РЕФЕРАТ
ЗА РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСТАВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНАТА
ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА
НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ – БАС

Врз основа на конкурсот за избор и ре-избор на наставници во наставно и насловно
звање, објавен во дневниот весник Нова Македонија на ден 23.06.2017 година, за ре-избор
на наставник во насловно звање за наставната област Информатика и математика и врз
основа на Одлуката за формирање на рецензиона комисија за изготвување на реферат и
оценка за избор на наставници во насловно звање на Бизнис академија Смилевски - БАС на
117та седница на Наставничкиот совет на БАС, бр. 0205-187/6-7, донесена на 07.07.2017
година, формирана е Рецензиона комисија во состав: проф. д-р Маријан Стевановски –
редовен професор на МИТ Универзитетот во Скопје, доц. д-р Наташа Блажевска Табаковска,
доцент на Факултетот за информатички и комуникациски технологии во Битола и доц. д-р
Лидија Стефановска, доцент на БАС Институтот за менаџмент во Битола.
Како членови на Рецензионата комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за ре-избор на наставник во сите насловно звање за
наставната област Информатика и математика, во предвидениот рок се пријави еден
кандидат: м-р Јосиф Петровски.

М-р Јосиф Петровски
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот м-р Јосиф Петровски е роден на 17.09.1983 година во Битола. Средното
образование го завршува во гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Битола. Високото образование
го започнува на Техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола,
каде во 2005 година се стекнува со квалификацијата Дипломиран информатичар. Студиите
на втор циклус ги продолжува на Факултетот за современи науки и технологии при ЈИЕ
Универзитетот во Тетово на насоката Развој на софтвер и апликации и во 2009 година се
стекнува со звањето Магистер по компјутерски науки. Во 2012 година станува студент на
докторски студии на Факултетот за администрација и менаџмент на информациони системи
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, на насоката Инженерство и
менаџмент на софтверски апликации.
Кандидатот активно се служи со англискиот, српскиот, хрватскиот и на основно
ниво со бугарскиот јазик.
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Кандидатот моментално работи како ИКТ Администратор на Педагошкиот факултет
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, а исто така работи и како предавач во
наставната област Информатика и математика на одделението за дисперзирани студии на
Бизнис академија Смилевски – БАС во Битола.
Рецензионата комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, врз основа на сета поднесена
документација која е од важност за изборот.
2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ
Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност кандидатот во декември 2013 година
е избран за виш предавач на висока стручна школа за наставната област Информатика и
математика. Во рамките на овој избор кандидатот реализираше настава за предметите кои
припаѓаат во овие области со редовните и вонредните студенти на Бизнис академија
Смилевски – БАС, одделение за дисперзирани студии во Битола. Кандидатот исто така
реализира и менторска настава.
Кандидатот учествувал како член во Комисија за оцена/или одбрана на 1
дипломски, 1 специјалистички трудови, како член и како претседател на комисија.
Кандидатот е автор на 1 интернa скриптa од предавања, компендиуми и
авторизирани предавања: Информатика во комерцијалното работење.
Научноистражувачка дејност
Во периодот од декември 2013 до денес, кандидатот има објавено три научни
труда во меѓународни списанија, меѓу кои еден со импакт фактор и еден научен труд
објавен на меѓународна научна конференција:
 Jasminka Kochoska, Josif Petrovski (2017), Blogging in the 21 st Century Classroom,
International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 6, Issue 1, January
2017, 861-864, DOL: 10.21275/ART20164147, Impact factor 6.391;
 Petrovski J., Manevska V. (2015), Learning materials recommendation using
personalized recommender system, International Journal Teacher, 10, 9-17,
Рецензиран како оригинален стручен труд;
 Petrovski J., (2014), Using recommendation system for learning materials,
International Scientific Journal Horizons, 1 (X), b, 91-102. Рецензиран како
оригинален научен труд.
 Петровски Ј., (2014), Употреба на ИКТ во малите и средните претпријатија за
зголемување на конкурентноста, Трета меѓународна научна конференција
„Современите менаџерски предизвици и организациските науки“ (Vol. 3, pp
809-816), БАС Институт за менаџмент и Бизнис академија Смилевски – БАС,
Битола.
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Во однос на научно-истражувачката дејност, кандидатот има одржано 2 секциски
предавања на научни и стручни собири со меѓународно учество.
Кандидатот има објавено вкупно 9 апстракти во зборници на конференција, од кои
1 на меѓународна конференција, 8 на национална конференција.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
М-р Јосиф Петровски во однос на стручно-апликативната дејност ги има преземено
следниве активности.
Стручно усовршување во странство остварил со студиски престој во Грција каде
врши студиска посета на Факултетот за педагошки науки во Лерин, како дел од
Универзитетот на Западна Македонија.
Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес.
М-р Јосиф Петровски е член на организациски одбор на натпреварот „Роботи без
граници“, одржан на 28.05.2011 година, од страна на АТТЕ – Битола.
Кандидатот бил член на организациски одбор на Третата (2016 година) и Четвртата
меѓународна научна конференција (2017 година)БАС ИМ, Битола.
Кандидатот м-р Јосиф Петровски е вклучен во работата на следниве комисии:
 Комисија за утврдување на штети на Педагошки факултет – Битола
 Конкурсна Комисија за запишување на нови студенти
 Комисија за одредување поени на учесниците на натпреварот „Роботи без
граници“ – Битола 2011 година.
 Рецензиона комисија за избор во наставно/насловно звање (во 2 комисии);
Добитник е на над 10 Сертификати за учество на конференции, симпозиуми, обуки,
работилници и курсеви во областа и пошироко.
Оценка од евалвација
Кандидатот м-р Јосиф Петровски за својата досегашна изведба на наставата и
неговиот квалитет, секогаш добивал позитивна оценка од страна на студентите кои ја
следеле неговата настава по предметите кои тој ги предава на Бизнис академија Смилевски
– БАС. За тоа сведочат сите позитивни евалвации добиени од семестралната евалвација на
изведбата на наставникот направена од страна на студентите на кои тој им предавал.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од
поширок интерес на м-р Јосиф Петровски.
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Врз основа на предвидените услови за ре-избор во насловно звање виш предавач,
кандидатот ги има исполнето основните и дополнителните критериуми за ре-избор,
односно има завршено втор циклус на студии од областа, има објавено стручни и научни
трудови, има способност за наставна и високо стручна работа што се потврдува од
позитивните евалвации од страна на студентите и менаџментот, има практично искуство во
наставната работа, има подготвено наставен материјал за наставниот предмет Информатика
во комерцијалното работење, има учествувано на стручни и научни собири организирани од
страна на Академијата, има учествувано на наставните и обучувачките работилници
организирани од страна на Академијата, го трансферира своето знаење на помладите кадри
и колегите и дава придонес во оспособувањето на млади наставници.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот
Комисијата заклучи дека м-р Јосиф Петровски поседува научни и стручни квалитети и според
Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во
наставни и соработнички звања на Бизнис академија Смилевски – БАС ги исполнува сите
услови да биде ре-избран во насловно звање виш предавач за наставната област
Информатика и математика.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставничкиот совет на Бизнис академија Смилевски – БАС, м-р Јосиф Петровски да биде реизбран во насловно звање Виш предавач на висока стручна школа за наставната област
Информатика и математика.

Скопје, 03.10.2017

Рецензиона комисија:
Проф. д-р Маријан Стевановски
с.р.
Доц. д-р Наташа Блажевска - Табаковска
с.р.
Доц. д-р Лидија Стефановска
с.р.
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