РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИK ВО НАСТАВНО ЗВАЊЕ ВО ПОСТОЈАН РАБОТЕН
ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ- БАС ЗА НАСТАВНАТА
ОБЛАСТ ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

Со одлуката за формирање на Рецензиона комисија за изготвување на реферат
и оценка за избор на наставници во наставно звање на Бизнис академијата Смилевски
– БАС определени сме за членови на Рецензионата комисија за избор на наставник во
постојан работен однос во наставната област Оперативен менаџмент.
Со одлуката бр. 0205-10/1 од 30.01.2018 од Наставничкиот совет ги добивме и
следниве документи: 1) пријавa по конкурс, мотивационo писмo, CV, дипломи за
завршен втор циклус на студии, копии од објавени трудови, сертификати; 2) извод од
законот за високото образование во делот што се однесува за избор на наставници и
соработници за високите стручни школи и 3) студиската програма од наставната област.
По проучувањето на споменатите документи, Рецензионата комисија, во состав:
проф. д-р Тони Соклевски, професор на Бизнис академија Смилевски- БАС, виш. пред
м-р Благој Грубор, виш предавач на Бизнис академија Смилевски-БАС и вон. проф. д-р
Лидија Стефановска, вонреден професор на Бизнис академија Смилевски-БАС,Скопје,
има чест на Наставничкиот совет да му го поднесе следниов

ИЗВЕШТАЈ
I. Преглед на пријавените кандидати
На конкурсот за наставници на БАС објавен во дневниот весник Слободен печат
на ден 26.12.2017 година за избор на наставник во наставната област Оперативен
менаџмент се пријави вкупно 1 (еден) кандидат:
1. М-р Ѓорѓиевски Иван
Кандидатот како подобен за избор во звање и кој претходно ја има поминато
хабилитационата постапка, комисијата во продолжение ги прикажува и оценува
неговите остварувања:

1. М-р Ѓорѓиевски Иван
А) Образовен развој
Иван Ѓорѓиевски е роден на 28.11.1987 година во Куманово, а основно и средно
образование завршува во Скопје. Во 2011 година се запишува на Бизнис академија
Смилевски БАС- Скопје и во 2014 година дипломира со просек од 10,00 здобивајќи се
со називот дипломиран оперативен менаџер. Истата година 2014 се запишува на
постдипломските студии по менаџмент на човечки ресурси на Институтот за
социолошки и политичко правни истражувања на Универзитетот Св. Кирил и Методиј
во Скопје. Во 2017 година го брани својот магистерски труд под наслов: Влијанието на
бизнис лабораторијата и студентската практика врз перцепцијата на вработливост на
студентите по бизнис и менаџмент и ги завршува постипломските студии со просек 9,73
стекнувајќи се со називот магистер на менаџмент на човечки ресурси.
Б) Кариерен развој
Иван Ѓорѓиевски од 2010 до 2015 година ангажиран е како проектен
координатор и претседател на Здружението на граѓани интегритет алфа и омега од
Скопје каде се реализираа развој, подготовка, организација и реализација на проектни
активности од областите на едукација, спорт, социјална одговорност и заштита на
загрозени групи. Учество на проекти, работилници и семинари од областите на
образование и спорт за сите.
Од 2013 година до денес ангажиран е како помлад консултант во Детра Центар
Скопје во делот на :
o Развој и подготовка на обучувачки материјали;
o Развој, подготовка и одржување на обучувачки работилници за
презентациски вештини, кризен менаџмент, планирање и менаџмент со
време и задачи, организациски промени, организациска дијагностика и
слично;
o Одржување на работилници со користење на интерактивни, меѓусебно
поврзани активности со цел градење на компетенции за подобрување и
надградување на работата во тим.
Од 2015 година до денес во Бизнис академија Смилевски- БАС е IT & moodle
администратор, како и графички дизајнер. Неговите активности се следните:
o Дизајн, планирање и изработка на креативни графички решенија за
промоција и маркетинг на БАС;
o Одржување на техничката и IT опремата во просториите на БАС во Скопје
и во Битола;
o Одржување и администрација на електронскиот студентски портал,
http://portal.bas.edu.mk.
o Одржување на соодветни обуки за користење на опремата и
студентскиот портал.
o Дизајн, одржување и администрација на интернет страната на БАС,
http://bas.edu.mk.
Од 2017 година наваму е избран и ангажиран како демонстратор и координатор
за Бизнис лабораторија во БАС Скопје и неговите основни активности се следните:

o Планирање, подготовка на материјали и изведба на наставата по
предмети од наставната група предмети по оперативен менаџмент:
Основи на менаџмент и Бизнис лабораторија;
o Фасилитација на студентска работа за развој на вештини и компетенции
преку интерактивни активности;
o Асистенција и менторство за поддршка на совладување на наставниот
материјал;
o Координација на активностите во бизнис лабораторијата како симулирано
окружување за стекнување на практично искуство од областа на бизнисот
и менаџментот.
В) Авторски остварувања:
Објавени стручни трудови:
o Бизнис лабораторија – иновативен модел за зголемување на вработливоста кај
студентите, Зборник на трудови од петтиот стручен симпозиум на БАС, 2017.
o Улогата на невладиниот сектор во подобрувањето на вработливоста, Зборник на
трудови од третиот стручен симпозиум на БАС, 2014.
Учества на собири, конференции, симпозиуми и обуки:
o 7th WEB & Serbian Moodle Moot:
Новости и добри практики од западнобалканскиот регион при користењето на
електронската платформа за електронско учење – Moodle, Белград, Р. Србија,
2017.
o Петти стручен симпозиум:
Менаџментот и современите практики, со предметен фокус: Менаџментот и
вработливоста, Скопје, Р. Македонија, 2017.
o Трет стручен симпозиум:
Менаџментот и современите практики, со предметен фокус: Менаџментот и
вработливоста, Скопје, Р. Македонија, 2014.
o Обука за интерни интегратори:
Развој на вештини за примена на дел од СКИТОП методологијата на ДЕТРА
Центар, Скопје, Р. Македонија, 2015.
o Обука за односи со јавност во високообразовни институции:
Развој на вештини и компетенции за односи со јавност, Битола, Р. Македонија,
2014 .
o Youth in healthy action:
Развој на обучувачки вештини за младинска работа со млади преку концептот
на „Спорт за сите“, Нови Сад, Р. Србија, 2013.
o 5th World Youth Congress:
Учество на конгресни работилници за креирање на младински политики за
развој на стратегијата на унапредување на образованието, младинската работа
и спортот на земјите од Г-20, Истанбул, Турција, 2010 .
Одржани обуки (како помлад консултант- асистент):
тема год. клиент - организација
Обука на интерни обучувачи и 2014 НИКОБ
ментори
Скопје, Р. Македонија
Организациска архитектура 2015 ОТВОРЕТЕ ГИ ПРОЗОРЦИТЕ, Скопје.

Организациска Архитектура
Организациска архитектура –
Креирање на описи на работни места
Работилница за обучување на
обучувачи
Креирање на стратегија за развој до
2020 година
Обука на интерни обучувачи и
ментори
Тимбилдинг работилница

2015 МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ, Скопје.
2015 ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА МЕДИУМИ
Скопје.
2016 СОВЕТ НА ИНСПЕКТОРИ
Скопје.
2015 ФОРУМ, Скопје.
2015 SPORTLIFE ДОО,Скопје.

2015 МИСИЈА НА ОБСЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Маврово.
Развој на тим и групна динамика 2016 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И
ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ, Скопје.
Дијагностика, редизајн на 2016 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И
организациски процеси
ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ,Скопје.
ЕвалУациона работилница 2016 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ
ПРАШАЊА, Скопје
Тимбилдинг работилница 2016 МВР на РМ | ОБСЕ РМ, Струга.

Тим-билдинг и работилница за 2016 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ
справување со стрес на работно место
ПРАШАЊА, Скопје.
Евалуациона работилница 2017 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И
ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ, Скопје.
Работилница за препознавање на 2017 MATRIX GLOBAL – TABTALE
типологија на личност според MBTI
Скопје.
Тимбилдинг работилница 2017 ОХРИДСКА БАНКА, SOCIETE GENERALE
Кочани.
Тимбилдинг работилница 2017 МВР на РМ | ОБСЕ РМ, Струга.
Дисциплина на работното место 2017 KEY SAFETY SYSTEMS, Кичево.
Групна динамика и ситуационо 2017 SPORTLIFE ДОО,Скопје.
водство
Тим-билдинг и развој на етички 2017 СОС ДЕТСКО СЕЛО,Банско, Бугарија.
кодекс
Учество во други тела и активности:
o Член на организациски одбор на четврти и петти стручен симпозиум во
организација на Бизнис академија Смилевски – БАС на тема „Менаџментот и
вработливоста“
o Извршен член организациски одбор на летен едукативен спортски камп
„Спорт+“ за 2016 и 2017 година, во организација на НВО „Интегритет Алфа и
Омега“
o Член на организациски тим на бројни спортски и едукативни работилници.

II. Заклучок и предлог на Рецензионата комисија
Комисијата комплетно ги разгледа документите и доказите за образовниот и
кариерниот развој и авторските остварувања на кандидатот Иван Ѓорѓиевски.
Кандидатот ги задоволува критериумите за избор на предавач на Висока
стручна школа и тоа: има завршено втор циклус на академски студии во областа на
менаџмент, покажува способност за наставна и високостручна работа што се потврдува
од претходните ангажмани како демонстратор, координатор на бизнис лабораторијата
и поминал позитивна хабилитациона постапка, има објавено два стручни трудови од
областа и има успешно искуство во работите од струката.
Врз основа на сите овие достигнувања Рецензионата комисија му предлага на
Наставничкиот совет на Бизнис академија Смилевски, м-р Иван Ѓорѓиевски да го
избере во постојан работен однос во наставното звање предавач на висока стручна
школа за наставната област Оперативен менаџмент.
РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Тони Соклевски ср.

2. Виш пред. м-р Благој Грубор ср.

3. Вон. проф. д-р Лидија Стефановска ср.

