РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ЗА НАСТАВНИОТ
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЈА НА БИЗНИС АКАДЕМИЈА СМИЛЕВСКИ – БАС,
СКОПЈЕ
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 избор на
наставник во насловно звање во дополнителен работен однос за наставниот предмет
Социологија и врз основа на Одлуката на Наставничкиот совет, бр. 0205-187/6-9, донесена
на 07.07.2017 година, формирана е Рецензиона комисија во состав: Проф. д-р Мимоза
Бакиевска – професор на висока стручна школа Бизнис академија Смилевски – БАС, проф. др Гордана Никчевска, професор на висока стручна школа Бизнис академија Смилевски – БАС
и проф. д-р Гордана Тасевска – професор на висока стручна школа Бизнис академија
Смилевски – БАС.
Како членови на Рецензионата комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во насловно звање во дополнителен
работен однос за наставниот предмет Социологија, во предвидениот рок се пријави еден
кандидат за избор: м-р Жана Ѓорѓиевска.

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот м-р Жана Ѓорѓиевска е родена на 10.08.1982 година во Пожаревац, Р.
Србија. Средното образование го завршува во средното училиште „Јовче Тесличков“ во
Велес на струката економски техничар. Првиот циклус на студии го завршува на
Филозофскиот факултет во Скопје во 1998 година и се стекнува со образовната
квалификација Дипломиран социолог. Вториот циклус на студии го завршува во 2011 година
на Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања на Универзитетот Св.
Кирил и Методиј во Скопје каде се стекнува со образовната квалификација Магистер по
човечки ресурси. Во 2011 година има пријавено тема за докторски студии на Економскиот
факултет во Скопје на тема „Фактори на креирање на менаџментот на знаење“.
Редовно е вработена Универзитетот ФОН во Скопје како администратор на човечки
ресурси.
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.
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2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ
Наставно-образовна дејност
Кандидатот м-р Жана Ѓорѓиевска има наставно работно искуство како:
 Професор по Социологија во СУ Јахја Кемал во Скопје во периодот од 2013
до 2016 година;
 Професор по Филозофија во СУ Јахја Кемал во Скопје во периодот од 2013 до
2016 година;
 Асистент по менаџмент на ФОН Универзитетот во Скопје во 2004 година
Покрај наставното искуство, кандидатот има искуство и како Координатор за проекти
во Одделението за цивилно-воена соработка при Министерството за одбрана во периодот
од 2001 до 2004 година, а исто така била и Директор во ДООЕЛ КИД Скопје во 1998 година.
Научноистражувачка дејност
М-р Жана Ѓорѓиевска се јавува како автор и ко-автор на повеќе трудови:


М. Трипуноски, А. Танева – Вешоска, Ж. Ѓорѓиевска, The roll of contemporary
leadership in creating the organizational climate, Мајска конференција за
стратегиски менаџмент, Заечар 2011 година;



Ж. Ѓорѓиевска, Менторирањето во високото образование, Годишник, ФОН
Универзитет, 2008/2009, Скопје;



Р. Димитровски, А. Танева – Вешоска, Ж. Ѓорѓиевска, Практикум по менаџмент,
Аурора, Скопје 2008;



Р. Димитровски, А. Танева – Вешоска, Ж. Ѓорѓиевска, Практикум по менаџмент,
Аурора, Скопје 2005;
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Кандидатот има учествувано на два проекти:


Проект Фабрика на знаење, ФОН Универзитет, 2010-2011 година;



Проект на општина Центар, Правата на жените Македонки и Албанки, 2003
година.

Оценка од хабилитациона постапка
Кандидатот м-р Жана Ѓорѓиевска во интерес на изборот, а согласно Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставни и соработнички звања на Бизнис академија
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Смилевски – Скопје, одржа и хабилитациона постапка. Истата беше оценета со позитивна
оценка од евалваторите.

Заклучок и предлог
Врз основа на целокупната доставена документација Рецензионата комисија
позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научноистражувачката и стручноапликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на кандидатот м-р Жана
Ѓорѓиевска.
Врз основа на предвидените услови за избор на наставник во насловно звање,
кандидатот ги има исполнето основните и дополнителните критериуми, 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 делумно позитивните
евалвации од хабилитацијата.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот
Комисијата заклучи дека м-р Жана Ѓорѓиевска 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 и ги
исполнува условите да бидe избрана во наставник во насловно звање во дополнителен
работен однос за наставниот предмет Социологија.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставничкиот совет на Бизнис академија Смилевски – БАС, кандидатот м-р Жана
Ѓорѓиевска да ја избере во насловно звање предавач на висока стручна школа во
дополнителен работен однос за наставниот предмет Социологија.
Скопје, 03 октомври 2017
Рецензиона комисија:
Проф. д-р Мимоза Бакиевска - претседател
с.р.
Проф. д-р Гордана Никчевска - член
с.р.
Проф. д-р Гордана Тасевска - член
с.р.
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