
 
 
 

ПОТВРДА ЗА ДОСТАВЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО И НАСТАВНО – 
СТРУЧНО ЗВАЊЕ И СОРАБОТНИЦИ   

 
Инструкции за доставување документација  
 

Со цел да бидеме во согласност со Правилникот за избор во наставно-научно и наставно-
стручно звање и соработници  заедно со апликацијата вие треба да ја доставите и  соодветната 
документација  и може да ја користите следнава листа за видот на информации кои Рецензионата 
комисија ќе ги земе во предвид.  
 
Ве молиме:  

 да ја соберете соодветната  документација  и другите  релевантни информации; 

 наведете дали материјалите ги доставувате  во печатена (п)  или електронска форма (е); 

 наведете  коментари за да се осигурите дека доказите се заведени   при добивањето. 

 доставете  го ова до ЧР како доказ за материјалите  кои сте ги обезбедиле до крајниот рок.  
 

ИНФОРМАЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА Format Дополнителни детали 

ОПШТО 

Академска биографија (CV)   

Предавање со посебен акцент врз релевантното искуство 

Искуство во предавање  за секоја година 
од периодот за избор (предмети, 
година/семестар, приближен број на 
студенти и наставни часови за семестар, 
форма на предавање и/или поддршка) 

  

Наставни план - програми  од главните 
предмети кои се предаваат во текот на 
периодот на избор  

  

 Копии од  извештаите од опсервација на 
наставата/меѓуколегијална критика  

  

Копии од независни евалуации од 
студентите  

  

Менторирање  на кандидати на 
магистерски и на докторски студии  (име 
на кандидатот, датум на запишување и 
завршување  и  степен)   

  

Награди поврзани со предавања 
  

Докази  со кои се покажува личниот 
придонес во развојот на нови 

  



предмети/развој на наставни програми  

ИСТРАЖУВАЊЕ И СРОДНИ АКТИВНОСТИ ВКЛУЧУВАЈЌИ СТРУЧНОСТ  ПОВРЗАНА СО НАСТАВАТА И 
УЧЕЊЕТО  
Да се обезбедат детали за називот, конференција/журнал, информации за препораките, кратка 
изјава  ја придонесот/влијанието 

Истражувачки трудови издадени во 
меѓународни журнали со импакт фактор 

  

Истражувачки трудови издадени во 
меѓународни/регионални журнали 
(наведени и рангирани според УЈИЕ) 

  

Цитати во меѓународни изданија 
  

Изданија во меѓународни/регионални 
конференции 

  

Меѓународни/национални патенти 
  

Книги 
  

Поглавја од книги 
  

Други „резултати од истражувањето” кои 
во предвид ја земаат и соодветната 
дисциплина 

  

Истражувачки  грантови поврзани со 
наставата и учењето 

(назив на проектот, имиња на клучните 
истражувачи, улога во проектот, извор, 
износ, времетраење, повратни резултати) 

  

Признанија за придонесот на усовршување на наставниот процес 

Ефективно вклучување  и лидерство  на 
финансирано и нефинасирано образовно 
истражување   

  

Учество во професионални организации за 
учење и предавање  и/или  групи за учење 
и предавање според предметната област  и 
нивни активности  

  

Придонес  во внатрешни и надворешни 
форуми  за предавање и учење   

  

Покани за предавање на меѓународни 
институции 

 

  

Уредник/рецензент  во научен магазин за   



учење и предавање  

 

Изданија и цитати  поврзани со учење и 
предавање  но национални/меѓународни 
образовни журнали со меѓуколегијална 
критика  и журнали базирани на 
предметната област. 

 

  

Презентации на трудови на конференции 
(поканети и непоканети)  за предавање и 
учење  во предметната област или 
поопшто 

  

Административна поддршка поврзана со факултетот (Година на започнување, времетраење, 
опис на активноста во административната поддршка и резултати) 

Административна поддршка поврзана со 
факултетот 
 

  

Административна поддршка на 
Универзитетот  

  

Административна поддршка  поврзана со  
дисциплината/професијата  

  

Друго 
 
 

  

 
 
 
Потпис на пријавениот кандидат:                  датум: 
 
Потпис на примателот од КЧР:                                датум: 
 
Потпис на претседателот на Рецензионата комисија:                датум: 
 


