РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР И РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН
РАБОТЕН ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА НАСТАВНАТА
ОБЛАСТ ИТАЛИЈАНСКИ ЈАЗИК
Со одлуката за формирање на Рецензиската комисија за избор на наставници во
насловно звање во дополнителен работен однос на Висока стручна школа Бизнис
Академија Смилевски - БАС Скопје, за наставната област Италијански јазик од
08.04.2016 година, определени сме за членови на Рецензиската комисија.
Со одлуката од Наставничкиот совет ги добивме документите кои беа наведени
во конкурсот и по нивното проучување, Рецензиската комисија, во состав:
1. Проф. д-р Радица Никодиновска, професор на Филолошки факултет, Скопје
при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје;
2. Проф. д-р Александра Саржовска, професор на Филолошкиот факултет,
Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје;
3. Проф. д-р Мира Трајкова, професор на Филолошкиот факултет, Скопје при
Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје.
има чест на Наставничкиот совет на БАС да му го поднесе следниов

ИЗВЕШТАЈ
I. Преглед на пријавените кандидати
На конкурсот за избор на наставници на БАС, објавен во Нова Македонија на
16.03.2016 година со рок за пријавување 8 дена од денот на негово објавување за
наставната област Италијански јазик, пријавени се вкупно 2 кандидати:
1. Габриела Драшковиќ
2. М-р Маја Милевска - Кулевска
Од пријавените кандидати првиот кандидат не го исполнува законскиот услов за
завршено минимум втор циклус на студии и со тоа неговата апликација нема да се
земе во предвид. Вториот кандидат ги исполнува основните услови и воедно
претходно ја има поминато постапката за хабилитација, притоа направен е и увид во
неговите досегашни остварувања во БАС и врз на тоа во продолжение се дава приказ и
оценка на остварувањата на кандидатот м-р Маја Милевска - Кулевска.
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II. Приказ на образовниот и кариерниот развој и на другите остварувања и
компетенции на кандидатите
1. М-р Маја Милевска - Кулевска
А) Образовен развој
Маја Милевска – Кулевска е родена на 09.09.1980 година во Битола. Во 2003 година
дипломира на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје. Во 2011 година станува Магистер по филолошки науки на истиот факултет. Од
декември 2012 до јануари 2013 година е Визитинг истражувач докторант на
Филозофскиот факултет во Љубљана, Словенија. Од мај 2013 до јуни 2013 е Визитинг
истражувач докторант на Филозофскиот факултет во Загреб, Хрватска. Од 2012 година
па до денес е Докторант по методика на наставата по француски и италијански јазик на
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Во текот на својот професионален развој бележи и одредени достигнувања,
публикации, учество на проекти, семинари, презентации, членства и сл.:
 Јазичните компетенции и компаниската конкурентност, БАС, Битола 2012
 Примена на Заедничката Европска референтна рамка за јазиците во наставата
по странски јазици, Филозофски Факултет Нови Сад, 2013.
 Местото на Заедничката Европска референтна рамка за јазиците во школскиот
систем во Р.Македонија, Државен Универзитет Тирана, 2014.
 Придонесот на иновациите кон подобрување на компаниската конкурентност,
БАС, Битола 2014.
 Проекти за изработка на наставни целини со поддршка на Меѓународната
Франкофонска Организација (www.crefeco.org)
 Членство во Македонското Научно Друштво во Битола, Здружение на
професори по француски и италијански јазик, Здружение на просветни
работници , Македонска Асоцијација за квалитет во наставата по странски
јазици
 Награда за особен придонес од Здружението на просветни работници
 Награда за најдобра практика од Националната Агенција за европски образовни
програми и мобилност
Б) Кариерен развој
Кариерниот развој на м-р Маја Милевска – Кулевска се одвива според следнава
хронологија:
Од септември
2003 до август 2006

Професор по француски јазик
Гимназија Јосип Броз Тито – Битола (Булевар Први Мај бб Битола)
▪ Настава по француски како втор и трет странски јазик
Бизнис или сектор Училишно образование

Од септември
2004 до денес

Директор за настава и професор по француски и италијански јазик
Јазично студио ЛИНГВА Битола
(ул.Маршал Тито бр.65/ www.lingua.mk)
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▪ Организација на наставата по странски јазици по ниво, во групи, по
возраст и по времетраење
▪ Прецизно одредување на нивото на познавање на странски јазик
согласно нивоата од Заедничката Европска референтна рамка за
јазици од советот на Европа
▪ Редовен мониторинг на работата на професорите по странски
јазици во рамките на учебната година
▪ Совети за самостојно учење согласно потребите и интересите на
кандидатите
▪ Подготовка, организација и администрирање за испитите Чилс и
Диталс по овластување на Унивезитетот за странци од Сиена
Италија, нивоа А1-С2.
▪ Подготовка за испитот по француски јазик Делф, нивоа А1-В2
▪ Тим лидер во проекти Erasmus+ KA1-KA2 во проекти за образование
за возрасни
▪ Тим лидер во проекти ЕU IPA za поддршка на невработени лица и
развој на нивните општи вештини
▪ Тим лидер во проекти EU IPA од областа на превод и толкување
▪ Организација и менаџмент на програмата Браинобраин според
меѓународна франшиза.

Од септември
2012 до денес

Лектор по италијански јазик и координатор за меѓународна соработка
Високообразовна стручна школа Бизнис Академија Смилевски-Битола
(ул.Довлеџик бб/ www.bas.edu.mk)
▪ Настава по италијански како втор странски јазик во рамките на
изборни општо-образовни предмети
▪ Одговорно лице за Erasmus+ KA1-KA2 соработки од областа на
високото образование
▪ Одговорно лице
за меѓународна соработка со
други
високообразовни институции од странство

В) Авторски остварувања
Кандидатот ги има објавено следниве стручни и научни трудови:
2012
 „Креирање на дополнителен наставен материјал по француски јазик за државна
матура за 6 земји членки на Крефеко”, Софија, април 2012.
 „Јазичните компетенции на менаџерите во рамките на компаниската
конкурентност”, Прва научна конференција на Бас, ноември 2012.
2013
 „Примена на Заедничката Европска Референтна рамка за јазиците во основно
образование во Македонија”, Стуликон, Филозофски Факултет Загреб, мај 2013.
 „ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕВРОПСКА МОБИЛНОСТ како придонес во одржливата
компаниска конкурентност”, Втора научна конференција на Бас, ноември 2013.
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„Примена на Заедничката Европска референтна рамка за јазиците во
неформалното образование во Македонија”, Научна конференција Јазици и
култури низ времето, Филозофски Факултет Нови Сад, ноември 2013.

2014
 „Местото на Заедничката Европска референтна рамка за јазиците во
формалниот наставен процес во Македонија”, Прва франкофонска научна
конференција, Филолошки Факултет во Тирана, март 2014.
 „Придонесот на иновациите кон
подобрување на компаниската
конкурентност”, Трета научна конференција на Бас, 2014.
 „Кариерен развој во воспитно-образовните институции во Р.Македонија”,
Стручен симпозиум на Бас, април 2014.
 „Ко-анимација во наставата по странски јазици”, Бугарски весник за образовни
истражувања и пракса, бр.5, Софија, 2014.
 „Примена на наставни целини за ниво В1/В2 во наставата во Македонија,
Албанија и Ерменија: резултати” електронско франкофонско списание на
Крефеко, Бугарија.
2015
 „Книга LE FRANÇAIS AU SENS PROPRE” издадена од Меѓународната
франкофонска организација со седиште во Софија, Бугарија, ноември 2015,
група автори.
III. Заклучок и предлог на рецензиската комисија
Врз основа на приказот на образовниот и кариерниот развој на кандидатот и
неговите досегашни остварувања, особено во делот на изведувањето на наставата по
предметот Италијански јазик на Бизнис академија Смилевски – БАС во изминативе
години (што може да се воочи од семестралните евалвации направени од страна на
студентите), како и врз основа на член 5 став 4 од Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставни и соработнички звања на Бизнис академија
Смилевски – БАС, кандидатот ги исполнува основите и посебните услови за избор во
насловно звање за наставната област Италијански јазик.
Затоа Рецензиската комисија со задоволство му предлага на Наставничкиот
совет на БАС, кандидатот м-р Маја Милевска Кулевска да ја ре-избере, односно избере
во дополнителен работен однос, како наставник во насловно звање Виш лектор во
наставната област Италијански јазик.
РЕЦЕНЗИСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Радица Никодиновска

2. Проф. д-р Александра Саржовска
3. Проф. д-р Мира Трајкова
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