РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН РАБОТЕН
ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА НАСТАВНАТА ОБЛАСТ
ГЕРМАНСКИ 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 Германски јазик од 15.09.2016
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 Питер Рау, професор на Филолошки факултет, Скопје при
Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје;
2. Доц. д-р Емина Авдиќ, доцент на Филолошкиот факултет, Скопје при
Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Скопје;
3. Виш лектор д-р Маја Милевска Кулевска, виш лектор на Бизнис академија
Смилевски – БАС, 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
31.08.2016 година со рок за пријавување 8 дена од денот на негово објавување за
наставната област Германски јазик, пријавен е вкупно 1 кандидат:
1. М-р Николче Шулевски
Кандидатот ги исполнува основните услови и 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 Николче Шулевски.
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II. Приказ на образовниот и кариерниот развој и на другите остварувања и
компетенции на кандидатите
1. М-р Николче Шулевски
А) Образовен развој
Николче Шулевски е роден на 19.12.1979 година во Битола. Своето универзитетско
образование го започнува на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје при што се стекнува со дипломата – Дипломиран професор по
германски јазик и книжевност наставна насока. Вториот циклус на студии го
продолжува на СЕЕУ во Тетово на насоката Интердисциплинарни студии каде се
стекнува со звањето Магистер за германски јазик. Николче Шулевски од 2012 година е
докторант на докторските студии по германски јазик на Филолошкио т факултет во
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде работи на докторската
дисертација со наслов: „Усвојување на германскиот како странски јазик со помош на
платформата moodle и други софтвери за учење“.
Во однос на образовниот развој, кандидатот се има стекнато и со одредени
доквалификации: во 2005 година има добиено Решение од Министерството за правда
на РМ за поставување на судски преведувач по германски јазик и обратно при
Основниот суд во Битола и во 2006 година има добиено Уверение за положен стручен
испит на Р. Македонија.
Стручно усовршување на кандидатот
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Б) Кариерен развој
Кариерниот развој на м-р Николче Шулевски се одвива според следнава хронологија:

В) Авторски остварувања
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Г) Останати остварувања
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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 Германски јазик на Бизнис академија Смилевски – БАС во изминативе
години, 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 Германски јазик.
Затоа Рецензиската комисија со задоволство му предлага на Наставничкиот
совет на БАС, кандидатот м-р Николче Шулевски да го избере во дополнителен
работен однос, како наставник во насловно звање Лектор во наставната област
Германски јазик.

РЕЦЕНЗИСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Питер Рау

2. Доц. д-р Емина Авдиќ
3. Виш лектор д-р Маја Милевска Кулевска

6

