како асистент на група предмети на 
графичкиот отсек на Техничкиот факултет во Битола.  

 Во 2015 е избран за доцент од областите: Припрема за печатење и ДТП (Desktop 
Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Графички процеси 
и машини, Графички материјали (бои, галванотехника), на Техничкиот факултет во 
Битола 

 

Членство во научни и стручни асоцијации и здруженија 

Кандидатот е член на следните научни и стручни здруженија: 

 Македонско научно друштвото - Битола (MНД). 

Познавање на странски јазици 

 Д-р Филип Поповски активно го владее англискиот јазик со способност за течна 
конверзација, читање и пишување.  
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Објавени трудови во списанија или презентирани на конференции  
 
  

 Igor Nedelkovski, Filip Popovski (2011), Characteristics of phisically based 
rendering, Scientific paper of Faculty of Technical Sciences - Bitola. 

 Mitrevski V., Popovski F., Popovski D. (2011), Density of some vegetables during 
convective drying, Journal of processing and energy in agriculture. 

 Filip Popovski, Igor Nedelkovski (2012), Simulation of reality in the process of 
rendering, Scientific paper of Faculty of Technical Sciences - Bitola. 

 Mitrevski V., Mijakovski V., Popovski F. (2012), Density of some fruits during 
drying, Electronic journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry. 

 Mitrevski V., Mijakovski V., Popovski F., Popovski D. (2012), Influence of boundary 
conditions on particle density, Journal of Agricultural Science and Technology. 

 Filip Popovski, Igor Nedelkovski (2013), Comparation of Physically Based Rendering 
and Photo Realistic Rendering, PDC papers, Senj, Croatia.  

 Filip Popovski, Igor Nedelkovski (2013), Analysis and comparation of models for 
interaction in virtual environments, PDC papers, Senj, Croatia. 

 Filip Popovski, Igor Nedelkovski (2013), Analysis and Comparation of some models 
for interaction in Virtual Reality, Scientific paper of Faculty of Technical Sciences - 
Bitola. 

 Popovski Filip, Nedelkovski Igor (2014), Comparation of several models for 
interaction in Virtual Reality, Mechanical Scientific Engeneering Journal, MFS 
Skopje. 

 Mijakovska S., Nedelkovski I., Popovski F. (2014), Generating 3D model from video, 
Advanced Computing: An international Journal (ACIJ). 

 S.Mijakovska, I.Nedelkovski, F.Popovski (2014), Overview of the process of 3D 
modelling from video, International Journal of Engineering Sciences & Emerging 
Technologies (IJESET). 

 Popovski F., Nedelkovski I., Mijakovska S. (2014), Generating 3D model in Virtual 
Reality and analyzing it’s performance, International Journal of Computer Science & 
Information Technology (IJCSIT). 

 Nalevska Popovska G., Popovski F., (2014), Learning Through Game, International 
Journal Teacher, Bitola, Macedonia. 

 Popovski F., Nedelkovski I., Mijakovska S. (2015), Virtual Environment of Real sport 
Hall and Analyzing Rendering Quality, Journal of Association for Information 
Communication Technology, Education and Science, TEM Journal, Serbia. 

 F. Popovski (2015), Creating Virtual Environment from real objects, Scientific paper 
of Faculty of Technical Sciences - Bitola. 

 Vangelce Mitrevski, Monika Lutovska, Ivan Pavkov, Vladimir Mijakovski and Filip 
Popovski, (2016), The power series as water sorption isotherm models, Journal of 
Food Process Engineering. 
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 F.Popovski, I. Nedelkovski, S. Mijakovska, G. Popovska Nalevska, (2017), 
Interactive Scientific Visualization in 3D Virtual Reality Model, TEM Journal, 
Serbia. 

 S. Mijakovska, F. Popovski, (2017), Basic steps and techniques using in obtaining the 
structure from motion, TEMEL International Journal. 

 G. Popovska, F. Popovski, (2018), Teachers and Parents attitudes toward students 
with disabilities, IJET International Journal of Education TEACHER. 

 F. Popovski, G. Popovska, M. Atanasoski, S. Mijakovska, (2018), Modernization of 
secondary vocational education at the graphic sector in Macedonia, TEMEL 
International Journal. 

 S. Mijakovska, R. Pasic, I. Kuzmanov, F. Popovski, B. Jakimovski, (2019), Impact of 
the Microclimate in Printing process, International Journal of Advances in 
Engineering & Technology IJAET. 

 G. Popovska, F. Popovski, (2019), Professional and Pedagogical Ethics of Teachers, 
Knowledge International Journal. 

 G. Popovska, F. Popovski, (2019), The barriers od educational inclusion of children 
with disabilities in the elementary education in the Republic of Macedonia, 
International Journal of Research Studies in Education. 

 S. Mijakovska, R. Pasic, I. Kuzmanov, F. Popovski, (2019), Impact of noise in 
Printing process, ICEST (2019). 
 
Сите трудови се објавени на UKLO repository: www.eprints.uklo.edu.mk 
 

 

Резултати од самоевалуација 
 

Реализацијата на наставно – образовната дејност се потврдува со добиените 
резултати од студентските анкети за самоевалуација во периодот на ангажираност на 
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кандидатот во наставно – образовниот процес на Техничкиот факултет - Битола.             
Доц. Д-р Филип Поповски е оценет со позитивна оценка од страна на студентите, по 
основ на сите индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација. Во 
спроведените студенски анкети во изминатите пет академски години, кандидатот 
секогаш добивала просечна оцена повисока од 4 од максимално можна 5.   

 

Посебни услови за избор во наставно-научни звања 

 

 Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, според 
правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, кандидатот Доц. д-р Филип Поповски ги исполнува следните 
услови од дадените критериуми во Анекс 1. Во табелите, условите кои кандидатот ги 
исполнува се одбележани со “X”. 

 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач 
или вишпредавач), два трудови (за избор во вонреден професор или 
професор на висока стручнашкола), односно три трудови (за избор во 
редовен професор) од автори чиишто трудови сеобјавени во референтна 
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдувапреку писмен 
доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преку 
webпребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или 
сличен на него) 

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд 
во списаниеили публикација индексирани во некоја од следниве бази: 
ЕBSCO, Emerald, Scopus,Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation 
Report, SCImago Journal Rank (објавенитетрудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториумhttp://eprints.uklo.edu.mk/)1 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации одпредвидениот број со општитите услови за избор во 
соодветното звање 

X 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во 
последните 5 години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или  
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учествува вонаучно-истражувачки проект кој е во тек 
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 
модератор насесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) 
одбор намеѓународна научна конференција или меѓународно научно 
списание 

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија,практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 
одобренипроекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 
остварувања 

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации 
илиинституции Х 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во 
странство 

 

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од 
пошироката научнаобласт со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка 
задачи од научнатаобласт за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 5 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научно- истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или 
на другависокообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет 
циклус студии 

X 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно 
странска високообразовна установа по различни основи  

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува 
на англискинаставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како 
прозорец на мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 
стручно,почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) 
за студентитеза најмалку еден предмет и истите ги поставил на online 
платформа за далечинско учење(Moodle и сл.) или на web страната на 
единицата или Универзитетот 

X 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, 
специјалистички или докторски труд  

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 
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Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 
студиска програма 

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студиска прграмана прв, втор или трет циклус студии Х 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; 
проректор;декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на 
внатрешна организационаединица/лабораторија; член на универзитетски 
сенат; член на факултетска илиуниверзитетска комисија; раководител на 
ЕКТС на Универзитет/единица; член на Советна докторскин студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; членна 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5години 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 6 

 
 
 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, 
ревизија,елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, 
арихитектонско решение, стратегија,правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници 
и сл. одстручен или професионален карактер организирани од меѓународни 
или домашниинституции 

 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално 
усовршување издаден одрелевантна институција Х 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација X 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа 
за потребитена стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во 
кое се избира 

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или 
ИКТ решенија X 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани 
од ЕУ илидруги домашни или странски фондови X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 
индустрискасопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
поширокатаобласт за која се врши изборот 
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Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење 
наменети застопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 5 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 16 

 

 

Заклучок и предлог 

 

Заклучок и предлог за д-р Светлана Мијаковска 

Со задоволство констатираме дека пријавениот кандидат, д-р Светлана 
Мијаковска, ги исполнува сите услови на Конкурсот за избор на наставник – има 
научен степен доктор на науки од научните области во кои се избира, висок просечен 
успех на студиите на првциклус (9,21) и втор циклус(10,00), објавени поголем број 
научно-истражувачки трудови во соодветните области во меѓународни научни 
списанија или меѓународни научни публикации, забележителни постигнувања во 
примената на истражувачките резултати и евидентна способност за изведување на 
одделни видови високообразовна дејност.  

Од биографијата  на кадидатот д-р Светлана Мијаковска може да се согледа дека, 
почнувајќи од 2004 година па се до денес таа е активно вклучена во образовниот 
процес на Техничкиот факултет во Битола, за што зборува и нејзиниот ангажман како 
надворешен соработник,а потоа како помлад асистенти доцентпо повеќе наставни 
дисциплини, покажувајќи исклучителна посветеност, доследност и професионалност 
во извршувањето на работните задачи и коректен однос кон студентите и колегите. 
Имајќи ги во предвид досегашните трудови може да се каже дека сета нејзина научно 
истражувачка дејност се поклопува со проблематиката која ја опфаќаат областите од 
конкурсот. 

Оценувајќи ја севкупната дејност на кандидатот д-р Светлана Мијаковска како 
успешна, согласно Законот за Високо образование, Рецензентската  комисија 
констатира дека таа во целост ги задоволува потребните услови и му предлага на 
Наставно научниот совет на Технички факултет Битола, кандидатот д-р Светлана 
Мијаковска, да ја избере во звањето вонреден професор од областите:Припрема за 
печатење и ДТП (Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, 
доработка), Графички процеси и машини, Графички материјали (бои, галванотехника). 
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Заклучок и предлог за д-р Филип Поповски 

 Со задоволство констатираме дека пријавениот кандидат, Доц д-р Филип 
Поповски, ги исполнува сите услови на Конкурсот за избор на наставник – има научен 
степен доктор на науки од научните области во кои се избира со висок просечен успех 
на студиите на првциклус и втор циклус, објавени поголем број научно-истражувачки 
трудови во соодветните области во меѓународни научни списанија или меѓународни 
научни публикации, забележителни постигнувања во примената на истражувачките 
резултати и евидентна способност за изведување на одделни видови високообразовна 
дејност.  

 Врз основа на направената анализа се заклучува дека кандидатот е успешно 
ангажиран на научно и стручно поле.  

 Оценувајќи ја севкупната дејност на кандидатот Доц д-р Филип Поповски како 
успешна, согласно Законот за Високо образование, Рецензентската комисија 
констатира дека во целост ги задоволува потребните услови и му предлага на Наставно 
научниот совет на Технички факултет Битола, кандидатот Доц д-р Филип Поповски, да 
го избере во звањето вонреден професор од областите: Припрема за печатење и ДТП 
(Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Графички 
процеси и машини, Графички материјали (бои, галванотехника). 

 

Рецензентска комисија: 

 

1. Ред. проф. д-р. Игор Неделковски, претседател, с.р. 
                                                     Факултет за ИКТ – Битола 

 
 
 
 

2. Ред. проф. д-р. Ратка Нешковска, член, с.р. 
Технички факултет – Битола 

 
 
 

3.Вонр. проф. д-р. Роберто Пашиќ, член, с.р. 
Технички факултет – Битола 


