РЕФЕРАТ
ЗА РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН РАБОТЕН
ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА ГРУПАТА НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ: СОЦИОЛОГИЈА, ЦИВИЛИЗАЦИИ и ДЕЛОВНО И ТРУДОВО ПРАВО
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 групата наставни предмети: Социологија,
Цивилизации и Деловно и трудово право 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:
I. Проф. д-р Добри Петровски, професор на Педагошкиот факултет при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола;
II. Вон. проф. д-р Слободан Шајноски, вонреден професор на Факултетот за
политички науки при Европскиот универзитет во Скопје;
III. Проф. д-р Гордана Никчевска, професор на висока стручна школа 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
16.03.2016 година со рок за пријавување 8 дена од денот на негово објавување за
групата наставни предмети: Социологија, Цивилизации и Деловно и трудово право,
пријавени се вкупно 1 кандидат:
1. Д-р Мимоза Бакиевска
Од увидот на документацијата и врз основа на тоа што кандидатот претходно ја има
поминато хабилитационата постапка за избор на наставници, подобен за рецензирање
е единствениот пријавен кандидат.
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II. Приказ на образовниот и кариерниот развој и на другите остварувања и
компетенции на кандидатите
1. Д-р Мимоза Бакиевска
А) Образовен развој
Мимоза Бакиевска е родена на 22.04.1959 година во Битола. Своето високо
образование го започнува на Правниот факултет при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола во периодот 1978-1982 година. Со титулата магистер по
социолошки науки се стекнува во 2007 година на Институтот за социолошки и
политичко правни истражувања при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Насловот на магистерскиот труд е „Карактеристики на бракоразводите во Република
Македонија“. Во 2011 година успешно ја одбранува и докторската дисертација на тема
„Насилството врз жената во Република Македонија“ и се стекнува со образовната
квалификација Доктор на социолошки науки.

Б) Кариерен развој
Кариерниот развој на д-р Мимоза Бакиевска се одвива според следнава хронологија:
Период на работа / година
1984 - 1985

1985 - 2009
2009 - 2010
2010 - продолжува
2011/2012

Установа - работно место
Професор по група правни предмети
(Вовед во право, Трудово право,
Канцелариско работење) во Средно
економско
училиште
"Јане
Сандански"- Битола
Секретар во НУ Народен театар-Битола
вд. директор во НУ Народен театарБитола
Секретар во НУ Народен театар-Битола
Клиничар-истакнат
стручњак
од
практиката во Бизнис Академија
Смилевски – БАС

2012- 2016
Насловно звање: професор на Бизнис
Академија Смилевски – БАС група
предмети: Социологија, Цивилизации
и Деловно и Трудово право
21.11.2011

19.06.2015

Избор во научен степен доцент на
Правен факултет при Меѓународен
универзитет во Струга група предмети:
Социологија на право, Политички
систем и Методологија на научно
истражување
Избор во научен степен вонреден
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02.11.2015

професор на Правен факултет при
Меѓународен универзитет во Струга по
група правни предмети
Избор за предавач на Академијата за
судии и јавни обвинители на РМ
„Павел Шатев“ - Скопје

В) Авторски остварувања
Кандидатот ги има објавено следниве стручни и научни трудови:














Пријавен и прифатен труд „Девственоста кај жената и насилството“ за Седма
меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог Исток-Запад“ во
организација на Меѓународниот Славјански Универзитет – Македонија, со
меѓународен Организациски и Уредувачки одбор од Македонија, Србија, Русија,
Бугарија и Босна и Херцеговина (15-16 април 2016)
Пријавен и прифатен труд „Development of business law“ за Трета меѓународна научна
конференција „Scientific Challenges for Sustianable Development“ во организација на
Меѓународниот Универзитет Струга, со меѓународен Организациски Комитет од
Македонија, Србија, Албанија, Турција и Косово (8-9 април 2016)
2016 г. д-р Мимоза Бакиевска, д-р Аце Бакиевски научен труд/книга „Деловно и
трудово право“ – (во подготовка)
2015 г. д-р Мимоза Бакиевска, д-р Аце Бакиевски, „ Единство на сублимирачки
елементи за стратегиско планирање кај организациите“, Зборник на трудови од III
Меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и
организациските науки“ со предметен фокус „Стратегиски фокусирана организација и
одржлива компаниска конкурентност“ во организација на Бизнис Академијата
Смилевски - БАС, Скопје, БАСИМ - институтот Битола и Београдска пословна школа,
Висока школа струкових студија – Белград, ISBN 978-608-4729-03-7 УДК: 005.51
COBBISS.MK-ID 97797130
2014 г. д-р Мимоза Бакиевска, д-р Аце Бакиевски, „ Единство на сублимирачки
елементи за стратегиско планирање кај организациите“, - Зборник на апстракти од
III Меѓународна научна конференција „Современите менаџерски предизвици и
организациските науки“ со предметен фокус „Стратегиски фокусирана организација и
одржлива компаниска конкурентност“ во организација на Бизнис Академијата
Смилевски - БАС, Скопје, БАСИМ - институтот Битола и Београдска пословна школа,
Висока школа струкових студија – Белград, 24-25 октомври 2014 ISBN 978-608-4729-02-0
COBBISS.MK – ID 07067018

2014 г. д-р Аце Бакиевски, д-р Мимоза Бакиевска, „Образованието на жената
како индикатор на поголем општествен развој“, - I Меѓународна научна
конференција во организација на Меѓународниот универзитет во Струга, 19-20
септември 2014
2014 Компендиум по „Цивилизации“ (автори д-р Мимоза Бакиевска, м-р Благој
Цонев), Бизнис Академија Смилевски – БАС Скопје, Битола, Струмица
2013 г. д-р Мимоза Бакиевска, Петар Бакиевски, ,,Менаџерот-креатор на
односите во компаниите,, Зборник на апстракти, II Меѓународна научна
конференција, "Современите менаџерски предизвици и организациските
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науки" тема „Придонесот на човечките ресурси и организациските промени во
одржливата компаниска конкурентност“ во организација на Бизнис Академијата
Смилевски - БАС, Скопје и Универзитет Булент Еџевит-Зонгулдак, Р.Турција 0103 ноември 2013 г.
2013 г. д-р Мимоза Бакиевска, Петар Бакиевски, ,,Менаџерот-креатор на
односите во компаниите,, Зборник на трудови, II Меѓународна научна
конференција, "Современите менаџерски предизвици и организациските
науки" тема „Придонесот на човечките ресурси и организациските промени во
одржливата компаниска конкурентност“ во организација на Бизнис Академијата
Смилевски - БАС, Скопје и Универзитет Булент Еџевит-Зонгулдак, Р.Турција 0103 ноември 2013 г. ISBN 978-608-4729-01-3
COBBIS.MK-ID 95397130
УДК:005.95-051:005.344
2012 г. научен труд – книга "Насилство врз жената", МНД, Битола,
ISBN 978-608-4616-30-6
2012 г. стручен труд "Злоупотребувањето врз жената како систем за нејзина
контрола", Годишник 2012, Универзитет Св. Климент Охридски, Факултет за
безбедност, Скопје УДК 364.63-027.553-055.2
2012 г. научен труд "Влијанието на мобингот врз компаниската
конкурентност", Збирка на апстракти, Бизнис Академијата Смилевски - БАС,
Скопје UDK 005.332.4:[331.108.62:364.634
2011 г. научен труд "Образованието на жената како услов за спречување
вршење на насилство", Збирка на трудови, Македонското научно друштво,
Битола
2011 г. научен труд "Мобингот како негативна сила со двоен правец", Стручно
списание "Правник" бр.234, Скопје
2007 г. научен труд - книга "Бракот како институција во Република
Македонија", ад. Киро Дандаро- Битола, ISBN 9989-785-98-8
2007 г. научен труд - книга "Престанок на бракот со развод во Битола", ад.
Киро Дандаро- Битола, ISBN 9989-785-97-Х
1987 г. издадена книга "Истекување", БИД Мисирков, CIP каталогизација 886.61
Објавувани написи во дневни младински, студентски списанија и др.

Г) Други остварувања

Учество во раководење со проекти и други активности
 член на Совет на БИД "Мисирков", Битола /во основање/
 Активно и перманентно учество во Комисии и работни групи при ex. СИЗ за
култура, Битола
 Претседател на Книжевна младина на Македонија, општинска конференција,
Битола
 Член на претседателство на Клуб на млади писатели "Стале Попов", Битола
 Член на здружението за примена на македонскиот литературен јазик во
службената и во јавната комуникација, Скопје
 Претседател на избирачки одбор Битола
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Учествување во изработка на нормативни акти на ниво на Министерство за
култура на РМ
Раководител во подготовка и изведба на шест проекти во матичната театарска
куќа и организирање на проектите од тековен репертоар во период 2009-2010 г.
Член на комисија за избор на Програма за "Битфест 2010", Битола
Член на комисија за измени и дополнувања на Статут на Македонското научно
друштво Битола, согласно Законот за фондации и здруженија - на седница на
МНД од 17.02.2011 г.
Реонски инструктор за спроведување на пописот на населението,
домаќинствата и становите 2011, избрана од Државната пописна комисија
Член на Здружението на правници на РМ
Член на Македонско научно друштво Битола
Член на Рецензентска комисија за изготвување на реферат и оценка за избор и
ре-избор на наставници во насловно звање со одлука бр.01–273/02-05 од
06.12.2013 година за групата наставни предмети Социологија, Цивилизации и
Балканистика на Бизнис Академијата Смилевски Скопје
Член на Рецензиона комисија со одлука бр. 01-313/02-02 од 30.10.2014 г. за
изготвување на реферат и оценка за избор на наставници во насловно звање на
Бизнис Академијата Скопје за група наставни предмети Деловно и трудово
право
Именувана за член на Управен одбор –претставник на основачот Влада на РМ
на ЈЗУ Центар за јавно здравје-Битола, со одлука на Влада на РМ бр. 24-13415/1
од 22 декември 2015 г.
2015 г. член на Рецензиони комисии за избор во наставно-научни знања на
Меѓународниот Универзитет во Струга, Р Македонија

Тралезни маси, симпозиуми, конференции


2006 г. Учество на тркалезна маса со стручен труд "Правниот и социолошки аспект на
споменичните обележја во Битола", во организација на општина Битола



2007 г. Учество/обука во проект организиран од Fridrih Ebert Stiftung во
соработка со Центарот за истражување и креирање на политики
2007/2008 г. Учество во проект на Влада на РМ под наслов "Граѓаните во
одлучувањето за областите од локално ниво и значење"
2008 г. Учество на семинар организиран од Академијата за обука на судии и
јавни обвинители на РМ, на тема "Откривање и гонење на сторителите на
кривични дела на семејно насилство"
2011 г. Учество на III Меѓународна научна средба "Образованието во 21 век"
(Македонија, Србија, Албанија, Хрватска), со свој научен труд "Образованието
на жената како услов за спречување вршење на насилство", во организација на
Македонското научно друштво, Битола
2012 г. Учество на I Меѓународна научна конференција со свој труд "Влијанието
на мобингот врз компаниската конкурентност", во организација на Бизнис
Академијата Смилевски - БАС, Скопје
2013. 12. 02 : тркалезна маса – предавање по повод месецот на борба против
сите видови насилство: Насилство врз жената во Република Македонија и во
светот, Ротари Клуб - Битола
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2013 г. Учество на II Меѓународна научна конференција со труд под наслов
,,Менаџерот-креатор на односите во компаниите,, (во соработка со Петар
Бакиевски) во организација на Бизнис Академијата Смилевски - БАС, Скопје и
Универзитет Булент Еџевит-Зонгулдак, Р.Турција 01-03 ноември 2013 г.
2014 г., учество на I Меѓународна научна конференција во организација на
Меѓународниот универзитет во Струга, со труд под наслов „Образованието на
жената како индикатор на поголем општествен развој“, со коавтор д-р Аце
Бакиевски, д-р Мимоза Бакиевска, септември 19-20 септември 2014 г
2014 г. Учество на III Меѓународна научна конференција „Современите
менаџерски предизвици и организациските науки“ со предметен фокус
„Стратегиски фокусирана организација и одржлива компаниска конкурентност“
во организација на Бизнис Академијата Смилевски - БАС, Скопје, БАСИМ институтот Битола и Београдска пословна школа, Висока школа струкових
студија – Белград, 24-25 октомври 2014 г.
2015 г. Учество на советување на тема „Почетна обука за обучувачи“, Академија
за судии и јавни обвинители на РМ и ИПА 2010 проектот за „Понатамошна
поддршка за независно, одговорно, стручно и ефикасно судство и промоција на
условната казна и алтернативните мерки“ – 18 ноември 2015 г.





следење и учество на семинари и работилници во организација на Академијата
за судии и обвинители и ОБСЕ и други меѓународни организации
следење и учество на останати семинари, работилници и други стручни-научни
средби
Учество на меѓународна поетска манифестација "Млада Струга" 1984, Струга

Сертификати
 2014 г. за учество на I Меѓународна научна конференција во организација на
Меѓународниот универзитет во Струга, со труд под наслов „Образованието на
жената како индикатор на поголем општествен развој“, со коавтор д-р Аце
Бакиевски, д-р Мимоза Бакиевска, септември 19-20 септември 2014 г.
 2014 г. за учество на III Меѓународна научна конференција „Современите
менаџерски предизвици и организациските науки“, коавтор д-р Аце Бакиевски,
со предметен фокус „Стратегиски фокусирана организација и одржлива
компаниска конкурентност“ во организација на Бизнис Академијата Смилевски
- БАС, Скопје, БАСИМ - институтот Битола и Београдска пословна школа, Висока
школа струкових студија – Белград, 24-25 октомври 2014 г.


2013 г.за учество на II Меѓународна научна конференција со труд под наслов
,,Менаџерот-креатор на односите во компаниите,коавтор Петар Бакиевски, во
организација на Бизнис Академијата Смилевски - БАС, Скопје и Универзитет Булент
Еџевит-Зонгулдак, Р.Турција



2012 г. за учество на I Меѓународна научна конференција
"Современите менаџерски предизвици и организациските науки" во
организација на Бизнис Академијата Смилевски - БАС, Скопје
 2011 г. За учество на III Меѓународна научна средба "Образованието во 21 век"
(Македонија, Србија, Албанија, Хрватска), со свој научен труд Македонското
научно друштво-Битола
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2007 г. за успешно реализирана обука за креирањена политики и
транспарентно буџетирање, Фондација Fridrih Ebert Stiftung и Центарот за
истражување и креирање на политики
 2006 г. Признание за активно учество и придонес на тркалезната маса со
наслов "Творечкото, уметничко-естетското, урбаното и идеолошкото во
споменичното одбележување"-општина Битола
 2011 г. Поседување на сертификат стр. дов. од Дирекција за безбедност на
класифицирани информации
 Изјава - Комисија за верификација на фактите за вршење на јавна функција
 сертификат за познавање на англиски јазик Aptis
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
предметите Социологија, Цивилизации и Деловно и трудово право на Бизнис
академија Смилевски – БАС во изминативе години (што може да се воочи од
семестралните евалвации направени од страна на студентите), исто така кандидатот
има подготвено 1 извор за студирање на студентите, има учествувано на стручните и
научните собири организирани од страна на Академијата, има учествувано на
наставните и обучувачките работилници на Академијата, како и врз основа останатите
критериуми наведени во член 4 став 8 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 ре-избор во насловно звање
професор на висока стручна школа за групата наставни предмети Социологија,
Цивилизации и Деловно и трудово право.
Затоа Рецензиската комисија со задоволство му предлага на Наставничкиот
совет на БАС, кандидатот д-р Мимоза Бакиевска да ја ре-избере, во дополнителен
работен однос, како наставник во насловно звање Професор на висока стручна
школа за групата наставни предмети Социологија, Цивилизации и Деловно и
трудово право.
РЕЦЕНЗИСКА КОМИСИЈА

1. Проф. д-р Добри Петровски

2. Вон. проф. д-р Слободан Шајновски
3. Проф. д-р Гордана Никчевска
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