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1A.КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА ИНСТИТУЦИЈА  
 

Назив на 
високообразовната 
установа 

УКИМ- Институт за социолошки и политичко-
правни истражувања-Скопје  
 

Седиште Општина Карпош, Скопје, Р. Македонија  
Адреса:  
Бул. Партизански одреди бб, 1000 Скопје, Р. Македонија  
П. фах 435  
Телефони:  
     +389 (0)2 3061-119  
 
     Факс: +389 (0)2 3061-282   

Веб страница  www.isppi.ukim.edu.mk 
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=165&glavno=
8 (линк од Школата за докторски студии)  

Вид на 
високообразовната 
установа 

Научен институт во состав на Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје   
 

Податоци за 
основачот  

Влада на Република Македонија  
Одлука за основање од Универзитетски совет бр. 01-4/32 од 
01.06.1964  
Решение за потврда на Одлука за основање на ИСППИ бр. 
09-182/1 од 5.11.1965  

Податоци за 
последната 
акредитација 

Втор циклус на студии:  
 
Решенија од Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование за акредитација на едногодишни 
студиски програми од втор циклус студии по:  

− - Социологија-менаџмент на општествени 
промени, (решение бр. 13-197/2 од 08.02.2016 год.) 

− Менаџмент на човечки ресурси, (решение бр. 13-
197/5 од 08.02.2016 год.) 

− Комуникации, (решение бр. 13-197/4 од 08.02.2016 
год.)  

− Култура во ера на кибернетика, (решение бр. 13-
197/3 од 08.02.2016 год.) 

− Општествен развој, решение бр.  13-27/4од 
17.3.2014 год.  

− Политички наукии човекови права, решение 
бр. 13-99/3 од   03.09.2014 год.  

 
Решенија од Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование за акредитација на двегогодишни  
студиски програми од втор циклус студии по:  

− Социологија-менаџмент на општествени 
промени, решение бр. 13-27/5 од 17.3.2014 год. 

− Менаџмент на човечки ресурси, решение бр.  13-
27/7од 17.3.2014 год. 

− Комуникации, решение бр. 13-27/6од 17.3.2014 год. 
− Нови медиуми и социјални мрежи, решение бр. 

http://www.isppi.ukim.edu.mk/
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=165&glavno=8
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=165&glavno=8
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13-261/2 од 16.11.2012  
− Културата во ерата на кибернетиката, решение 

бр.  13-261/2 од 16.11.2012  
− Општествен развој, решение бр.  13-27/3од 

17.3.2014 год.  
− Политички наукии човекови права, решение 

бр. 13-99/4 од   03.09.2014 год.  
 

Решенија  за почеток со работа од Министерството за 
образование и наука на РМ  за акредитирани едногодиши 
студиски програми од втор циклус студии по:   
 

− Менаџмент на човечки ресурси, решение бр. УП 
1 бр. 14- 327 од 03.06.2016 год. 

− Комуникации, решение бр. УП 1 бр. 14- 327 од 
03.06.2016 год. 

− Културата во ерата на кибернетиката, решение 
бр. УП 1 бр. 14- 327 од 03.06.2016 год. 

− Социологија-менаџмент на општествени 
промени, решение бр. УП 1 бр. 14- 327 од 
03.06.2016 год. 

− Општествен развој, решение Бр. 13-12291/5 од 
21.08.2014 год. 

− Политички наукии човекови права, решение 
УП1 бр. 14-1100 од 12.06.2015 година 

 
Решенија  за почеток со работа од Министерството за 
образование и наука на РМ за акредитирани двегодишни 
студиски програми од втор циклус студии по:   
 

− Менаџмент на човечки ресурси, решение Бр. 13-
12291/5 од 21.08.2014 год. 

− Комуникации, решение Бр. 13-12291/5 од 
21.08.2014 год. 

− Нови медиуми и социјални мрежи, решение Бр. 
13-12291/5 од 21.08.2014 год. 

− Културата во ерата на кибернетиката, решение 
Бр. 13-12291/5 од 21.08.2014 год. 

− Социологија-менаџмент на општествени 
промени, решение бр. УП 1 бр. 14- 327 од 
03.06.2016 год. 

− Општествен развој, решение Бр. 13-12291/5 од 
21.08.2014 год. 

− Политички наукии човекови права, решение 
УП1 бр. 14-1100 од 12.06.2015 година 

 
 
ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ:  
 
Решенија од Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование за акредитација на тригодишни 
студиски програми од трет циклус-докторски студии по:  
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− Социологија на организација, решение бр. 13-
84/3 од 10.07.2014 год. 

− Социологија на окружувањето, решение бр.  13-
84/5 од 10.07.2014 год. 

− Демократија во ера на глобализација, решение 
бр.  13-84/4 од 10.07.2014 год. 

− Организациски науки и управување 
(менаџмент), решение бр. 12-46/6 од 07.06.2012   

 
Решение  за почеток со работа од Министерството за 
образование и наука на РМ бр. 13- 12291/5 од  
21.08.2014година на акредитирани тригодишни студиски 
програми од трет циклус-докторски студии по:  

− Социологија на организација 
− Социологија на окружувањето 
− Демократија во ера на глобализација 

 
Студиски и 
научноистражувачк
и подрачја за кои е 
добиена 
акредитација  

Научно подрачје   5  - општествени науки  
 
Научно поле:  
506       Организациони науки и управување    (менаџмент)  
Научна област:  
50662     Управување со човечки ресурси,  во                        

холистички  допир со областите:  
50600     Наука за организација 
50601     Теорија и организација на деловни   системи 
50602      Менаџмент системи 
50603      Бизнис менаџмент 
50605      Стратешки менаџмент 
50613      Деловно комуницирање 
50614      Одлучување 
50615      Менаџмент во администрација 
50618      Менаџмент во образование 
50623      Претприемништво 
 
Научно поле: 
507       Политички науки  
50706   Комуникации и мас-медиуми  
 
Научно поле: 
508       Правни науки  
 
Научно поле:  
511       Социологија 
51100  Општасоциологија 
51101 Економскасоциологија 
51102  Социологијанаполитиката 
51106  Социјалнаекологија 
51108  Руралнасоциологија 
51109  Социологијананауката 
51110  Социологијанакултурата 
51111  Социологијанарелигија 
51112  Социлогијанаморалот 
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51118  Методинасоциолошкитеистражувања и       
социометрија 

51120   Социјалнаантропологија 
51122  Социологијанамасовнитекомуникации 
51125  Социологијанаетничкитегрупи 
51126  Социологијанамакедонскотоопштество 
 

Единици во состав 
на 
високообразовната 
установа  

Одделенија:  
1.Социолошко одделение;  
2. Политиколошко одделение; 
3. Одделение за апликација, научна документација и 

издаваштво 
 
Центри:  

1. Центар за менаџмент на  човечки ресурси; 
2. Центар за етнички односи; 
3. Центар за комуникации, медиуми и култура; 
4. Центар за човекови права; 
5. Центар за криминологија; 
6. Центар за применета политика и јавна 

администрација; 
7. Центар за  поддршка на олеснување на меѓуетнички 

спорови  
8. Центар за развој на заедницата  
9. Центар за применета психологија 

 
Лаборатории:  

1. Психолошка лабораторија; 
2. Лабораторија за развој на методологија за менаџмент 

на човечки ресурси  
 

Студиски програми 
што се реализираат 
во единицата која 
бара проширување 
на дејноста со 
воведување на нови 
студиски програми  

Студиски програми на втор циклус на студии:  
 

1. Социологија-менаџмент  на општествени 
промени  

2. Менаџмент на човечки ресурси  
3. Комуникации  
4. Нови медиуми и социјални мрежи   
5. Култура во ера на кибернетика 
6. Општествен развој 
7. Политички науки и човекови права 

 
 Студиски програми на трет циклус-докторски  студии:   
 

1. Социологија на организација  
2. Социологија на окружувањето  
3. Демократија во ера на глобализација  
4. Организациски науки и управување (менаџмент) – 
студиската програма е организирана заедно со УКИМ 
Економски факултет –Скопје и Економски институт-
Скопје)  

Податоци за 
меѓународна 

Институтот за социолошки и политичко-правни 
истражувања-Скопје има потпишано договори за соработка 
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соработка на планот 
на наставата, 
истражувањето и 
мобилноста на 
студентите  

со следните високообразовни установи од странство:  
 
 School of Advanced Social Studies SASS, Nova Gorica, 

Slovenia- договор за соработка од 30.10.2013 година; 
 University of Prishtina “Hasan Prishtina”, R. Kosovo; 

декември 2013; 
 Бугарска академија на науките, Институт за 

социологија – договор за меѓусебна соработка, декември 
2013 година; 

 Jagiellonian University in Krakow, Poland, септември 
2014; 

 European College of Kosovo, септември 2014 год. 
 Катедра за психологија, Филозофски факултет, 

Универзитет Палацки во Оломоуц, Чешка, октомври 2009 
 University of Salzburg, Austria, 2014 година 

- University of Salzburg, Austria, ноември 2015 година - 
договор за партнерство за имплементација на 
Еразмус+ проект „Curriculum Development joint 
European Political Science MA (euroPS)“ 

 
Соработката со високообразовните установи од 

странство,  Институтот ја остварува преку организирање 
размена на научноистражувачкиот кадар, размена на 
информации за научноистражувачки проекти, меѓусебна 
поддршка во подготовка и имплементирање на 
научноистражувачки проекти, поддршка во организирање 
на меѓународни работилници, симпозиуми, конференции и 
конгреси, меѓусебна поддршка во активности од 
издавачката дејност и др.; 

 
Мобилноста на студентите е предвидена преку 

програмите ЕРАЗМУС+,CEEPUS, Join EU-SEE, Basileus.  
 

Податоци за 
просторот наменет 
за изведување на 
наставната и 
истражувачката 
дејност 

Вкупна површина на објектот:        847,57 м2 
 
1.  Предавални (3) со вкупна површина од    

..................................................... 150,44 м2; 
2.  Компјутерска училница (1)  со површина од  

...................................................   33, 92 м2;  
3. Сала за состаноци .......................18,35 м2  
4. Кабинети за наставниот и соработничкиот кадар  

......................................... 297,61 м2; 
5. Библиотека ...................................18,35 м2   

 
Податоци за 
опремата за 
изведување на 
наставната и 
истражувачката 
дејност 

1. Централни единици  (37); 
2. Монитори ( 36); 
3. Лаптопа (11); 
4. Прожектори ( 3);  
5. Графоскопи ( 2); 
6. Платно за графоскоп (1); 
7. Електронска табла (1); 
8. Скенер (1); 
9. Принтери ( 14 ); 
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10. Факс (1); 
11. Факс/ принтер  (1); 
12. Фотокопир (1); 
13. Телефони (27); 
14. Телефонска централа (1); 
15. Конференциски маси (4); 
16. Табли за пишување (2); 
17. Столчиња (во предавални) (120); 
18. Канцелариски бироа (32); 
19. Канцелариски столчиња (28); 
20. Маси (во предавални) (26); 
21. Витрини (библиотека)  (18); 
22. Машина за укоричување (1); 
23. Метална машина спирали (1) 

и др.  
Број на студенти за 
кој е добиена 
акредитација  

За академската 2016/17 година  добиена е акредитација за 8 

ментори х 12 студенти, вкупно 96 студенти (втор циклус 

студии) 

За академската 2016/17 година добиена е акредитација за 11 

ментори х 3 студенти, вкупно 33 студенти (трет циклус 

студии) 

Број на студенти 
(прв пат запишани)  

Во учебната 2016/2017 година на Институтот се запишале:  

-22 студенти на втор циклус студии (16  на 
едногодишната  + 6 на двогодишните) 

         - 6 студенти на трет циклус студии 

Број на лица во 
наставно-научни, 
научни и наставни 
звања (заклучно со 
месец октомври 
2016) 

15 

Број на лица во 
соработнички звања 
(заклучно со месец 
октомври 2016) 

1 

Однос 
наставник:студенти 
(број на студенти на 
еден наставник) за 
секоја единица 
одделно 

1:3 

Внатрешни 
маханизми за 
обезбедување и 
контрола на 
квалитетот на 
студиите 

- Комисија за самоевалуација на ниво на студиски 
програми,  

- Комисија за самоевалуација на ниво на целиот 
Институт  

- Упатство за евалуацијана УКИМ (април 2013) и 
анкети на студентите за односот на наставниот кадар 
и квалитетот на наставно-образовниот процес.  

Квалитетот на студиите се контролира  согласно важечките 
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законски и подзаконски акти како и со актите на 
Универзитетот и Институтот.  

Фреквенција на 
самоевалуациониот 
процес (секоја 
година, на две 
години, на три 
години)  

Самоевалуација на Институтот редовно се спроведува на 
секои три години, а дополнително се спроведува и на крајот 
од секоја академска година на студиските програми кај кои е 

формирана група од упишани студенти.    

Податоци за 
последната 
спроведена 
надворешна 
евалуација на 
установата 

На 4 март 2015 година,  од страна на експертскиот тим за 
надворешна евалуација номиниран од Европската 
асоцијација на универзитетити во Брисел, беше објавен 
Извештајот за четвртата последователна надворешна 
евалуација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, со што уште еднаш се нагласи лидерската позиција и 
квалитетот на Универзитетот во европски рамки.  
Во Извештајот се изнесени следните главниоцени:  

 Експертскиот тим посебно ја поздравува определбата 
на првиот државен, најголем и најдобро рангиран 
универзитет во државата - Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, за спроведување континуирана 
надворешна евалуација, четврта по ред од 2003 
година до денес, како значаен придонес во 
развивањето на културата на квалитетот. 

 Единствена е оцената на експертскиот тим дека, од 
првичната надворешна евалуација во 2003 година, со 
промените на националната законска регулатива, 
интеграционите процеси на УКИМ успешно се 
остварени и продолжуваат да се зајакнуваат и ги 
поздравува мотивираноста и заложбите на 
менаџментот во спроведувањето на реформите 
неопходни за обезбедување на функционална 
интеграција. 

 Експертскиот тим ја поздравува позитивната оценка 
на студентите за преземените активности на 
Универзитетот, нивното вклучување и учество во 
развојните процеси и донесувањето одлуки на 
Универзитетот. 

 Експертскиот тим посебно го истакнува високото 
ниво на познавање на англискиот јазик на студентите 
на УКИМ. 

 Експертскиот тим оценува дека организирањето на 
докторските студии во Школа за докторски студии на 
УКИМ претставува современ европски модел и е 
важен предуслов за развивање на истражувачката 
дејност и за обновување на кадровскиот потенцијал 
на УКИМ. 

 Во поглед на стратегијата за интернационализација 
на УКИМ, експертскиот тим го поздравува акциониот 
план, посебно заложбите за вклучување визитинг-
професори во наставно-образовниот 
процес,проширување на мобилноста на академскиот 
кадар и студентите, како и воведувањето студиски 
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програми на англиски јазик. 
Други податоци кои 
установата сака да 
ги наведе како 
аргумент за 
нејзината успешност   
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1Б. Општи дескриптори на квалификации за трет циклус студии по 

Социологија на организацијата на Институтот за социолошки и политичко 
правни истражувања, Скопје 

 

знаења и 
разбирање  
 

Покажува знаење од полето на социологијата како и 
разбирање за социолошките феномени. Покажува 
концептуални, компаративни и критички перспективи во 
научното поле на социолошките науки како и знаење и 
разбирање за теориите во современата социологија како и 
за нејзините клучни концепти.  

примена на 
знаењето и 
разбирањето 
 
 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин 
што покажува стручен пристап во работата и професијата 
како доктор по социолошки науки. Покажува компетенции 
за социолошка имагинација, истражување и анализа во 
предметните научни области. Способност за 
аргументација на општествените феномени и нивното 
влијание врз поединецот и ефектите од таа интеракција.  

способност за 
проценка  
 
 

Способност за истражување, анализирање и 
презентирање информации и идеи за релевантни 
истражувачки сознанија и податоци. Способност да 
оценува различни проблеми и  прашања и да дава 
објаснување за причините и начинот на кој се менуваат 
општествените односи, организациите и социјални 
процеси.  

комуникациски 
вештини  
 
 

Способност да комуницира и да дискутира со стручната и 
со пошироката јавност, за проблеми и појави што се 
однесува на социолошките структури и феномени. 
Способеност за групна работа и споделување резултати и 
одговорност. Способност за независно учество и 
индивидуална работа во специфични, научни и пошироки 
дискусии. Способност за јавна презентација на 
сознанијата од социолошките истражувања и јавна дебата 
со публика.  

вештини на учење  
 
 

Поседува вештини за учење и самостојна работа во група, 
настава и самостојно. Мотивираност за постојана 
надградба и значење на учењето во која било фаза од 
личниот и професионалниот развој. Учење за новите 
социолошки трендови и способност за постојана и 
самостојна надградба во областа на социологијата.  

 

 

 

 



 

 

12 

 

1В. Специфични дескриптори на квалификацијата за студиската 
програма од трет циклус на студии по Социологија на организацијата на 
Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје 

 

знаења и разбирање Покажува знаење и разбирање за социологија на 
организацијата, како и специфични знаења поврзани со 
областите на социологијата  на организацијата. Усвојува 
знаење кое е употребливо и може да се користи во 
областа на социологијата на организацијата како основа 
за оригинални истражувања, знаење за новите правци 
од областа на социологијата на организација и за 
теоретските и практичните импликации на проблемите 
од социологијата на организација.  

примена на знаењето 
и 
разбирањето 

 

Модулот има истражувачка ориентација која треба да 
придонесе за создавање на докторски кадри кои ќе 
бидат способни да извршуваат сложени истражувачки 
проекти, да продуцираат знаење од областа на 
социологијата на организацијата и да промовираат 
политики во оваа област. Студентите ќе се оспособат за 
креативно промислување, истражување и креирање на 
организациски промени на национално и на локално 
ниво, за управување со промени, како и изнаоѓање на 
решенија за проблемите со организациските промени.  

способност за 
проценка 

 

Способност за анализа на феномените од областа на 
социологија на организација, социјалниот капитал и 
развој, организациските промени и европскиот 
социјален модел. Способност за социолошка анализа на 
социјалните промени, општествените концепти и 
општествените феномени во областа на социологијата 
на организација. Способност за проценка и анализа за 
примарните агенси на промените во организациите.   

комуникациски 
вештини 

 

Специјализирани вештини за анализирање на 
проблеми, вештини кои се потребни за истражување и 
за произведување на нови сознанија и нивно 
интегрирање во различни научни области. Вештини за 
истражување и анализа на конкретни социолошки појави 
и процеси како и вештини за презентации и академско 
пишување во научни публикации.  

вештини на учење 
 

Способност за надградба на учењето и потреба за 
понатамошно знаење и способност за независно и 
самостојно делување при стекнувањето нови знаења и 
вештини во областа на социологијата на организација и 
организациските промени. Студентите ќе се 
охрабруваат јавно да го пренесуваат своето академско 
знаење и да учествуваат како во домашни така и во 
меѓународни истражувачки мрежи. 
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2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-
научниот совет на Институтот за социолошки и политичко правни 
истражувања  - Скопје 
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3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската 
управа или Универзитетскиот сенат 
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4. Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде припаѓа 
студиската програма 
Студиската програма која е предмет на реакредитација и усогласување според член 
99 од Законот за високото образование е од:  
 

 Научно подрачје: 5  Општествени науки 
 Научно поле: 5.11  Социологија 
 Научна област:  51103  Социологија на организација 

 
 
 

5.Степен на образование  
 
Студиската програма е од Трет  циклус студии 

 
 
 
6.Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

 
Овој модул се предлага поради потребата од продуцирање на кадри од 

областа на социологијата на организација, промените и иновациите. Досега во 

Република Македонија немало посебни студиски програми што конкретно ќе се бават 

со социологија на организацијата. Оваа насока е стандардизирана на повеќе западни 

универзитети. Овие студии генерално имаат за цел да произведат знаење за 

организацијата на структурите во едно современо општество.  

Оваа програма има намера да ги спои социологијата на организацијата и 

социологијата на промените во организациите преку заедничко истражување на 

областите кои се во доменот на социолошките науки. Овој спој треба да произведе 

квалитативни и квантитативни знаења од областа на социологијата на организацијата, 

кои треба да послужат како насоки во имплементирањето на организациските промени 

во општеството и полето на економијата . 

Главна цел на модулот „Социологија на организација” е да понуди 

специјализирано знаење во две области на социолошките науки преку теорија и 

истражувачка практика. Исто така, една од целите е да се концентрираат темите околу 

социологија на организацијата и да се изучуваат и проверуваат преку конкретни 

организациски практики и применети политики.  

На почетокот на новиот милениум организацијата доминира како структура 

преку која се остваруваат функциите во повеќето области во општеството. 

Организациската поставеност на многу структури овозможува или спречува развој. 
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Република Македонија се соочува со слаба институционална и организациска 

поставеност како на ниво на државна администрација така и на ниво на стопански 

субјекти. Организациската структура и нејзината адаптибилност влијае како во 

државните структури така и во бизнисот.  

Формирањето успешни организации е предизвик и за Владата и за стопанските 

организации но и поле на истражување на академската заедница.  

Докторските студии се прилагодени за поширок круг на магистрирани 

студенти од областа на општествените науки, меѓу кои: социологијата, психологијата, 

економијата, правото, менаџментот, јавната администрација, политичките науки и 

други сродни науки. На оваа програма може да се запишат сите магистрирани 

студенти со минимум просек на положени испити од 8.00. Потребно е кандидатите да 

презентираат објавени статии или учество во истражувања или креирање на политики, 

како и активност во областа на иновациите и развојот.   

Модулот има истражувачка ориентација која треба да придонесе за 

создавање на докторски кадри кои ќе бидат способни да извршуваат сложени 

истражувачки проекти, да продуцираат знаење од областа на социологијата на 

организацијата и да промовираат политики во оваа област. Истражувањата како 

важен дел од општествените науки секогаш се првата фаза од секоја организациска 

промена и активност. Развојот на македонското општество секако дека ќе зависи и од 

знаењата или обучените кадри кои ќе умееат да се вклучат во креирање и 

имплементирање на политики на полето на организацискиот развој. 

 

7.Години и семестри на траење на студиската програма 

 

Студиската програма на втор циклус студии по Социолошки науки –модул 

Социологија на организацијата  е во траење од 6 семестри односно тригодини. 

 

 

8.ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 

За добивање звање доктор на општествени науки, од областа социологија на 

организација,  студентот треба да оствари 180 ЕКТС согласно Законот за високо 

образование. 
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9.Начин на финансирање, а за приватните високо-образовни и 

научни установи и доказ за обезбедена квалитетна финансиска гаранција 

за студиската програма 

 

Студиите се врз база на самофинансирање од страна на студентите. 

 

 

10.Услови за запишување  

 Право за запишување на овие студии имаат лица кои завршиле студиски 

програми од општествените науки и кои ги исполнуваат основните критериуми: 

- Завршен втор циклус на студии услогласени со европскиот кредит-трансвер 

систем 

- Завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на 

европскиот кредит-трансвер систем на кои им се признаваат 60 кредити од 

обука за истражување и едукација 

- Стекнување стручна подготовка според студиски програми за регуларни 

професии, со сотварени најмалку 300 кредити 

- Основен просечен успех од сите предмети од предходно завршеното високо 

образование, од најмалку 8,00 

- Познавање на еден од светските јазици.  

 

 

11. Структура на студиската програма 

 

За докторските студии во траење од три години се предвидени следните 

активности и кредити: 

 

ОБУКА ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ, што изнесува 30 ЕКТС-кредити: 

 

1. три предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување, (по 

4 кредити), и тоа:  

- Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето 

социологија; 

- Методологија на научно-истражувачка работа со примена и примери во 

подрачјето на општествените науки; 
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- Дизајнирање и спроведување на квалитативно истражување (изборен 

предмет за стекнување генерички знаења и вештини). 

 

2. докторски семинари, конференции и работилници од истражувачка практика, 

што изнесува 18 ЕКТС-кредити. 

 

ЕДУКАЦИЈА, што изнесува 30 ЕКТС-кредити; Едукацијата опфаќа предмети од 

полето, областа и од потесната област на истражување (најмалку 5 предмети) од: 

- задолжителниот предмет (8 кредити)   

- три предметни од понудената листа на изборни предмети (секој предмет 

по 6 кредити) 

- полагање на еден изборен предмет од заедничката листа на изборни 

предмети на УКИМ (4 кредити) 

 

ПРИЈАВА, ИЗРАБОТКА И ОДБРАНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА, што 

изнесува 120 ЕКТС - кредити 

- оригинално истражување на кандидатот; 

- пријавување на тема за докторска дисертација; 

- објавување на трудови; 

- пишување на дисертацијата; 

- поднесување на изработената дисертација; 

- јавна одбрана на дисертацијата. 
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Со овој сооднос на задолжителни и изборни предмети се задоволува 

критериумот 60%:30%:10% 

 

Задолжителни предмети за стекување генерички знаења 

Задолжителен 

Методологија на научно-истражувачка работа со 
примена и примери во подрачјето на општествените 
науки 
 

Проф. д-р Петар Атанасов 

Доц.д-р Бојана Наумовска 

 

Листа на предложени предмети за стекнување генерички знаења 

 

Дизајнирање и спроведување на квалитативни 
истражувања 

Проф. д-р Петар Атанасов 
Доц.д-р Бојана Наумовска 

 

Листа на предмети 

Задолжителен 

Социологија на организација Проф. д-р Петар Атанасов 

Изборни 

Менаџмент на промени Проф.д-р Мирјана Борота 
Поповска 
Проф. д-р Петар Атанасов 

Социјален капитал и развој Проф. д-р Ружица Цацаноска 

Европски социјален модел и организации Проф.д-р Емилија Симоска 
Доц.д-р Бојана Наумовска 

Економска социологија Проф.д-р Јорде Јаќимовски 

Семеен бизнис и одржливост Доц.д-р Весна Забијакин 
Чатлеска 
 Доц.д-р Марија Топузовска 
Латковиќ  

Неолиберална глобализација и финансиско-
економски кризи 

Проф.д-р Славејко Сасајковски 

 

 Заедничка листа на изборни предмети  

Сите предмети во елаборатот се дел од заедничката листа на изборни предмети од 

трет циклус на студии на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“- Скопје.  
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СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА  ДОКТОРСКИ СТУДИИ 
( распределба на кредити и обврски по семестар )  

I   година  II  година  III  година 

I семестар III  семестар V  семестар 

15 
септември 
октомври 
ноември  
декември 

1. Предмети за  
стекнување генерички знаења 

1.1. Научноистражувачка 
етика  ......................... 4 к. 

1.2. Методологија на научно-
истражувачка работа со 
примена и примери во 
подрачјето на 
социолошките науки....4к. 

1.3. Еден изборен предмет 
од листата на генерички 
предмети  .............4 к. 

2. Предмети од полето и областа 
на истражување 

2.1. Социологија на 
организација......8 к.  

2.2. Еден изборен предмет .....6 к.  
2.3. Еден изборен предмет од 

заедничката листа на 
УКИМ...4 к. 

 
 
 
 

Максимум 
(1. + 2. ) 

30 к. 

15 
септември 
октомври 
ноември 
декември 

подготвување 
и 
поднесување 
на пријавата 
за темата за 
докторската 
дисертација,  
 
истражување 

 
 
 

28 
к. 

15 
септември 
октомври 
ноември 
декември 
јануари 

 
 

истражување  
и објавување 

резултати 

 
 
 

28 
к. 

 
 
јануари 

 
 
испитна сесија  

  
 
јануари 

испитна 
сесија, 
 
докторски 
семинар со 
презентација 
на извештај  

 
 

2 
к. 

 
докторски 
семинар со 
презентација 
на извештај  

 
2 
к. 

II  семестар IV семестар VI  семестар 

февруари 
март 
април 
мај 
 

 
3. Предмети од полето и 

областа на истражување 
3.1. Еден изборен предмет ..6 к.  
3.2. Еден изборен предмет ..6 к.  

 
 

Максимум 
(1. + 2. ) 
12  к . 

февруари 
 
март 
април 
мај 
  

 
Работилница 
за 
истражувачка 
практика  

 
 
 

3 
к. 

февруари 
март 
април 
мај 
  

 
Работилница 
за 
истражувачка 
практика  

 
 
 

3 
к. 

Докторски семинар со 
презентација   (прва недела од 
март)  

      
      2 к. 

Истражување  
и објавување 
резултати  

 
   
25 
к. 

Истражување  
и пишување 
на тезата 

   
   
25 
к. Истражување ( за подготовка на 

тема за докторска дисертација )  
     14 к. 

 

15 мај – 15 
јуни 

испитна сесија 15 мај – 
15 јуни 

испитна сесија 

прва недела 
од 
септември  

Годишна конференција со 
презентација на извештај  

 
 

2 к. 

прва 
недела од 
септември  

Годишна 
конференција 
со 
презентација 
на извештај  

 
 

2 
к. 

прва 
недела од 
септември  

Годишна 
конференција 
со 
презентација 
на извештај  

      
 
2 
к. 
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12.Податоци за просторот предвиден за реализациjа на студиската 
програма 

 
Податоците за просторот предвиден за реализација на оваа програма се 

дадени во Картата на високообразовната институција. 

 
 
13. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската 

програма  
 
Листата на опремата за реализацијата на студиските програми е дадена во 

Картата на високообразовната институција 

 
 
14.Предметни програми со информации  
 
Предметните програми се дадени во ПРИЛОГ бр1 

 

 

15.Список на наставен кадар  

 

 Име и презиме  Звање во кое е избран 

1 Д-р Петар Атанасов Редовен професор 

2 Д-р Мирјана Борота Поповска Редовен професор 

3 Д-р Јорде Јаќимовски Редовен професор 

4 Д-р Емилија Симоска Редовен професор 

5 Д-р Ружица Цацановска Редовен професор 

6 Д-р Славејко Сасајковски Редовен професор 

7 Д-р Весна Забијакин Чатлеска доцент 

8 Д-р Марија Топузовска Латковиќ доцент 

9 Д-р Бојана Наумовска доцент 

 
Биографијата на кадар за студиската програма на трет циклус студии се дадени 

во ПРИЛОГ бр.2 

 

16.Изјава од наставникот за давање согласност за учество во 
изведување на настава по одредени предмети од студиската програма 

 
Изјавите на наставниот кадар се дадени во ПРИЛОГ бр 3. 
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17.Согласност од високообразовната установа за учество на 

наставникот во реализацијата на студиската програма 

 

   Сите предметни наставници на оваа програма се од Универзитетот “Св 

Кирил и Методиј”. Од Институтот на оваа студиска програма ќе бидат ангажирани 9 

наставници.  

 

18.Информација за бројот на ментори 

 

Целосна документација за добивање на менторство ќе поднесат 5 професори. 

 

19. Информација за бројот на студенти за запишување во првата 

година на студиската програма 

 

Бројот на студентите зависи од бројот на добиените менторства.  

 

20. Информација за бројот на наставници во полето односно 

областа од научноистражувачкото подрачје неопходни за организирање 

на докторски студии 

Сите наведени професори се од подрачјето на конкретната предметна 

програма. 

 

21.Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна 

литература  

 

Задолжителната и изборната литература е достапна за студентите. 

 

 

22.Информација за веб страница 

 

http://www.isppi.ukim.edu.mk 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=165&glavno=8 (линк од Школата за 

докторски студии) 

http://www.isppi.ukim.edu.mk/
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=165&glavno=8
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23.Информација за реализација на научноистражувачки проектисо 
кои се опфатени најмалку 20% од наставниот кадар. 
 

„Сервиси за податоци од општествените науки во Југоисточна Европа (South 

East European Data Services)“, финансиран од Швајцарската национална фондација 

за истражување, координиран од Швајцарскиот центар за експертиза во 

општествените науки (FORS); истражувачки тим во состав: вонр. проф. д-р Анета 

Цекиќ, д-р Климе Бабунски, доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска;  

„Спроведување на тестирање (психолошки тест и тест за интегритет) и изработка 

на стручно мислење“, нарачател на услугата: Aкадемија за судии и јавни обвинители 

„Павел Шатев“, стручен тим за давање мислење: вон.проф.д-р Елеонора 

Серафимовска, доц.д-р Маријана Марковиќ;  

„Спроведување на тестирање (психолошки тест и тест за интегритет) и 

изработка на стручно мислење“, нарачатели на услугата: Судски совет на 

Република Македонија и Совет на јавни обвинители на Република Македонија, стручен 

тим за давање мислење: вон.проф.д-р Елеонора Серафимовска, доц.д-р Маријана 

Марковиќ;  

„Успешноста на практикантството како линк помеѓу образованието и бизнисот“, 

истражувачки тим: проф.д-р Мирјана Борота Поповска, доц.д-р Марија Топузовска 

Латковиќ, проф.д-р Ганка Цветанова, доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска;  

„Стандардизација и културна адаптација на тестот ММПИ (оригинално Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory– 2 – RF) во Република Македонија“, истражувачки 

тим: вон.проф.д-р Елеонора Серафимовска, доц.д-р Маријана Марковиќ;  

Еразмус+ „Развој на студиска програма за заедничка диплома од втор циклус на 

универзитетски студии по Европски политички науки“. Тим на проектот од УКИМ 

Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања-Скопје во состав: 

вонр.проф. д-р Анета Цекиќ (координатор на националниот тим), проф.д-р 

Мирјана Најчевска, вон.проф.д-р Маријана Марковиќ, вон.проф.д-р Горан Јанев, 

доц.д-р Бојана Наумовска, асс.м-р Викторија Јаќимовска, Нада Маркова, студент 

на ИСППИ; 

„Студија за младите во Република Македонија“ по Конкурсот на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“-Скопје за доделување средства за финансирање на 

научноистражувачки проекти за 2015/2016 година. Раководител на проектот е  
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доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ,  истражувачки тим во состав: проф.д-р 

Мирјана Борота Поповска, проф.д-р Јорде Јаќимовски, проф.д-р Емилија 

Симоска, проф.д-р Славејко Сасајковски, проф.д-р Ружица Цацаноска, доц.д-р 

Марија Топузовска Латковиќ, доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска, д-р Ѓорѓи Манев;  

„Изведување на мултиетничка истражувачка студија за младинско 

претприемништво“, одобрен од Фондацијата за менаџмент и индустриско 

истражување во Скопје, а за потребите на Проектот „Заедно за успех: млади 

претприемачи, движечка сила за добри меѓуетнички односи“, финансиран од 

Европската Унија во рамките на ИПА програмата за поддршка на граѓанското 

општество и медиумите 2014; Членови на истражувачкиот тим за проектот се: доц. д-р 

Весна Забијакин Чатлеска, раководител, проф. д-р Мирјана Борота Поповска, 

кораководител и доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ, член;  

„Истражување на јавното мислење и перцепциите на македонските граѓани за 

барателите на азил и мигрантите“ во соработка со Здружението на граѓани „ПРО 

МЕДИА Скопје“,за потребите на проектот „Обезбедување на поддршка за поголема 

самоодржливост и помош на заедниците“; истражувачки тим во состав: вон.проф.д-р 

Горан Јанев-раководител, проф.д-р Емилија Симоска, доц.д-р Бојана Наумовска, 

д-р Климе Бабунски;  

 
24.Научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување на 

студиската програма 

 

По завршувањето на студиската програма студентот се стекнува со звањето: 

Доктор на социолошки науки, од областа социологија на организација 

 

25.Обезбедување меѓународна мобилност на студентите 

Ќе биде обезбедена  

 

26.Активности и механизми преку кои се развива и се одржува 

квалитетот на наставата 

Квалитетот на наставата се одржува преку селдните механизми: 
-надворешна евалуација 
-внатрешна евалуација 
-влезна и излезна анкета на студентите 
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ПРИЛОГ 1 А: 
ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ НА ПРЕДМЕТИ ОД ЛИСТАТА НА ГЕНЕРИЧКИТЕ 
ПРЕДМЕТИ 
 

Predmetna programa od tret ciklus studii 
 

1. Naslov na nastavniot predmet Методологија на научно-истражувачка работа со 
примена и примери во подрачјето на 
oпштествените науки 

2. Kod С-307 
3. Studiska programa Докторски студии – Социологија на организација 

 

4. Organizator na studiskata 
programa (edinica, odnosno 
institut, katedra, oddel) 

Institut za sociolo{ki i politi~ko-pravni 
stra`uvawa 

5. Stepen(prv, vtor, tret ciklus) трет циклус 

6. Akademska godina/semestar Прва/ 

зимски 

7. Broj na EKTS 4 

8. Nastavnik  
 

Проф.д-р Петар Атанасов,  
Доц.д-р Бојана Наумовска 
 

9. Preduslovi za zapi{uvawe na 
predmetot 

 

10.  
Celi na predmetnata programa (kompetencii): 
 

Целта на предметот е студентите да се запознаат со потребата, целта и 
технологијата на научните истражувања и да се оспособат за самостојно 
дефинирање и операционализирање на истражувачки проект, како и негова 
апликација во практиката. Студентите, исто така, ќе се оспособат за презентирање 
на сознанијата од истражувањата. Методологија на научно-истражувачка работа со 
примена и примери во подрачјето на социолошките науки е предмет во кој 
студентите ќе ги изучуваат основите на научните истражувања, создавањето на 
научните сознанија и запознавањето со научните техники за доаѓање до научните 
сознанија.  

 

Генерички компетенции: 
Студентите по овој предмет ќе бидат оспособени за дефинирање на истражувачкиот 
проблем и подготвување на научноистражувачки проект.  

Студентите ќе може практично да дизајнираат конкретно истражување и да 
учествуваат во дел од неговата реализација во текот на изработката на докторскиот 
труд.  

Студентите ќе поминат и практична обука на терен како истражувачи и ќе се 
запознаат и со теренската работа и прибирањето на податоци. 

Студентите ќе се оспособат да ги користат традиционалните во комбинација со 
современите техники на истражувања. 
 

Специфични компетенции: 
Студентите ќе бидат оспособени за самостојно реализирање на научно 
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истражување, но и ќе бидат оспособени да работат во научни тимови.  

Студентите ќе научат како да создадат, спроведат и верифицираат научни сознанија 
од различни области. 

Студентите ќе се оспособат за изготвување на анализи и презентации по успешно 
спроведено научно истражување.  

11. Содржина на предметната програма: 
 

1. Научно истражување  
1. Епистемологија и научен метод 
2. Правци во научните истражувања 
3. Истражувачки дизајн и етика  
4. Преглед на литература и почетна анализа 

2. Планирање на истражувачки проект  
1. Предмет на истражување и концепти  
2. Дефинирање на проблем и главно истражувачко прашање,  

3. Дефиниции - операционализација на истражувачкото прашање 

4. Изготвување хипотези и користење варијабли  
3. Дизајнирање на примерок и истражувачки техники   

1. Квалитативни техники  
2. Квантитативни техники 
3. Дизајнирање на примерoк 

4. Докажување на истражувачките прашања  
4. Истражување и анализа     

1. Теренско истражување  
2. Квантитативна анализа 
3. Квалитативна анализа 
4. Синтеза на анализата  

 

5. Пишување научен труд  
 

12. Metodi na u~ewe: 
 
Предметот се изведува преку практична работа, теренско истражување и вежби, 

како и преку индивидуални или групни семинарски трудови. Во текот на изведување 

на вежбите студентите ќе имаат прилика да ги презентираат своите идеи за 
истражување, да направат мало истражување и да ги претставуваат резултатите од 

своето истражувања и трудоовите на докторските семинари, конференции и 

работилници со посебен осврт на методолошкиот приод.  

 
Од студентите ќе се очекува да изработат научно-истражувачки проект како дел од 

финалниот испит.  

13. Vkupen raspolo`liv fond na vreme 4 кредити по 25 часа = 100  часови 

14. Raspredelba na raspolo`livo vreme 5 недели 

15. Formi na nastavnite 
aktivnosti 

15.1. Predavawa-teoretska 
nastava 

20 ~asovi 

15.2. Ve`bi (laboratoriski, 
auditoriski), seminari, 
timska rabota 

10 ~asovi 

16. Drugi formi na aktivnosti 16.1. Proektni zada~i       25  ~asovi 

16.2. Samostojni zada~i 30 ~asovi 
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16.3. Doma{no u~ewe 15 ~asovi 

17. Na~in na ocenuvawe 

17.1. Testovi  20 bodovi 

17.2. Seminarska rabota/proekt (prezentacija:pismena 
i usna) 

20 bodovi 

17.3. Aktivnost i u~estvo 60 bodovi 

18. Kriteriumi za 
ocenuvawe 
(bodovi/ocenka) 

do  50  boda 5 (pet) (F) 

od 51 do 60 boda 6 ({est) (E) 

od 61 do 70 boda 7 (sedum) (D) 

od 71 do 80 boda 8 (osum) (C) 

                                        od 81do 90 boda 9 (devet) (B) 

od 91 do 100 boda 10 (deset) (A) 

19. Uslov za potpis i polagawe na 
zavr{en ispit 

 

- проектни задачи             60 %  (минимум 30 %) 

- активност на предавања 20 % (минимум 10 %) 
 

20. Jazik na koj se izveduva 
nastavata 

Makedonski 
 

21. Metod na sledewe na 
kvalitetot na nastavata 

Квалитетот на наставата, активноста на 

студентите и успешноста на предметот ќе се следи 
во текот на целиот семестар. На крајот од 

предавањата и завршените семинарски и 
истражувачки задачи ќе биде извршена 
задолжителна евалуација на предметот и 
професорот.  

22. LITERATURA 

22.1. Zadol`itelna literatura 

Red.b
roj 

Avtor  Naslov  Izdava~  Godina  

1. Bryman, A. 
 

Social 
Research 
methods 
 

Oxford, 
University 
Press. 

(2008) 

 2. Djuro Shushnjic Metodologija Cigoja 
shtampa 

2007 

22.2. Dopolnitelna literatura 

Red.b
roj 

Avtor Naslov Izdava~ Godina 

1. Preece, R. A 
Cassel  

Research –  
introduction 
to academic 
& diseratation 
wriitng,   

Impirmеnt, 
London 

(1994) 

2. Маркус, Банкс  
 

Визуелни 
методи во 
општествени 
истражувањ
а 

Табернакул, 

Скопје. 

(2009) 
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Predmetna programa od tret ciklus studii 
 

1. Naslov na nastavniot predmet Дизајнирање и спроведување на квалитативни 
истражувања 

2. Kod С-308 
Изборен предмет за стекнување генерички знаења 

3. Studiska programa Докторски студии – Социологија на организација 
 

4. Organizator na studiskata 
programa (edinica, odnosno 
institut, katedra, oddel) 

Institut za sociolo{ki i politi~ko-pravni 
stra`uvawa 

5. Stepen(prv, vtor, tret ciklus) трет циклус 

6. Akademska godina/semestar Прва/ 

зимски 

7. Broj na EKTS 4 

8. Nastavnik  
 

Проф.д-р Петар Атанасов,  
Доц.д-р Бојана Наумовска 
 

9. Preduslovi za zapi{uvawe na 
predmetot 

 

10.  
Celi na predmetnata programa (kompetencii): 
 
Целта на предметот е студентите да се запознаат со потребата, целта и 
технологијата за спроведување на квалитативни истражувања и да се оспособат за 
самостојно дефинирање и операционализирање на истражувачки проект, како и 
негова апликација во практиката. Студентите, исто така, ќе се оспособат за 
презентирање на сознанијата од истражувањата. Дизајнирање и спроведување на 
квалитативно истражување е предмет во кој студентите ќе ги изучуваат 
квалитативните техники преку кои ќе научат како  да дојдат до научните сознанија.  

 
Генерички компетенции: 
Студентите по овој предмет ќе бидат оспособени за дефинирање на 
истражувачкиот проблем и подготвување на научноистражувачки проект.  
Студентите ќе може практично да дизајнираат конкретно квалитативно 
истражување и да учествуваат во дел од неговата реализација во текот на 
изработката на докторскиот труд.  
Студентите ќе поминат и практична обука на терен како истражувачи и ќе се 
запознаат и со теренската работа и прибирањето на податоци. 
Студентите ќе се оспособат да ги користат традиционалните во комбинација со 
современите техники на квалитативните истражувања. 
 
Специфични компетенции: 
Студентите ќе бидат оспособени за самостојно реализирање на квалитативно 
научно истражување, но и ќе бидат оспособени да работат во научни тимови.  
Студентите ќе научат како да создадат, спроведат и верифицираат научни 
сознанија од различни области. 
Студентите ќе се оспособат за изготвување на анализи и презентации по успешно 
спроведено квалитативно истражување.  

11. Содржина на предметната програма: 
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5. Планирање на квалитативен истражувачки проект  
5. Предмет на истражување и концепти  
6. Дефинирање на проблем и главно истражувачко прашање,  

7. Дефиниции - операционализација на истражувачкото прашање 
6. Фокус група како техника за истражување 

5. Примена на фокус групи 
6. Припрема на фокус групи 
7. Формулирање прашања за фокус групи 
8. Примерок за фокус групи 
9. Спроведување на фокус групи 
10. Анализа на податоците добиени од фокус групи 

7. Интервју како техника за истражување 
1. Примена на интерју како техника 
2. Припрема на интервју 
3. Формулирање прашања за интервју 
4. Спроведување на интервју 
5. Анализа на податоците добиени од интервју 

12. Metodi na u~ewe: 
 
Предметот се изведува преку практична работа, теренско истражување и вежби, 

како и преку индивидуални или групни семинарски трудови. Во текот на изведување 

на вежбите студентите ќе имаат прилика да ги презентираат своите идеи за 
истражување, да направат мало истражување и да ги претставуваат резултатите од 

своето истражувања и трудоовите на докторските семинари, конференции и 

работилници со посебен осврт на методолошкиот приод.  

 
Од студентите ќе се очекува да изработат научно-истражувачки проект со примена 

на квалитативните техники на истражување како дел од финалниот испит.  

13. Vkupen raspolo`liv fond na vreme 4 кредити по 25 часа = 100  часови 

14. Raspredelba na raspolo`livo vreme 5 недели 

15. Formi na nastavnite 
aktivnosti 

15.1. Predavawa-teoretska 
nastava 

20 ~asovi 

15.2. Ve`bi (laboratoriski, 
auditoriski), seminari, 
timska rabota 

10 ~asovi 

16. Drugi formi na aktivnosti 16.1. Proektni zada~i 25 ~asovi 

16.2. Samostojni zada~i 30 ~asovi 

16.3. Doma{no u~ewe 15 ~asovi 

17. Na~in na ocenuvawe 

17.1. Testovi  20 bodovi 

17.2. Seminarska rabota/proekt (prezentacija:pismena 
i usna) 

20 bodovi 

17.3. Aktivnost i u~estvo 60 bodovi 

18. Kriteriumi za 
ocenuvawe 
(bodovi/ocenka) 

do  50  boda 5 (pet) (F) 

od 51 do 60 boda 6 ({est) (E) 

od 61 do 70 boda 7 (sedum) (D) 

od 71 do 80 boda 8 (osum) (C) 

                                        od 81do 90 boda 9 (devet) (B) 

od 91 do 100 boda 10 (deset) (A) 
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19. Uslov za potpis i polagawe na 
zavr{en ispit 

 
- проектни задачи             60 %  (минимум 30 %) 

- активност на предавања 20 % (минимум 10 %) 
 

20. Jazik na koj se izveduva 
nastavata 

Makedonski 
 

21. Metod na sledewe na 
kvalitetot na nastavata 

Квалитетот на наставата, активноста на 

студентите и успешноста на предметот ќе се следи 
во текот на целиот семестар. На крајот од 

предавањата и завршените семинарски и 
истражувачки задачи ќе биде извршена 
задолжителна евалуација на предметот и 
професорот.  

22. LITERATURA 

22.1. Zadol`itelna literatura 

Red.b
roj 

Avtor  Naslov  Izdava~  Godina  

1. Anol 

Bhattacherjee 

Social 

Science 

Research: 

Principles, 

Methods, and 

Practices 

University 

of South 

Florida 

(2012) 
 
 
 
 

2.  Sladzana Dzuric 
 

Fokus-grupni 
intervju 

Sluzbeni 
glasnik 

(2007) 

 3. David W. 
Stewart, Prem N. 
Shamdasani  

Focus 
Groups - 
Theory and 
Practice 

SAGE 
Publication 

1990 

22.2. Dopolnitelna literatura 

Red.b
roj 

Avtor Naslov Izdava~ Godina 

1. Васерман Фауст 
 

Анализа на 
општествени
те мрежи, 
методи и 
примена 

Академски 
печат, 

Скопје. 

(2009) 
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ПРИЛОГ 1 Б: 
ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД ПОЛЕТО И ОБЛАСТА 
НА ЕДУКАЦИЈА
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Предметна програма од трет циклус на судии 

1. Наслов на наставниот предмет Социологија на организација 

2. Код С-300 

3. Студиска програма Модул Социологија на организација 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Институт за социолошки и политичко-
правни истражувања 

5. Степен (прв, втор, трет) Трет 

6. Академска година/семестар 1 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

8 

8. Наставник Проф. д-р Петар Атанасов 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 
Цел на предметот е изучување на внатрешната организација на компанијата. Ќе се 
анализираат елементи на организациската структура како што се хиерахијата во 
организацијата, работните места и промоцијата, профитот и лидерството. Курсот 
покрива организациско носење на одлуки, координација, реструктуирање, внатрешна 
поделба на трудот, корпоративна култура како и корпоративна општествена 
одговорност. Студентите ќе бидат запознаени со различни структури на организации 
што ќе овозможи критичко евалуирање на современата литература за социологија на 
организацијата. Организациските принципи имаат потекло во емпириските опсервации и 
економската теорија кои се аплицирани во областите на управување и организирање. Во 
овој контекст ќе се анализира улогата на социологијата во областа на организацијата и 
организациското управување. Предмет на истражување ќе бидат и формалните 
структури, договорите и мотивацијата, моделите на управување као и неформалните 
структури кои се способни да се наметнат над формалните структури во однос на 
носењето на одлуки за иднината на организацијата.     

Генерички компетенции: 
Студентите по овој предмет ќе бидат оспособенида разликуваат различни структури на 
организации што ќе овозможи критичко евалуирање на современата литература за 
социологија на организацијата.  
Студентите ќе може практично да анализираат елементи на организациската структура 
како што се хиерахијата во организацијата, работните места и промоцијата, профитот и 
лидерството.  
Студентите ќе се оспособат за техниките на организациско носење на одлуки, 
координација, реструктуирање, внатрешна поделба на трудот, анализа на 
корпоративната култура како и корпоративната општествена одговорност.  
 
Специфични компетенции: 
Студентите ќе бидат оспособени за самостојно реализирање на научно истражување во 
областа на социологија на организацијатра.  
Студентите ќе бидат оспособени за истражувања во областа на внатрешната 
организација на компаниите.  
Студентите ќе се оспособат за истражувања и емпириските опсервации во областа на 
организацијата и организациското управување 
Студентите ќе научат како да создадат, спроведат и верифицираат научни сознанија на 
полето на социологија на организацијата.  
 

11. Содржина на предметната програма: 
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1. Теории за организации 

2. Тимови и поделба на трудот 

3. Индивидуални и групни одлуки 

4. Формални и неформални организациски структури  

5. Лидерство, авторитет, делегирање 

6. Награди и мотивација 

7. Внатрешен пазар на трудот  

8. Промоција и кариера 

9. Корпоративна култура 

 

10. Корпоративна општествена одговорност 

 

12. Методи на учење:  

Наставата се изведува преку предавања, дискусии и вежби, како и преку индивидуални 

или групни семинарски трудови. Во текот на изведување на вежбите студентите ќе 

имаат прилика да ги презентираат своите идеи за истражување или да претставуваат 

резултати од други истражувања со посебен осврт на методолошкиот приод. 

Од студентите ќе се очекува да изработат скица за научно-истражувачки проект како дел 

од финалниот испит. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 8х25=200 

14. Распределба на расположивото време 8 недели 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – 
теоретска настава 

16 часови 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

16 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часови 

16.2 Самостојни задачи 60 часови 

16.3 Домашно учење 68 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови / оценка) do  50  boda 5 (пет) (F) 

od 51 do 60 boda 6 (шест) (Е) 



 

 

34 

 

od 61 do 70 boda 7 (седум) (D) 

od 71 do 80 boda 8 (осум) (C) 

        od 81do 90 boda 9 (девет) (В) 

od 91 do 100 boda 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

- проектни задачи 20 %  (минимум 10 
%) 

- активност на предавања 20 % 
(минимум 10 %) 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик / англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Квалитетот на наставата, активноста на 
студентите и успешноста на предметот 
ќе се следи во текот на целиот 
семестар. На крајот од предавањата и 
завршените семинарски и истражувачки 
задачи ќе биде извршена задолжителна 
евалуација на предметот и професорот. 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Milgrom, P., 

Roberts, J. 

Economics,  

Organization and 
Management. 

Prentice Hall (1992) 

2. Ricketts, M. The Economics of 
Business Enterprise, 3rd 
ed.  

Edward Elgar 
Pub 

(2002) 

3. Brickley, J.A., 

Smith, C.W., 

Zimmerman, J.L.  

Managerial Economics 
and Organizational 
Architecture, 3rd ed. 

McGraw Hill (2004) 

22.2 Дополнителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Roberts, J. The Modern Firm – 
Organizational Design 
for Performance and 
Growth 

Oxgord 
University 
Press 

(2004) 

2. Gibbons, R.  

 

Why Organizations Are 
Such a Mess (and What 
an Economist Might do 
About It). 

Princeton (2000) 

3. Freeman, J. Efficiency and 

Rationality in 

Organizations.  

 

Administrative 
Science 
Quarterly, 44, 
163-175. 

(1999) 

http://web.mit.edu/rgibbons/www/Org_mess.pdf
http://web.mit.edu/rgibbons/www/Org_mess.pdf
http://web.mit.edu/rgibbons/www/Org_mess.pdf
http://web.mit.edu/rgibbons/www/Org_mess.pdf
http://uk.jstor.org/cgi-bin/jstor/printpage/00018392/di015541/01p0009d/0.pdf?backcontext=table-of-contents&dowhat=Acrobat&config=jstor&userID=9e8f73c3@lse.ac.uk/018258cb3a0050465d71&0.pdf
http://uk.jstor.org/cgi-bin/jstor/printpage/00018392/di015541/01p0009d/0.pdf?backcontext=table-of-contents&dowhat=Acrobat&config=jstor&userID=9e8f73c3@lse.ac.uk/018258cb3a0050465d71&0.pdf
http://uk.jstor.org/cgi-bin/jstor/printpage/00018392/di015541/01p0009d/0.pdf?backcontext=table-of-contents&dowhat=Acrobat&config=jstor&userID=9e8f73c3@lse.ac.uk/018258cb3a0050465d71&0.pdf
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Предметна програма од трет циклус на судии 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на промени 

2. Код С-301 

3. Студиска програма Модул Социологија на организација 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Институт за социолошки и политичко-
правни истражувања 

5. Степен (прв, втор, трет) Трет 

6. Академска година/семестар 1 7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф.д-р Мирјана Борота Поповска 
Проф. д-р Петар Атанасов 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Овој предмет ќе се обиде да ги прикаже базичните теоретски основи на институциите и 
организациите како и импликациите на различните организациски форми. Ќе се 
истражуваат комплексните, повеќеслојни системи кои се карактеристични за 
најразвиените држави. Ќе бидат анализирани и државни и приватни организациски 
промени. Овој предмет е дизајниран да ги интегрира теоријата и истражувањата на овие 
нови трендови во организациските промени и иновациски истражувања. Предметот ќе 
се занимава со промените, креативноста и иновациите во управувањето, но пред се од 
аспект на организациите од приватниот сектор. Промените се константни во бизнисот. 
Затоа способноста за справување со промените и нејзините драјвери се суштински за 
сите типови на организации. Целта на предметот е студентите да се обучат за 
аналитичка и практична артикулација на истражувања поврзани со силите на промените 
и драјверите на организациските промени. Целта е да се анализираат конкретни и 
реални промени и реални процеси на развој и трансформација. Полето на истражување 
ќе бидат институциите во нашето општество. Имајќи предвид дека нашата држава е во 
фаза на интензивни организациски и институционални промени, овој предмет и 
продукцијата на знаење преку него имаат за цел да ја збогатат домашната литература и 
акумулација на знаења од оваа област.   

Генерички компетенции: 
Студентите по овој предмет ќе бидат оспособени да ги осознаат базичните теоретски 
основи на институциите и организациите како и импликациите на различните 
организациски форми.  
Студентите ќе може да ги истражуваат комплексните, повеќеслојни системи кои се 
карактеристични за најразвиените држави.  
Студентите ќе бидат оспособени за анализа и на државните и на приватни 
организациски промени.  
 
Специфични компетенции: 
Студентите ќе бидат оспособени за самостојно реализирање на научно истражување во 
областа на организациските промени.  
Студентите ќе бидат оспособени за истражувања во областа на промените, 
креативноста и иновациите во управувањето од аспект на организациите од приватниот 
сектор.  
Студентите ќе се оспособат за истражувања и анализа на конкретни и реални промени и 
реални процеси на развој и трансформација особено поврзани со општествените 
институции во нашето општество. 
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11. Содржина на предметната програма: 

1. Институции, организации и развоен менаџмент 
2. Пазари, хиерархија и слободна размена 
3. Мотиви, одговорност и организациски псотигнувања 
4. Институционални алтернативи за развој  
5. Менаџирање со различноста и сложеноста во институциите 
6. Меѓуинститутуционална координација 
7. Меѓународна помош и меѓународен развој 
8. Демократија и демократизација 
9. Политичка одговорност и јавни акции 
10. Бирократија: модели на јавна администрација 
11. Партиципација во организациските системи 
12. Солидарност и невладини организации 
13. Проект на развоен менаџмент 
14. Институционална трансформација и развојни промени  
15. Трансформација на политичките институции 

12. Методи на учење:  

Наставата се изведува преку предавања, дискусии и вежби, како и преку индивидуални 

или групни семинарски трудови. Во текот на изведување на вежбите студентите ќе 

имаат прилика да ги презентираат своите идеи за истражување или да претставуваат 

резултати од други истражувања со посебен осврт на методолошкиот приод. 

Од студентите ќе се очекува да изработат скица за научно-истражувачки проект како 

дел од финалниот испит. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 часа х 25 кредити = 150 

14. Распределба на расположивото време 4 недели 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – 
теоретска настава 

16 часови 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

14 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 50 часови 

16.2 Самостојни 
задачи 

30 часови 

16.3 Домашно учење 90часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови / оценка) do  50  boda 5 (пет) (F) 

od 51 do 60 boda 6 (шест) (Е) 
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od 61 do 70 boda 7 (седум) (D) 

od 71 do 80 boda 8 (осум) (C) 

        od 81do 90 
boda 

9 (девет) (В) 

od 91 do 100 boda 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит - проектни задачи 20 %  (минимум 10 
%) 

- активност на предавања 20 % 
(минимум 10 %) 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик / англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Квалитетот на наставата, активноста на 
студентите и успешноста на предметот 
ќе се следи во текот на целиот 
семестар. На крајот од предавањата и 
завршените семинарски и истражувачки 
задачи ќе биде извршена задолжителна 
евалуација на предметот и професорот. 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Poole Marshall, 
Andrew Van de Ven 
Harlow>  

 

Organizational Change 
and Innovation, 

Oxford 
University 
Press. 

(2004) 

2. Constantine 
Andrioupoulos and 
Patrick Dawson 

Managing Change, 
Creativity & Innovation, 

London 
SAGE. 

 

(2009) 

3. Carnall, C. Managing Change in 
Organizations, 

Prentic Hall. (2007) 

22.2 Дополнителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Collins, P. Organizational Change: 
Sociolological 
Perspective,  

London: 
Routledge. 

(1998) 

2. North, D.  
Olson, M. &  

 

Institutions, Institutional 
Change and Economic 
Performance. 

Cambridge: 
CUP, 

1990. 

3. S. Kahkonen, A Not-so-Dismal 
Science: A Broader View 
of Economies and 
Societies, 

Oxford, 
University 
Press, 

2000. 

  
 
 
 



 

 

38 

 

Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Социјален капитал и развој 

2. Код С-302 

3. Студиска програма Социологија на развој 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Институт за социолошки и политичко-
правни истражувања 

5. Степен (прв, втор, трет) Трет 

6. Академска година/семестар  7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Ружица Цацаноска 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на изучувањето на оваа програмска целина е докторантите да се 

запознаат со основните и посебните категории од оваа област, да можат да ги 

перципираат, анализираат, интерпретираат и секако критички да се осврнат кон 

нивното аналитичко согледување, односно влијание врз развојот во 

општеството во целина. 

11. Содржина на предметната програма (тематски одредници): 

1. Вовед во предметот 
2. Дефинирање на појмовната рамка - социјален капитал, институции, развој, 

култура, мултикултура & интеркултура... 

3. Социјалниот капитал како засебен ресурс на општествениот развој 

4. Социјалниот капитал и економскиот развој 

- Социјалниот капитал и економскиот раст 

- Социјалниот капитал и сиромаштијата 

5. Емпириски показатели за социјалниот капитал во различни култури 

(компаративен приод) 

6. Социјалниот капитал и економскиот развој во Европска унија 

7. Социјалниот капитал и процесот на глобализација 

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположлив фонд на време 6х25=150 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – 
теоретска настава 

16 часови 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

14 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни 30 часови 
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задачи 

16.3 Домашно учење 60часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови Бодови 

17.2 Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) Бодови 

17.3 Активност и учество Бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови / оценка) do  50  boda 5 (пет) (F) 

od 51 do 60 boda 6 (шест) (Е) 

od 61 do 70 boda 7 (седум) (D) 

od 71 do 80 boda 8 (осум) (C) 

       od 81do 90 boda 9 (девет) (В) 

od 91 do 100 boda 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

евалуација и самоевалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Kenneth W. Koput, 
K. W (2010) 

Social Capital: An 
Introduction to Managing 
Networks  
 

Edward 
Elgar 
Publishing   

2010 

2. Burt, S. R., (2005)  

 

Brokerage and Closure – 
An Introduction to Social 
Capital 

Oxford 
University 
Press – New 
York 

2005 

3. Field, J. (2004)  

 
Social Capital Routledge, 

London and 
New York 

2004 

4. Putnam, R. (2000)  Bowling Alone: The 
Collapse and Revival of 
American Communities  

New York: 
Simon and 
Schuster 

2000 

22.2 Дополнителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Julia Häuberer  
(2010) 

Social Capital Theory 
 

V.S. 
Rеsearch  

2010 

2. Lorenzo 
Sacconi, (2011) 

Social Capital, Corporate 
Social Responsibility, 
Economic Behaviour and 
Performance 

Macmillan 2011  
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Предметна програма од трет циклус на судии 

1. Наслов на наставниот предмет Европски социјален модел и 
организации 

2. Код  

3. Студиска програма Социологија на организација 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за социолошки и политичко- 
правни истражувања – Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет)            трет 

6. Академска година/семестар  7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Емилија Симоска 

Доц.д-р Бојана Наумовска 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Развивање идејата за социјална правда; 
Јакнење на демократијата во однос на економските интереси на РМ како социјална 
држава; 

Креирање на новите поставени стандарди во социјалната сфера кои ќе создазваат 
шанси да се зголемува стандардот како основ на социјалната сигурност на граѓаните. 

 

11. Содржина на предметната програма: Запознавање со домашната и меѓународната 
легислатива на која базира новиот модел на социјалниот развој на земјата; 

Запознавање со новата слика на социјалната држава во корист на граѓаните по 
примерот на европските држави, со приоритет на превенцијата на сиромаштијата и 
ексклузијата и другите состојби со негативен карактер.  

12. Методи на учење: Наставата ќе биде комбинација предавањата на материјалот со други 
техники и работа на студии на случај. 

 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6х25=150 

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – 
теоретска настава 

16 часови 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

14 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

17. Начин на оценување 



 

 

41 

 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови / 
оценка) 

do  50  boda 5 (пет) (F) 

od 51 do 60 boda 6 (шест) (Е) 

od 61 do 70 boda 7 (седум) (D) 

od 71 do 80 boda 8 (осум) (C) 

        od 81do 90 boda 9 (девет) (В) 

od 91 do 100 boda 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

евалуација и самоевалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Вите Лотар Европски социјален 
модел и социјално 
единство  

Европска 
политика 

2004 

2. Антони Гиденс  Кон подновен 
европски социјален 
модел 

Форум 
Социјална 
демокр.7 Ск. 

2007 

3. Џејмс Миџли Социјалната заштита 
во глобален контекст 

Арс Ламина 2012 

22.2 Дополнителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Најтан Глејзер Границите на 
социјалната политика 

Просветно дело 2009 
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Предметна програма од трет циклус на судии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Економика социологија 
 

2. Код  

3. Студиска програма Социологија на организација 
 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Институт за социолошки и политичко-
правни истражувања-Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет) Трет циклус 
 

6. Академска година/семестар  7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Јорде Јаќимовски 
 

9. Предуслови за запишување на предметот Предметот економска социологија бара 
како предуслов познавање на 
принципите на економијата, така што за 
судентите кои се со ограничени 
познавања од економијата може да се 
разбере од материјалот во текот на 
предавањата.  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Изучување на економијата како објек на социолошко познавање и социолошкото 
изучување на економскиот живот. 
 Стекнување проширено и продлабочено знаење за: основните економски 
концепти,економското однесување на луѓето, групите, институциите и стопанските 
субјекти  од аспект на нивните социјални димензии, бизнис поведение на личноста, 
пазарот и социјалната стратификација.   
Изучувањето  на  економскиот живот на макро и микро ниво:економски ситеми и 
институции, економија и социјална стратификација, стопанските субјекти во економскиот 
живот на општеството,социјалните конфликти во економијата, неформалната економија, 
несигурноста на работното место и  трансформацијата на трудот  создава можност за 
запознавање на докторантите со тајната на модерната организација,   современиот труд 
и карактеристиките на личноста.   

11. Содржина на предметната програма: 
1. Социолошко проучување на економскиот живот 
2. Социолошкото проучување  на економскиот живот на макро ниво: економски 

ситеми и институции, социјална стратификација, економската култура и 
модернизација на општеството, социјална политика на државата. 

3. Социолошко проучување на економскиот живот на микро ниво: стопанските 
субјекти во економскиот живот на општеството, управување со човечкиот 
капитал, химанизација на трудот. 

4. Економското поведение: бизнис поведение  на личностите, социјалните 
конфликти, неформалната економија, семејството и бизнисот, несигурноста на 
работното место. 
 

12. Методи на учење:  
Методолошкиот приод во наставата ќе биде проактивен со комбинација на интерактивни  
предавања и работа на студии на случај. Преку панел дискусии, формални дебати, 
семинарски работи, проектни задачи, процена на трудот на друг студент ќе се настојува 
континуирано изучување на материјалот. Посебен акцент ќе се даде на дискусијата, 
методи на симулација и мини истражувачки проекти. За успешно изведување на истите 
потребно е задолжителната литература да се прочита пред часот. Студентите ќе мора 
да изготват семинарски труд и да го презентираат. 
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13. Вкупен расположлив фонд на време  

14. Распределба на расположивото време 6 Х 25 = 150 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – 
теоретска настава 

16 часови 

15.2 Вежби, семинари, 
тимска работа 

14 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часови 

16.2 Самостојни 
задачи 

20 часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 50 бодови 

17.2 Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 30 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови / оценка) до 50 бода 5 (пет) (Ф) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (Ц) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (В) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

евалуација и самоњвалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Keith Grint The Sociology of Work: 
An Introduction 

Cambridge: 
Polity 

1991 

2. Јорде Јаќимовски  Globalization – 
intensification of social 
relations 

Faculty of 
Philosophy, 
Institute of 
sociology 

  2013,114-
121, 
 
 

22.2 Дополнителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  David B. Grusky 
eds 

Social Stratification in 
Sociological Perspective 
: Class, Race and 
Gender 

Boulder, San 
Francisco, 
Oxford: 
Westview 
Press Inc.  

1994 

2. Smelser, Neil and 
Richard Swedberg 

The Handbook of 
Economic Sociology 

New York,  1994 

3. Jencks, Cristopheri Rethinking Social Policy. 
Race, Poverty and the 
Underclass 

Harvard, 
London 

1992 

  4 Jorde Jakimovski Change in the area of 
the labor force – the 
case of Macedonia 

Ekonomski 
fakultet 
Ni{, 

2012, 339-
348. 
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Предметна програма од трет циклус на судии 

1. Наслов на наставниот предмет Семеен бизнис и одржливост 

2. Код С-306 

3. Студиска програма Социологија на организација 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за социолошки и политичко-
правни 

истражувања 

5. Степен (прв, втор, трет) трет 

6. Академска година/семестар  7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Весна Забијакин Чатлеска 

Доц.д-р Марија Топузовска Латковиќ 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Стекнување на знаења потребни за содржината и контекстот на семејниот 
бизнис - 
во насока да ги идентификуваат предизвиците и можностите за водство и 
менаџирање со внатрешните и надворешните перспективи во семејниот бизнис. 
Да развијат и стекнат теоретски и практични знаења за легислативата, 
финансирањето и менаџирањето на семејниот бизнис. 
Критичко разбирање на економското, социјалното и политичкото опкружување 
кое влијае врз семејниот бизнис и разликите меѓу традиционалните и 
современите пристапи во семејниот бизнис. 
Да лоцираат и да можат критички да оценат за сопственоста, историјата, 
вредностите на семејниот бизнис и определување на улогата и одговорноста во 
креирање на успешна иднина на семејниот бизнис. 

11. Содржина на предметната програма: 

Предметот е дизајниран за да ги воведе студентите во основите на семејниот 
бизнис, во менаџирањето со стратешките и оперативните предизвици со кои се 
соочува, а се значајни за високи остварувања. Во денешно време над 80% од 
светскиот бизнис класифициран е како семеен бизнис. Семејниот бизнис 
претставува суштинска и витална компононета во светската економија –базиран 
врз темите од економската, социолошката, антрополошката и социјалната 
психологија - предметот се фокусира на малите и средни претпријатија. Со 
понудените теми, низ истражување, студии на случај, презентации во текот на 
предавањата, кај студентите ќе се развие чувство за значењето на 
сопственоста, водството, менаџирањето, успешноста, привлекување на не-
фамилијарни членови и финансирањето во семејниот бизнис. Креирање на 
амбиент критички да се идентификуваат потребните ресурси за успешно 
работење на семејниот бизнис. 

12. Методи на учење:  

Методолошкиот приод во наставата ќе биде проактивен со комбинација на 
интерактивни предавања и работа на студии на случај. Преку панел дискусии, 
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формални дебати, семинарски работи, проектни задачи , процена на трудот на 
друг студент ќе се настојува континуирано изучување на материјалот. Посебен 
акцент при интерактивна настава и учење ќе се даде на дискусијата, заедничко 
учење во тимови, методи на симулација и мини истражувачки проекти. Студиите 
на случај често ќе бидат комбинирани со содржини од задолжителната 
литература. 
За успешно изведување на истите потребно е задолжителната литература да се 
прочита пред часот. 
Анализата на студиите на случај ќе им овозможи на служателите да изградат 
аналитички, критички и синтетички вештини. Една третина од времето ќе биде 
одделено за работа на овие студии, дискусија и вежби. Предвидени се и 
предавања на гости предавачи кои се сопственици на успешни семејни бизниси, 
но и такви кои се во фаза на пренос на бизнисот на следна генерација членови 
на семејството. 

13. Вкупен расположлив фонд на време  

14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – 
теоретска настава 

16 часови 

15.2 Вежби 
(лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

14 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 50 часови 

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 90часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови / 
оценка) 

do  50  boda 5 (пет) (F) 

od 51 do 60 boda 6 (шест) (Е) 

od 61 do 70 boda 7 (седум) (D) 

od 71 do 80 boda 8 (осум) (C) 

       od 81do 90 boda 9 (девет) (В) 

od 91 do 100 boda 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 
испит 

редовна посета на наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

евалуација и самоевалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 
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Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Poza, Ernesto J.  Family Business, 
third edition  

USA: South- 
Western 
Cengage 
Learning 

2010 

2. Fletcher, D. E. 
(ed.) 

Understanding the 
Small Family 
Business 

London and 
New York: 
Routledge 

2002 

3. Hall, A. Family Business 
Dinamics:  A Role 
and Identity Based 
Perspectives 

Chentelham, 
UK: Edvard 
Elgar 
Publishing 

2012 

22.2 Дополнителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Burns, P Entrepreneurship 
and Small Business, 
3 edition (pp. 407-
469) 

London: 
Palgrave 
Macmillan 

2011 

2. Alfredo De 
Massis, 
Pramodita 
Sharma, Jess H. 
Chua, and 
James J. 
Chrisman  

Family Business 
Studies: 
An Annotated 
Bibliography 

Northampton, 
Massachusetts, 
USA: Edward 
Elgar 
Publishing 
Limited 

2012 

3. Laird Norton  Tyee, Family to 
Family Business 
Superves Family  

Oregon State 
University 

2007 

4. Poutziouris, P. 
Z., Smyrnios, K. 
X. and Klein, S. 
B. (editors) 

Handbook of 
Research on Family 
Business 

Chentelham, 
UK: Edvard 
Elgar 
Publishing 

2006 

  5. Кац, Џ. А. И 
Грин, Р. П. 

Претприемачки мал 
бизнис 

Арс Ламина 
ДОО 

2012 
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Предметна програма од трет циклус на судии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Неолиберална глобализација и финансиско – 
економски кризи 

2. Код С-306 

3. Студиска програма Социологија на организацијата 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

ИСППИ - УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет) трет 

6. Академска година/семестар  7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Славејко Сасајковски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

1
0. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Osnovna cel koja treba da se postigne preku ovoj predmet e studentite da dobijat 

soodvetni (  na nivo na nau~ni, odnosno doktorski ) znaewa ( kriti~ko – 

analiti~ki i metodolo{ko – istra`uva~ki ) za op{testvenata problematika na 

globalizacijata na neoliberalnite ideologii i nivnite krizni aberacii, i 

posebno niz prizmata na nau~no - teoriskite i politi~ko – prakti~nite 

soznanija i iskustva na seu{te aktualnata globalna finansisko – ekonomska 

kriza. Vo ovaa smisla, kako zbir na najbitni poodelni pra{awa, koi realno 

egzistiraat i objektivno se nametnuvaat so svoeto zna~ewe, mo`e da se 

selektiraat poodelni takvi pra{awa koi kako nose~ki elementi na strukturata 

na nastavnata programa }e bidat zasebno obrabotuvani vo tekot na realizacijata 

na nastavata.   

 

 

1
1. 

Содржина на предметната програма: 

Под синтагмата Неолиберална глобализација всушност се подразбира 

глобализацијата на неолибералните идеологии. Onie ideologii koi se 

referiraat na neoliberalnata teorija na ^ika{kata ekonomska {kola, i 

posebno na nejziniot predvodnik, nobelovecot za ekonomija ( od 1976g. ) Milton 

Friedman. Neoliberalnata teorija fundamentalno ja reanimira “starata” 

liberalna teorija, teorijata na Vienskata ekonomska {kola, i posebno na 

nejziniot najistaknat predvodnik, nobelovecot za ekonomija ( od 1974g. ) Friedrich 

August von Hayek. Neoliberalite ja naglasuvaat monetaristi~kata dimenzija na 

liberalnata ekonomija ( ekonomijata ) na slobodniot pazar, odnosno ja 

naglasuvaat bitnosta na monetaristi~ki fundaranata makroekonomska 

stabilnost, i toa kako neizbe`na osnova za dolgotraen , stabilen i odr`liv 

ekonomski rast, i voop{to za ist takov socioe – ekonomski razvoj, prosperitet i 

blagosostojba. Aktuelnata globalna finansisko – ekonosmka kriza, od druga 

strana, pak, maksimalno mo`no ja demonstrira{e uverlivosta na mo}ite na 

ekonomijata na dr`avniot intervencionizam, i toa vo su{tina kako svoeviden 
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krizen menaxment vo socio – ekonomski uslovi na demonstracija na antikriznata 

insufucientnost na neoliberalniot koncept, odnosno na konceptite i 

ideologiite na neoliberalnata globalizacija.      

1. Либерализам и неолиберализам 

2. Кејнзијанизам  
3. Глобализација и неолиберална глобализација 

4. Големата депресија во САД 

5. Бретон вудс, ММФ и СБОР 

6. ГАТТ и Уругвајска рунда преговори на ГАТТ 

7. СТО и Доха рунда преговори на СТО 

8. Вашингтонски и Поствашингтонски консензус 

9. Финансиско – економски кризи до 2008 г.  
10. Финансиско – економската криза од 2008 

11. Државниот интервенционизам како кризен менаџмент 
12. Актуелната финансиско – економска криза и Р. Македонија       

 

 

1
2. 

Методи на учење:  

 

1
3. 

Вкупен 
расположлив фонд 
на време 

6х25=150 

1
4. 

Распределба на 
расположивото 
време 

 

1
5. 

Форми на 
наставните 
активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 16 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, тимска работа 

14 часови 

1
6. 

Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи 30 часови 

16.2 Самостојни задачи 30 часови 

16.3 Домашно учење 60часови 

1
7. 

Начин на оценување 

17
.1 

Тестови 60 бодови 

17
.2 

Семинарска работа / проект (презентација: писмена и 
усна) 

20 бодови 

17
.3 

Активност и учество 20 бодови 

1
8. 

Критериуми за 
оценување (бодови 
/ оценка) 

do  50  boda 5 (пет) (F) 

od 51 do 60 boda 6 (шест) (Е) 

od 61 do 70 boda 7 (седум) (D) 

od 71 do 80 boda 8 (осум) (C) 

        od 81do 90 boda 9 (девет) (В) 
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od 91 do 100 boda 10 (десет) (А) 

1
9. 

Услов за потпис и 
полагање на 
завршен испит 

редовна посета на наставата 

2
0. 

Јазик на кој се 
изведува наставата 

македонски јазик 

2
1. 

Метод на следење 
на квалитетот на 
наставата 

евалуација и самоњвалуација 

2
2. 

Литература 

22
.1 

Задолжителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. [olte J. A.  Globalizacija, Akademski 
pe~at, Skopje. 

2008  

2. Froyen R. T. 

 

Macroeconomics. 
Theories and Policies 

Macmillan 
Publishing 
Company, New 
York. 

1990 

3. Wolfensohn 

James D.  
The Neoliberal State www.rrojasdataba

nk.info/neolibstat
e/neolibstate1.pdf 

1999 

22
.2 

Дополнителна литература 

Р. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Sasajkovski S.  

 

Neoliberalizam, 
dr`aven 
intervencionizam, 
globalna finansisko – 
ekonomska kriza 

Godi{nik na 
ISPPI  

2009  

 

2. Friedman G.  

 

The Political Nature of 
the Economic Crisis, 

www.stratfor.com/
weekly/20080930
_political_nature_
economic_crisis  

2008  

3.  
Sasajkovski S. – 
Micanovska Lj.  

 

 

"DOHA ROUND 
NEGOTIATIONS OF THE 
WORLD TRADE 
ORGANIZATION AND THE 
GROWTH OF THE 
GLOBAL ECONOMY  

5th International 
Conference for 
Entrepreneurship, 
Innovation and 
Regional 
Development, 
Sofia.      

 

2012 

 

 

http://www.rrojasdatabank.info/neolibstate/neolibstate1.pdf
http://www.rrojasdatabank.info/neolibstate/neolibstate1.pdf
http://www.rrojasdatabank.info/neolibstate/neolibstate1.pdf
http://www.stratfor.com/weekly/20080930_political_nature_economic_crisis
http://www.stratfor.com/weekly/20080930_political_nature_economic_crisis
http://www.stratfor.com/weekly/20080930_political_nature_economic_crisis
http://www.stratfor.com/weekly/20080930_political_nature_economic_crisis
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ПРИЛОГ 2 

ОБРАСЦИ ОД ПРЕДМЕТНИТЕ НАСТАВНИЦИТЕ 
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Podatoci za nastavnicite koi izveduvaat nastava na studiskata programa od vtor 
i tret ciklus na studii 

1. Ime i prezime Petar Atanasov 

2. Data na ra|awe 6 maj 1962 

3. Stepen na obrazovanie Doktorski studii 

4. Naslov na nau~niot stepen Doktor po sociolo{ki nauki 

5. Kade i koga go zavr{il 
obrazovanieto odnosno se 
steknal so nau~en stepen 

Obrazovanie  Godina  Institucija  

Doktorski studii 2002 ISPPI 

Magisterski studii 1999 Filozofski 
fakultet 

   

6. Podra~je, pole i oblast na 
nau~niot stepen magister 

Podra~je Pole  Oblast  

Sociologija Sociologi
ja na 
etni~ki 
grupi 

Etni~ki 
predrasudi 

7. Podra~je, pole i oblast na 
nau~niot stepen doktor 

Podra~je Pole Oblast 

Sociologija Etni~ki 
konflikti 

Multikultural
izam 

8. Dokolku e vo raboten odnos 
da se navede institucijata 
vo koja raboti i zvaweto vo 
koe e 

Institucija  Zvawe vo koe e izbran i 
oblast 

Univerzitet “Sveti 
Kiril i Metodij” – 

Institut za soc.  
politi~ko istra`uv. 

Redoven profesor vo 
oblasta na sociologijata i 
komunikaciite 

9. Spisok na predmeti koi nastavnikot gi vodi oddelno za prviot, vtoriot i tretiot 
ciklus na studii 

9.1. Spisok na predmeti koi nastavnikot gi vodi vo prviot ciklus na studii 

Red.
broj 

Naslov na predmetot  Studiska 
programa/institucija 

1.   

2.   

9.2. Spisok na predmeti koi nastavnikot gi vodi vo vtoriot ciklus na studii 

Red.
broj 

Naslov na predmetot Studiska 
programa/institucija 

1. Методологија на општествени 
истражувања и  
Мултикултурализам   
  

Постдипломски студии по 
социологија и политички 
науки 

2. Методологија на општествени 
истражувања 

Постдипломски студии по 
комуникации 

3. Методологија на општествени 
истражувања     

Постдипломски студии по 

менаџмент 

9.3. Spisok na predmeti koi nastavnikot gi vodi vo tretiot ciklus na studii 

Red.
broj 

Naslov na predmetot Studiska 
programa/institucija 

1. Социологија на организација  
 
 

Докторски студии по 
социологија 

2. Менаџмент на промени Докторски студии по 
социологија 

3. Глобализација и антиглобализација Докторски студии по 
политички науки 
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10. Selektirani rezultati voposlednite pet godini 

10.1. Relevantni pe~ateni nau~ni trudovi (do pet) 

Red.
broj 

Avtori  Naslov  Izdava~/godina 

1. Atanasov P., Naumovska B 
 

”Equal opportunities of 
women: Processes of 
employment and  
promotion on higher 

positions” 

Faculty of 
Economics, 
University of Niš, 
2014 

2. Atanasov, Cvetanova "Indicators of Democratic 
Awareness in the Republic 
of Macedonia" 

EQPAM Volume 2, 
Issue No.3,  July  
2013 (p 27-39); 

 3. Atanasov, Simoska Old/New Identities – The 
Case of Macedonia 

EQPAM Volume 2, 
Issue No.3,  July  
2013 (p 27-39); 

 4. Atanasov "Multiculturalism As A 
Model: Between Idea And 
Reality" 

EQPAM Volume 1, 
Issue No.1,  Sep  
2012 

 5. Atanasov, Simoska, Cvetanova Media and politics ANNUAL XXXVI/2 
2012, ISPJR-UKIM 
(33-40) 

10.2. U~estvo vo nau~no-istra`uva~ki nacionalni i me|unarodni proekti (do 
pet) 

Red.
broj 

Avtori  Naslov  Izdava~/godina 

1. Petar Atanasov  Governance security and 
justice in conflict 
situations 
 

 London School of 
Economics, 
Development 
department 2011 

2. Ганка Цветанова, Петар 
Атанасов, Горан Јанев, 
Елеонора Серафимовска, 
Маријана Марковиќ, Бојана 
Наумовска, Анета Цекиќ 

Реални и виртуелни 
идентитети 

 УКИМ, 2012/13 

3. Симоска Е., Атанасов П., 
Наумовска Б., Лечевска К. 

Влијанието на 
социјалните мрежи  врз 
политичкото 
однесување на младите 

УСАИД, 2013 

4. Ганка Цветанова, Петар 
Атанасов, Горан Јанев, 
Елеонора Серафимовска, 
Маријана Марковиќ, Бојана 
Наумовска, Анета Цекиќ 

 Јавно мислење 2015 УКИМ 2014/15 

5.    

10.3. Pe~ateni knigi vo poslednite pet godini (do pet) 
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Red.
broj 

Avtori Naslov Izdava~/godina 

1. Petar Atanasov, Aneta 
Jovevska, Ganka Cvetanova 
i Emilija Simoska 

Politi~ka kultura i 
identitetite 

ISPPI  2012 

2. Petar Atanasov, Emilija 
Simoska i Kalina 
Le~evska 

Demokratskata svest 
kaj gra|anite na 
Republika Makedonija 

Kultura Skopje 
2012 

3. Атанасов, Цветанова, 
Наумовска, Цекиќ, Јанев, 
Серафимовска, Марковиќ 

Идентитетите на 
студентската популација 
во Република 
Македонија“(истражувач
ка студија),  
 

Институт за 
социолошки и 
политичко-
правни 
истражувања, 
Скопје, 2016 

4.    

5.    

10.4 Pe~ateni stru~ni trudovi vo poslednite pet godini (do pet) 

Red.
broj 

Avtori Naslov Izdava~/godina 

4. Petar Atanasov The Ohrid Process: A 
Long-lasting Challenge 

The Macedonian 
Foreing Policy 
Journal 

5.    

11. Mentorstva na dodiplomski, magisterski i doktorski studii 

11.1. Diplomski raboti  

11.2. Magisterski raboti  Ирена Неделковска Пиштолова “Мотивацијата 
на вработените во функција на подобрување 
на успешноста во работењето во приватниот 
и државниот сектор“ 2016 

 Александар Равњашки  “Улогата и ефектите 
на музиката во телекомуникациските реклами 
и нивното влијание врз однесувањето на 
корисниците во Република Македонија“ 2016 

 Оливера Аритоновска  со наслов  „Улогата на 
медиумите во реконструкцијата на 
националните идентитети“ 2016 

 Александар В. Ивановски    “Користење на 
аргументи и фотографии во електронското 
преговарање” 2015 

 Стефан Бошковски  “Теоријата на светскиот 
систем и републиките наследнички на СФРЈ“ 
2014 

 Јасна Ивановска-Глигоров  “Улогата на 
масовните медиуми во формирањето на 
критичкото мислење кај јавноста во врска со 
Европската Унија“ 2013 

 Софија Граовац  “Влијанието на 
американсите телевизиски серии врз 
социјалниот живот на младите во Република 
Македонија“ 2013 

 Емилија Вељанова  „Влијанието на 
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англискиот јазик врз стандардниот 
македонски јазик во македонските медиуми“ 
2013 

 Фросина Ризов  “Влијанието на медиумите и 
протестите во здравството врз идентитетот 
на лекарите“   2013 

 Виолета Даскаловска  “Фотографијата во 
време на социјалните мрежи и причините за 
нејзината масовна употреба“ 2013 

 Никола Стојанов  “Наративно истражување 
на промената на организациите “ 2012 

 Александар Вучевски  “Интернет 
социјалните мрежи и граѓанскиот активизам 
во Република Македонија“ 2012 

 Теодора „Интеркултурната комуникација 
преку социјалните мрежи“ 2012 

 Kujtim Kasami-  "Gledanosta na verskite 

emisii i nivnoto vlijanie kaj 
univerzitetskata mladina vo Republika 
Makedonija”  2012 

 Гоце Пачемски - “Влијанието на медиумите 
врз креирањето на  здравствена политика“ 
2011 

 Ирена Шумадиева - “Комуникабилноста на 
македонските медиумски веб-сајтови - услов 
за позитивното корисничко искуство “ 2011 

 Ненад Каталиниќ - Културните политики на 
малите држави и заштитата на 
националните култури во однос на 
глобализацијата, 2011 

 Катерина Момева - „Процесот на 
глобализацијата преку телевизијата како 
средство за масовна комуникација“ 2011 

 Тамара Ресавска  “Улогата на социјалните 
медиуми како носители на промените во 
општеството и комуникацијата“ 2011 

 Јетон Зука - Промени во јавната 
администрација, студија на случај 
Македонија, 2010 

 Анамарија Андреска - Компаративна 
анализа на консензуалната демократија 
воподелените општества   2010 

 Емилија Спировска - Адаптација на 
човечките ресурси кон промените 2010 

 Јелена Пејановиќ – Влијанието на 
рекламните алатки врз гласачите, 2009 

 Саша Каталиниќ - Фактори кои влијаат за 
појавата на меѓуетничка нетолеранција кај 
учениците во средните училишта во РМ 2009 

 Викторија Димитровска - Навики за 
користење на електронските медиуми кај 
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децата на предучилишна возраст во 
скопскиот регион 2009  

 Линдита Кадриу - Навики за гледање 
телевизија кај албанските семејства во РМ 
2008 

 Ѓорѓи Вељовски - Фази и индикатори при 
појавата на етнички конфликти и 
институционална политика за нивно 
превенирање 2007 

 Абаз Ислами - Политичката комуникација 
меѓу албанските политички партии во РМ 
2007 

 

11.3. Doktorski disertacii  m-r Ivan Karovski - “Vlijanieto na 

digitalnata piraterija vrz razvojot na 
kompjuterskata kultura kaj gra|anite” 2011 

 m-r Nelko Nelkovski- “Teatarski fudbal” 

2011. 

 Калина Лечевска - Социолошките  димензии 
на педофилијата во РМ 2009 

 Соња Палчевска - Ќосева - Влијанието на 
односите со јавноста на училиштето врз 
квалитетот на образованието 2009 

 Ризван Сулејмани - Улогата на заедничката 
надворешна и безбедносна политика на ЕУ 
2007 

 Владимир Ѓорески - Планирање на 
одбраната во Република Македонија 2006  

 

 
12. 

Za mentori na doktorski trudovi selektirani rezultati vo poslednite 
~etiri/pet  godini 

12.1. Dokaz za pe~ateni nau~noistra`uva~ki trudovi vo me|unarodni nau~ni 
spisanija ili me|unarodni nau~ni publikacii vo dadenoto pole (do {est) 
vo poslednite pet godini 

Red.
broj 

Avtori Naslov Izdava~/godina 

1. Atanasov P., Simoska E., 

Naumovska B. 

 

"The Students’ Ethnic 
Identity Dilemmas", 

ANNUAL XL/1 
2016, ISPJR-UKIM 
(69-80) 

2. Atanasov P., Simoska E., 

Naumovska B.,  

 

"Processes of 
Individualization in the 
Presence of Strong 
Collective Identities", 

EQPAM Volume 5, 
Issue No.2,  April 
2016 (Special Issue 
on Macedonia)  

3. Atanasov, Simoska Political Values or the 
Value of Politics 

EQPAM Volume 5, 
Issue No.2,  April 
2016 (Special Issue 
on Macedonia)  

4. Atanasov P., Simoska E., THE STUDENTS’ ETHNIC 
IDENTITIES VERSUS 

ISPJR, 2015 
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Naumovska B.,  SOCIAL INTEGRATION 

5. Simoska, Atanasov Cultural excluded groups 
in Macedonia 

Vizione Vol.19 
(2013), 271-284. 

6. Petar Atanasov, Ganka 
Cvetanova 

Macedonian democracy 
and interethnic relations 

Vizione, 18, 
2012, 265-280 
(списание) 

    

12.2. Dokaz za najmalku dva pe~ateni nau~noistra`uva~ki trudovi vo 
me|unarodni nau~ni spisanija so impakt faktor vo dadenoto pole vo 
poslednite pet godini 

Red.
broj 

Avtori Naslov Izdava~/godina 

1.    

2.    

12.3. Dokaz za najmalku tri u~estva na me|unarodni sobiri vo poslednite 
~etiri godini 

Red.
broj 

Avtori Naslov na 
trudot 

Me|unaroden 
sobir/ 
konferencija 

Godina 

1. Atanasov P., Simoska E., 

Naumovska B.,  

THE STUDENTS’ 
ETHNIC 
IDENTITIES 
VERSUS SOCIAL 
INTEGRATION 

CHALLENGES OF 
CONTEMPORARY 
SOCIETY 

2015  

  2. Atanasov P., Simoska E., 

Naumovska B.,  

 

"Processes of 

Individualization 

in the Presence 

of Strong 

Collective 

Identities", 

Annual European 
Conference on 
Political Attitudes 
and Mentalities, 
ECPAM’2015 

2015 

  3. Atanasov, Naumovska Digital native 

between local 

and global 

identity in 

multicultural 

society  

T h e  B a l k a n s  

i n  t h e  n e w  

m i l l e n n i u m :  

F r o m  

B l k a n i z a t i o n  

t o  E u t o p i a  

2014 

  4.  Petar Atanasov, Bojana 
Naumovska 

Equal 
opportunities of 
women: 
Processes of 
employment and  
promotion on 
higher positions 

 

The Global Economic 

Crisis and the Future 

of European 

Integration 

Niš - 

Serbia 
18.10 

2013 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
втор циклус на студии 

1. Име и презиме Мирјана Борота Поповска  

2. Дата на раѓање 30.06.1967  
3. Степен на образование Доктор на Науки  
4. Наслов на научниот степен Редовен професор  
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  
Доктор на 
менаџмент 

1999 УКИМ, ИСППИ 

Магистер на 
менаџмент на 
човечки ресурси 

1995 УКИМ, ИСППИ 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  
Општествени 
науки 

Организациски 
науки 

Управување со 
човечки ресурси 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Организациски 
науки 

Менаџмент 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
во која работи и звањето во 
кое е избран 

Институција  Звање во кое е избран и област 
ИСППИ Редовен професор,  УКИМ, ИСППИ 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред.
број 

Наслов на предметот  Студиска 
програма/институција 

1. / / 
2. / / 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 
Ред.
број 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1. Менаџмент  МЧР - ИСППИ 
2. Стратегиски менаџмент МЧР - ИСППИ 

 3. Истражувачки методи во менаџмент на 
човечки ресурси  

МЧР - ИСППИ 

 4. Методологија на општествени 
истражувања 

МЧР - ИСППИ 

 5. Професионален и кариерен развој МЧР - ИСППИ 
 6. Етика и деловни комуникации Комуникации ИСППИ 
 7.  Организациско однесување и развој Општествен развој - ИСППИ 
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред.
број 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1. МЧР  Организациски науки и 
управување (менаџмент) – 
Докторска школа на УКИМ 

   Деловна етика Организациски науки и 
управување (менаџмент) – 
Докторска школа на УКИМ 

   Менаџмент на опкружувањето  Социологија на 
опкружувањето ИСППИ 
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   Менаџмент на промени  Социологија на организација 
ИСППИ 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.
број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

    
1 M. Borota 

Popovska, M. 
Topuzovska 
Latkovikj, V. 
Popovski, J. 
Teofilovska 

Strategic focus on 
entrepreneurship in 
vocational education 

International Journal 

of Small Business and 

Entrepreneurship 

Research, Vol.2, No. 

4, (2014) pp.21-27. 

 
2 V. Popovski, M. 

Borota Popovska, 
M. Topuzovska 
Latkovikj 

Perfect lifelong learning 
model for best adaptation to 
the 21. century changes in the 
world of work 

Entrepreneurial 
Learning Scientific 
Journal, Vol.2, No. 
2, (2012), 31-40. 
 

3 M. Borota 
Popovska, M. 
Topuzovska 
Latkovikj  

Competency-based education 
curriculum for HR 
professionals 

ANNUAL of ISPJR, year 

XL, (2016) vol.1. pp.  57-

67 

4 Marija 
Topuzovska 
Latkovikj,  
Mirjana Borota 
Popovska, Vasil 
Popovski 

Work Values and Preferences 
of the New Workforce: HRM 
Implications for Macedonian 
Millennial Generation.  

Journal of Advanced 
Management Science 
Vol 4, no. 4 (2016). 

 5 V. Popovski, M. 
Borota Popovska, 
M. Topuzovska 
Latkovikj (2015)  

Firm`s innovativeness 
performance as a matter of 
strategic determination: 
Mission statement innovation 
value 

Economic Development 

Journal of the Institute 

of Economics – Skopje, 

year. 17, No. 3 (2015), 

29-46. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред.
број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1 Мирјана Борота 
Поповска, Марија 
Топузовска Латковиќ et 
all.  

Анализи за  
невработеноста на 
младите 

ФЕС/2016 

2 Мирјана Борота 
Поповска, Весна 
Забијакин Чатлеска, 
Марија Топузовска 
Латковиќ  

„Мулти-етничка студија 
за младинско 
претприемништво„ 

ИПА, МИР 
фондација, 
ИСППИ 

3 Мирјана Борота 
Поповска, Марија 
Топузовска Латковиќ, 
et all. 

„Мулти-културна, 

интернационална 

студија за генерациска 

ESC Rennes School 
of Business, 
ИСППИ и др./ 
2016 
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 разновидност“ 

4 Мирјана Борота 
Поповска et all.  

„Студија за млади“   
 

УКИМ, ИСППИ 
2016 

5 Марија Топузовска 
Латковиќ, Мирјана 
Борота Поповска et all. 

Развој на рамка за 
клучни компетенции за 
ЧР професионалци како 
основа за креирање на 
дуален систем на 
образовна програма за 
менаџмент на човечки 
ресурси во Република 
Македонија 

УНЕСКО, 
ИСППИ/2015 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Мирјана Борота Поповска, 
Марија Топузовска 
Латковиќ, et all. 

„Студија за млади“ ФЕС/2013 

2. Мирјана Борота Поповска, 
Марија Топузовска 
Латковиќ 

„Рамка на 
компетенции за 
професионалци за 
човечки ресурси“   

ИСППИ/2015 

3. Мирјана Борота Поповска, 
Весна Забијакин Чатлеска, 
Марија Топузовска 
Латковиќ 

„Мулти-етничка 
студија за младинско 
претприемништво“ 

ИПА, МИР 
фондација/2016 

4. Мирјана Борота Поповска, 
Марија Топузовска 
Латковиќ, et all. 

„Невработеноста на 
младите луѓе во 
Република 
Македонија“ 

ФЕС/2016 

5.    
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1. Дипломски работи / 
11.2. Магистерски работи 50 

11.3. Докторски дисертации 10 
 
12. 

За ментори  
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија  
Ред.
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1 M. Topuzovska Latkovikj, 
M. Borota Popovska, V. 

Quality of work life of 
Macedonian managers: 

International 

Journal of 
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Popovski differences between 
public and private 
sector 

Human Resource 

Management 

Research and 

Development, 

Volume 3, 

Number 1, 

January - March 

(2013), pp. 24-

33. 

 
2 M. Borota Popovska, M. 

Topuzovska Latkovikj, V. 
Popovski, J. Teofilovska 

Strategic focus on 
entrepreneurship in 
vocational education 

International 

Journal of Small 

Business and 

Entrepreneurshi

p Research, 

Vol.2, No. 4, 

(2014) pp.21-27. 

 
3 V. Popovski, M. Borota 

Popovska, M. Topuzovska 
Latkovikj 

Perfect lifelong learning 
model for best 
adaptation to the 21. 
century changes in the 
world of work 

Entrepreneuri
al Learning 
Scientific 
Journal, Vol.2, 
No. 2, (2012), 
31-40. 
 

4 M. Borota Popovska, M. 
Topuzovska Latkovikj, 
V. Popovski 

Attitudes towards 
continuous learning 
and new 
communication 
technologies 

Entrepreneuri
al Learning 
Scientific 
Journal, Vol.3, 
No. 1, (2013), 
92-102 
 

5 M. Borota Popovska, M. 
Topuzovska Latkovikj, 
V. Popovski, J. 
Jakimovski 

Work values of the 
Macedonian 
workforce 

Journal  of 
Advanced 
Management 
Science, Vol. 3, 
No. 2, June 
(2015), 158-161 
 
 

6 Marija Topuzovska 
Latkovikj,  
Mirjana Borota Popovska, 
Vasil Popovski 

Work Values and 
Preferences of the New 
Workforce: HRM 
Implications for 
Macedonian Millennial 
Generation.  

Journal of 
Advanced 
Management 
Science Vol 4, no. 4 
(2016). 

7 Jovcheska, Silvana, Vasil 
Popovski, and Mirjana 
Borota Popovska 

Factors ranked by 
expatriate managers for 
the successful 

Економски 

Развој 3 (2014): 1-
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implementation of the 
international task 

12. 

 
 8 М. Топузовска, М. Борота 

Поповска 
Методолошки пристап 

кон квалитетот на 

работниот живот-

дефинирање, мерење 

и индикатори 
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Popovska, M. Topuzovska 
Latkovikj (2015)  

Firm`s innovativeness 
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education curriculum 
for HR professionals 
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Zabijakin Catleska 

Career maturity of the 
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International 

Journal, Vol. 12.2 
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Zabijakin Catleska 

Expectations toward  
work of the unemployed 
Macedonian youth 
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International 

Journal, Vol. 14.1 
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the Macedonian 
workforce  

8th International 
Scientific 
Conference  
KNOWLEDGE 
CAPITAL OF THE 
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научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Социологија Социологија 
на религија 

Теоретски 
пристапи во 
социолошкото 
проучување на 
религијата  

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Социологија Социологија 
на религија 

Протестантизам 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата во која 
работи и звањето во кое е 
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Occasional Papers on 
Religion in Eastern Europe: 
Vol. 35: Is. 5, Article 4, 
2015, 
http://digitalcommons.georg
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(во фаза на завршна 

подготовка за печатење). 
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Angelovska – Panova 

Milanski edikt 

kroz prizmu 

studenata 

Pravoslavnog 

Bogoslovskog 

fakulteta u 
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PERSPEKTIVA - Zbornik 
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znacaja – Prometej Novi 

Sad, 2013. 

3. Ruzica Cacanoska 
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the Post-Yugoslav Context, 
Edited by B.Radeljic, M. Topic 
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Polarization of 
Macedonian 
Modern 
Society 

LEXINGTON BOOKS,       
London 
2015 

4. Ruzica Cacanoska with co-

authors 

From Focus-

group 

Interview to 

Online Focus-

group 

 

Универзитет у Нишу - 

Филозофски факутет – 

Центар за социолошка 

истраживања,  

Проучавање 

друштвених појава - 

Методолошка 

разматрања, 2014, Ниш. 
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Zlatko Zhoglev 
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Dimitrija”: 

Univerzitet u Nišu – 
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11.2. Магистерски работи  Иван Блажевски – Моралните вредности во 
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 Розе Перушоска – Социолошки аспекти на потребата 
за перманентно образование на возрасните во 
Република Македонија (2007) 

 Нафи Сарачини – Капацитетите на Република 
Македонија за интеграција во ЕУ во доменот на 
етичките и нормативните концепти за справување со 
социјалната исклучивост 

 Владимир Гавровски – Религијата во македонското 
општество (2009) 

 Синклитикија Фотевска – Структурна и организациска 
рамка на монашкиот живот (2010) 

 Сања Трифуновска – Менторство на работно место 
во функција на креирање на конкурентска предност 
на организацијата 

 Ружица Јотевска – Бошњаковска – Религиозните 
содржини на програмите на телевизиите на државно 
ниво во Република Македонија 
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 Викторија Пауновска – Предметниот третман на 
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 Трендалина Деари – Правата на жената според 
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моралното воспитување на детето 
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 Гордана Стојановска – Верското образование во 
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години 
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Автори Наслов Издавач/година 
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Religious Changes in 
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Facta Universitatis, Series: 
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and History Vol. 15, No 1, 
2016, (reviewed and 
prepared for publication), 
University of Niš. 

2. Ruzica Cacanoska Funeral Customs on the 
Border Area – Lukovo case 
study 

XXII Annual International 
YSSSR 
 Conference –  
Cemeteries and Burial 
Customs on the Border 
– 2015,  
Punta, Nis. 
 

3. Ruzhica Cacanoska 

and Maja Angelovska 

- Panova 

Historical and Cultural 

implications of Bogomilism 

Occasional Papers on 

Religion in Eastern 

Europe: Vol. 36: Nо 4, 

2016, 

http://digitalcommons.geor

gefox.edu/ree/vol36/iss4/4
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4. Ruzica Cacanoska 
VII Chapter in book 
Religion in the Post-
Yugoslav Context, 
Edited by B.Radeljic, 
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Religious Polarization of 
Macedonian Modern 
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LEXINGTON BOOKS,       
London 
2015 

5. Ruzica Cacanoska 

 

Historical Basis of 

Sociological Methodology 

Journal of History, Year 

XLIX, No 1; Association of 

the Historians of the 

Republic of Macedonia, 

http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol36/iss4/4/
http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol36/iss4/4/
http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol36/iss4/4/
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Skopje, 2014 (во печат). 

6.. Ruzhica Cacanoska 

and Maja Angelovska 

Panova 

The Edict of Milan through 
the Prism of Students in 
the Faculty of Orthodox 
Theology in Macedonia   

 

Religion in Eastern Europe 
.Jan2014, Vol. 34 Issue 1, 
p1-16. 16p. 
http://www.georgefox.edu/

ree/Cacanoska_Edict_Jan

%202014.pdf 

7. Ruzica Cacanoska 

 

Religion and Religious 

Customs in the Border 

Area – Case Study 

Koleshino 

YSSSR  and “Ivan 

Hadjyski” – Institut for 

Social Values & 

Structures, Sofia, Bulgaria 

- 20 Years of YSSSR 

Conferences and 

YSSSRYearbooks – 

Selected papers (1994-

2013)  On Religion in the 

Balkans – 2013, Unigraf-

X-Copy, Niš. 

8. Ruzica Cacanoska 

with co-author Zlatko 

Zhoglev 

The Miracle in Skopje 

Church “Sveti Dimitrija” –

Content analysis of the 

articles published in the 

daily press of Republic of 

Macedonia 

 

Faculty of Philosophy – 

University of Niš – Center 

for Sociological Research 

- International Scientific 

Conference November 

2012, Niš. 
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Автори Наслов Издавач/година 
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Година 

1. Ruzica 
Cacanoska 

Female Monasticism 
in the Border Line – 
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Archangel Michael – 
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International Scientific 
Conference – Religion, 
Gender and Sexuality, 
YSSSR, Year XXIII, 
Nish, June 2016. 

2016 

http://www.georgefox.edu/ree/Cacanoska_Edict_Jan%202014.pdf
http://www.georgefox.edu/ree/Cacanoska_Edict_Jan%202014.pdf
http://www.georgefox.edu/ree/Cacanoska_Edict_Jan%202014.pdf
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2. Ruzica 
Cacanoska 

Funeral Customs on 
the Border Area – 
Lukovo case study 

XXII Annual 
International YSSSR 
 Conference –  
Cemeteries and Burial 
Customs on the 
Border – 2015,  
Punta, Nis. 
 

2015 

3. 
 

Ruzica 
Cacanoska 
with co-author 
Maja 
Angelovska 
Panova 
 

Милански едикт кроз 

призму студената 

Православног 

Богословског 

факултета у Скопљу 

Универзитет у Нишу – 
Међународна научна 
конференција,  јун 
2013, Ниш (1700 
година од Миланског 
едикта: социолошка 
перспектива); 
Зборник радова 
националног значаја 
–Прометеј,Нови Сад. 

 

2013 

 

4. Ruzica 

Cacanoska 

Religion and Religious 

Customs in the Border 

Area – Case Study 

Koleshino 

YSSSR  and “Ivan 
Hadjyski” – Institut for 
Social Values & 
Structures, Sofia, 
Bulgaria -   
20 Years of YSSSR 
Conferences and 
YSSSRYearbooks – 
Selected papers (1994-
2013) –  
On Religion in the 
Balkans  
– 2013,  
Unigraf-X-Copy, Nis. 
 

2013 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава  
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1. Име и презиме Емилија Симоска 

2. Дата на раѓање 06. 07 1956 

3. Степен на образование доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен редовен професор 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Факултетско образование 1979 УКИМ- 

Филозофски 

факултет 

Магистер на науки  ИСППИ - 

УКИМ 

Доктор на науки  УКИМ- 

Филозофски 

факултет 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки Социологија Социологија 

на културата 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки  Социологија Политичка 

социологија 

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата во која 

работи и звањето во кое е избран 

Институција  Звање во кое е избран и област 

ИСППИ редовен професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред.број Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1.   

2.   

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

 

Ред.број Наслов на предметот Студиска програма/институција 

 

1. Односи со јавноста Комуникации ИСППИ 

2. Политичка култура и комуникација Политички науки и човекови 

права, Комуникации ИСППИ 

 3. Односи со јавноста во менаџментот на 

човечки ресурси 

МЧР - ИСППИ 

 4. Менаџирање на односите со јавноста Односи со јавноста - Правен 

факултет 

 5. Односи со јавност преку новите медиуми Нови медиуми и социјални 

мрежи- ИСППИ 

 6. Културата и комуникациите во ерата на 

кибернетиката 

Културата во ерата на 

кибернетиката-ИСППИ 

 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

 

Ред.број Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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1. Јовното мислење и опкружувањето Социологија на 

опкружувањето 

2. Европски социјален модел и организации Социологија на организација 

  
3. Социјалната политика со основи на 

европски социјален модел 

Демократија во услови на 

глобализација 

10. Селектирани резултати вопоследните пет години 

 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Atanasov P., Simoska E., 

Naumovska B.,  

THE STUDENTS’ ETHNIC 
IDENTITIES VERSUS SOCIAL 
INTEGRATION 

ISPJR, 2015 

2. Atanasov, Simoska Old/New Identities – The 
Case of Macedonia 

EQPAM Volume 2, 
Issue No.3,  July  
2013 (p 27-39); 

 
3. Simoska, Atanasov Cultural excluded groups in 

Macedonia 
Vizione Vol.19 
(2013), 271-284. 

 
4. Simoska "Ethnic distance and 

multiculture in Macedonia  
"Visione", бр. 

18/2012 

 

 

5. Atanasov, Simoska, Cvetanova Media and politics ANNUAL XXXVI/2 
2012, ISPJR-UKIM 
(33-40) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

 

Ред.број Автори  Наслов  

 

Издавач/година 

1. Симоска Е. Бабунски К.... Јавното мислење во РМ ИСППИ 2014 

2. Симоска Е. Јанев Г. Бабунски К. 

Наумовска Б. 

Јавното мислење за 

бегалците во РМ 

УНХЦР, 2015 

3. Симоска Е., Атанасов П., 

Цветанова Г. 
Политичката култура 

и идентитетите во РМ 

ФИООМ, 2010/2011 

4. Симоска Е., Најчевска М. Формирање единица за 

подршка на 

меѓуетничкиот дијалог 

и соработка 

УНДП, 2012 

5. Симоска Е., Атанасов П., 

Наумовска Б., Лечевска К. 

Влијанието на 

социјалните мрежи  врз 

политичкото 

однесување на младите 

УСАИД, 2013 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1. Е. Симоска, А.Јовева, П. 
Атанасов, Г. Цветанова 

Политичката култура 

и идентитетите во РМ 

ИСППИ, 

ФИООМ, 2012 

2. Petar Atanasov, Emilija 
Simoska i Kalina Le~evska 

Demokratskata svest 
kaj gra|anite na 
Republika 
Makedonija 

Kultura Skopje 
2012 
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3.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи Избор за 2009-2016 
 

Мимоза Гугуловска  “Стратегиска комуникација на 
јавна институција-Фонд за здравствено осигурување 
на Македонија“  

Ивана Стојанова  “Имплементација на PR во 
туризмот-хотелиерството“  

Дијана Спасова-Вељаноска  “Влијанието на неуро 
науката и неуромаркетингот врз односите со 
јавноста во финансиските институции во Република 
Македонија“ 

Џелал Незири  “Истражувачкото новинарство во 
печатените медиуми во Република Македонија”  

Биљана Живковска  „Влијанието на 
институционалните капацитети врз задоволството 
на внатрешната и надворешната јавност – студија 
на случај – Агенција за вработување на Република 
Македонија”  

Весна Арсовска Динковска  “Примената на 
односите со јавноста во единиците на локалната 
самоуправа во Република Македонија”  

Александар Ивановски  “Гледаноста на главните 
информативни дневни емисии на националните 
телевизии за време на изборите“  

Ива Орцева „Употреба на социјалните медиуми во 
односите со јавноста во големите приватни 
претпријатија во Република Македонија“  

Ивана Иванова Манасиевска  “„Примена на 
односите со јавност во националните театарски 
установи во Република Македонија“  

Влатко Казанџиски  “Улогата на медиумската 
анализа во подобрување на гледаноста на 
телевизиите (студија на случај телевизија Телма)“  

“Имплементирање на флексибилно организациско-
комуникациски структури во алумни нетворк“ од 
Тања Ашкапова 
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“Анализа на комуникацијата на државните 
институции во Република Македонија со медиумите„ 
од  Искра Ристовска 

“Лобирањето како фактор на зголемување на 
ефикасноста на локалната самоуправа” од Марјан 
Танушевски 

“Влијанието на политичките партии врз 
уредувачката политика на комерцијалните 
телевизии” од Сефер Тахири 

“Информирањето и комуникацијата со јавноста 
како предуслов за транспарентност на пазарот на 
хартии од вредност “ од Габриела Јовевска 

“Развојот на печатените медиуми на албански јазик 
во Република Македонија” од Мемет Селмани 

 „Влијанието на комерцијалните интереси на 
сопствениците на медиумите врз новинарското 
известување„ од Дејан Андонов 

“Политичката сатира како фактор во изборот на 
гласачите во Република Македонија”   

од  Вања Ашкапова: 

 

“Присуството на политички пораки пренесувани 
преку забавни телевизиски програми – компаративна 
анализа на телевизиите А1 и Алсат “ од Назим 
Рашиди 

11.3. Докторски дисертации Селектирани според областа на предложениот 
предмет 

“Импликациите на развојот на 
информатичкото општество врз трансатланските 
односи”  од м-р Ана Муковска, 2008 

“Културните разлики и општествената 
интеграција во Република Македонија” од м-р Ганка 
Цветанова, 2006 

“Јавната дипломатија и брендирањето на 
државата во процесот на пристапување на 
Република Македонија кон ЕУ” од м-р Тони 
Павловски, 2009 

“Типот на македонскиот медиумски систем и 
можноста за влијание на политичкиот популизам врз 
него” од м-р Сашо Орданоски, 2009 

“Взаемното влијание на политичката култура и 
политичкиот ПР (Компаративна анализа на 
американскиот, британскиот и македонскиот модел) 
од  М-р Биљана Секуловска, 2010 
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„Политичкото субјективизирање на граѓаните како 
можност за воспоставување на ново поле на 
политиката во општеството“ м-р Артан Садики, 2012 

„Медиумската писменост во дигиталното доба: 
улогата на медиумската политика  м-р Емилија 
Јаневска 2012 

 “Типови на комуникација на социјалните мрежи” м-р 
Сеад Џигал  2013 

 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет  години 

 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или  

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1 Atanasov P., 

Simoska E., 

Naumovska B. 

 

"The Students’ Ethnic Identity 
Dilemmas", 

ANNUAL XL/1 2016, ISPJR-
UKIM (69-80) 

2 Atanasov P., 

Simoska E., 

Naumovska B.,  

 

"Processes of Individualization 
in the Presence of Strong 
Collective Identities", 

EQPAM Volume 5, Issue 
No.2,  April 2016 (Special 
Issue on Macedonia)  

3 Atanasov, Simoska Political Values or the Value of 
Politics 

EQPAM Volume 5, Issue 
No.2,  April 2016 (Special 
Issue on Macedonia)  

4 Atanasov P., 

Simoska E., 

Naumovska B.,  

THE STUDENTS’ ETHNIC 
IDENTITIES VERSUS SOCIAL 
INTEGRATION 

ISPJR, 2015 

5. Simoska "Ethnic distance and 

multiculture in Macedonia  
"Visione", бр. 18/2012 

6. Е. Симоска, П. 

Атанасов 
Culturally Excluded groups in 

Macedonia 

"Visione", бр. 19/2013 

7. Emilija Simoska, 
Ganka Cvetanova 

MYTHS AND IDENTITIES IN 

MACEDONIAN SOCIETY – 

CCCS 316.75:2‐264(497.7), p. 9 

-16 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1. 

 

   

2. 
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12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред.број Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1. Atanasov P., Simoska 

E., Naumovska B.,  

THE STUDENTS’ 
ETHNIC IDENTITIES 
VERSUS SOCIAL 
INTEGRATION 

CHALLENGES OF 
CONTEMPORARY 
SOCIETY 

2015  

2. Atanasov P., Simoska 

E., Naumovska B.,  

 

"Processes of 

Individualization in 

the Presence of Strong 

Collective Identities", 

Annual European 
Conference on 
Political Attitudes 
and Mentalities, 
ECPAM’2015 

2015 

3. 

 

Е. Симоска, П. 

Атанасов 

"Old\ new identities, 

the case of 

Macedonia" 

Political attitudes 

and mentalities 

Bucurest, 

2012 

4. Е. Симоска, Г. 

Цветанова 
Myhths and  

Identities in the  

Macedonian Society 

Cultural Memory 2013 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
трет циклус на студии 

1. Име и презиме Јорде Јаќимовски 
2. Дата на раѓање 29.10.1950 
3. Степен на образование Доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен Редовен професор 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  
Факултеттско 1974 Универзитет Св. 

Кирил и Методиј- 
Скопје, 
Земјоделски 
факултет 

Нагистер на 
науки  

1978 Универзитет Св. 
Кирил и Методиј- 
Скопје, 
Земјоделски 
факултет  

Доктор на науки 1986 Универзитет Св. 
Кирил и Методиј- 
Скопје, 
Земјоделски 
факултет  

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  
 Економија на 

аграрот 
 Макро економија 
на аграрот 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
 Економија на 

аграрот 
Макро економија 
на аграот 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
во која работи и звањето во 
кое е 

Институција  Звање во кое е избран и област 
Институт за 
социолошки и 
политичко-
правни 
истражувања 
Скопје 

Редовен професор, Социологија на 
наслбите, Економска социологија, 
Економика на трудови ресурси, 
Системи на наградување, 
Социологија на окружувањето, 
Демографска политика  

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред.
број 

Наслов на предметот  Студиска 
програма/институција 

1.   
2.   

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 
Ред.
број 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1. Економска социологија Социологија/ИСППИ 
2. Социологија на населбите Социологија/ ИСППИ 

 3.   Економика на трудови ресурси Меначмент на човечки 
ресирси/ИСППИ 

 4. Системи на наградување Менаџмет на човечки 
ресурси/ИСППИ 
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 5.  Аграрна политика и политика на 
рурален развој на ЕУ 

Европски студии за 
интеграција/Филозофски 
факултет 

 6 Демографска   политика  Политички науки и човекови 
права/ИСППИ 

 7  Развојна економија  Општествен развој/ИСППИ 
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред.
број 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1. Социологија на окружувањето Социологија на 
окружувањето/ ИСППИ 

2. Популација и одржлив развој  Социологија на 
окружувањето/ИСППИ 

  3. Економска Социологија  Социологија на 
организација/ИСППИ 

  4.  Менаџмент на перформансите и 
ситеми на наградување 

Организациски науки( 
Менаџмет)/ ИСППИ, ЕФ и ЕИ 
 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.
број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1.  Јорде 
Јаќимовски 

Developments in the 
Macedonian Labor Market 

EBES 2012 Anthology, 
Eurasia Business and 
Economics Society, 
Papers from EBES 2012, 
Antalya-Istanbul-
Warsaw Conferences, 
(2013), Istanbul ( 
Turkey), 22-36 

2.  Јорде 
Јаќимовски 

New social-economic 
situation and changes in the 
workforce 

The elevation 
international conference 
business and 
employment, Prishtina- 
Kosovo, (2012), pp. 479-
485 

3.  Јорде 
Јаќимовски 

Some problems of the 
migration currents in the 
Republic of Macedonia 

Crossroads, Migration 
and its importance, 
political, socio-economic 
&demographic aspects 
of Mass movement of 
people, Vol. III, No.1 ( 
September 2011- March 
2012) pp. 49-53 

4.  Dejan Pendev, 
Jorde Jakimovski 
i Dafinka 
Tsaevska 

The role of strategic 
management in the 
development of 
entrepreneurial new ventures 
in the economy of knowledge 

Skola biznisa, broj 
4/2011 Novi sad. 

5 Gjorgji Manev i 
Jorde Jakimovski 

Knowledge management 
based organizations 

 Skola biznisa, broj 1. 
Jun. 2015, pp. 34-46 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
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Ред.
број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1.  Јорде Јаќимовски, 
Лидија Христова, 
Аница Драговиќ, 
Елеонора 
Серафимовака и Анета 
Цекиќ 

Демографоја  ИСППИ/2011 

2.  Јорде Јаќимовски, 
Никола Панов, Аница 
Драговиќ, Славе 
Ристевски, Верица 
Јаневска  

Стратегија за семејството 

во Република Македонија 

Универзитет Св. 
Кирил и Методиј, 
Скопје/2012-2013 

3.  Јорде Јаќимовски, 
Елеонора 
Серафимовска и 
Викторија Јаќимовска 

Демографски развој за 
просторен план на 
Источен плански регион 

ИСППИ/2013-
2016 

4.  Јорде 
Јаќимовски,Елеонора 
Серафимовска, 
Маријана Марковиќ, 
Анета Цекиќ, Марија 
Топузовска Латковиќ, 
Весна Чатлеска, Климе 
Бабунски  

Младинските трендови 
во Република Македонија  

ИСППИ/2014 

5 Јорде Јаќимовски, 
Мирјана Борота 
Поповска, Емилија 
Симоска, Климе 
Бабунски, Анета Цекиќ, 
Марија Топузовска 
Латковиќ и Ружица 
Цацаноска  

Јавно мислење – 2012 и 

2014 

ИСППИ/2012 год.  
и 2014 год. 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Јорде Јаќимовски, Стојан 
Трајанов, Благица 
Новковска, Елеонора 
Серафимовска, Маријана 
Марковиќ иЈонуз Абдулаи 

Невработеност- 
ризици и предизвици 

ИСППИ/2013 

2.    
3.    
4.    
5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    
3.    
4.    
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5.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи  
11.2. Магистерски работи Преко 45 

11.3. Докторски дисертации Околу 17 
12. За ментори на магистерски трудови  

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле ( до шест) во 
последните пет години 
Ред.
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.  Јорде Јаќимовски Processes of 

globalization and 

changes of the content 

and the character of the 

labor  

Школа бизниса, 
Наушностручен 
часопис. Март, 
Нови Сад, 2011, 
стр.  36-52 

2.  Јорде Јаќимовски The human capital as a 
factor in the sustainable 
development 

Школа Бизниса, 
научно стручен 
часопис, Нови 
Сад, бр. 3/2011 
стр. 72-85 

3.  Јорде Јаќимовски Developments in the 
Macedonian labor 
market 

EBES 2012 
Anthology, Eurasia 
Business and 
Economics Society, 
Papers from EBES 
2012, Antalya-
Istanbul- Warsaw, 
Conferences, 
Istanbul ( Turkey 
2013), pp 22-36 

4.  Јорде Јакимовски Social life of the city of 
Skopje 

 Vizione, 21/2014, 
Skopje, pp. 269-
275 

5.  Мирјана Борота-Поповска, 
Марија Топузовсак, Јорде 
Јаќимовски и Васил 
Поповски 

Work values of the 
Macedonian workforce 

Journal advanced  
management 
science, Vol. 3, No. 
2 June 2015 ( 
2014) pp. 158-161 

6.   Ѓорги Манев и Јорде 
Јаќимовски 

Knowledge 
management based 
organizations 

Школа Бизниса, 
Научно стручен 
часопис,  јануар-
јуни, 2015, стр. 34-
46 

12.2. Доказ за најмалку два  печатени научноистражувачки  трудови во меѓународни  
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет 
години.    
Ред.
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Јорде Јаќимовски The Socio-Demographic Eastern 
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Context of Rural 
Poverty 

Countryside, 16, 
Torun, (2010), pp. 
131-155 

2 Јорде Јаќимовски Developments in the 
Macedonian labor 
market 

EBES, 2012, 
Anthology, 
Instambul(  
Turkey-2013) pp. 
23-36 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 
години 
Ред.
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. Јорде 
Јаќимовски 

Demographic-
Regional imbalance 
in the Macedonia 

Регионални развој 
и демографски 
токови земалја 
Југоисточне 
Европе 

Ниш, 24 
јун 2011 

2.  Јорде 
Јаќимовски 

Gap between supply 
and demand of labor 

International 
scientific 
conference 
Migration and labor 
market 

 Krusevo, 
Macedoni
a, 19-20 
Oktober, 
2012 

3.  Јорде 
Јаќимовски 

Sociology of the labor 
force 

Second annual 
conference of the 
Balkan sociological 
forum – Close but 
unknown 
neighbors: Balkan 
sociological 
perspectives 

Sofia, 
Bulgaria, 
9-10 
November
, 2012 

  4.  Јорде 
Јаќимовски 

Demographic 
imbalance in the 
macedonean rural 
areas  

 XXV ESRS 
Congress, Rural 
resilience and 
vulnerability: The 
rural as locus of 
solidarity and 
conflict in time of 
crisis 

Florence, 
29 Јuly - 1 
August 
2013 

  5.  Јорде 
Јаќимовски 

Poverty of childreniln 
rural areas in 
Macedonia 

 XXV ESRS 
Congress, Rural 
resilience and 
vulnerability: The 
rural as locus of 
solidarity and 
conflict in time of 
crisis 

Florence, 
29 July-1 
August 
2013 

  6.  Јорде 
Јаќимовски 

Investments in 
human capital-
education and 
trainings 

 Меѓународна 
научна 
конференција :На 
путу ка доба знања 

Сремски 
Карловци
, Србија, 
27-28 . о9. 
2013 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава 

на студиската програма од втор циклус на студии 

1. Име и презиме Славејко Сасајковски 

2. Дата на раѓање 14 март 1959 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по социолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 

со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Факултетско 

образование 
1984 Филозофски 

факултет 

Скопје 

Магистер на науки 1994 ИСППИ 

Доктор на науки 1998 ИСППИ 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки Социолошки 

науки  
  

Политичка 

социологија ( 

Политичка 

социологија 

на верското 

организирање 

и 

институциона

лизирање )  

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Социолошки 

науки  

Политичка 

социологија ( 

Политичка 

социологија 

на верското 

организирање 

и 

институциона

лизирање )  

8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и област 

ИСППИ Научен советник / Редовен 

професор – социолошки науки 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот  Студиска програма/институција 

1.   

2.   

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Политичка религија Социолошки науки – менаџмент 
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на општествени промени / 

ИСППИ – УКИМ 

2. Социологија на нацијата Социолошки науки – менаџмент 

на општествени промени / 

ИСППИ – УКИМ 

 3. Политичка социологија Социолошки науки – менаџмент 

на општествени промени / 

ИСППИ - УКИМ 

 4.   

 5.   

 6.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Надворешна политика на САД Политички науки / УКИМ - 

ИСППИ 

2. 

 

 

 

3. 

    

4. 

 

 

 

 

  

Флексибилизации на пазари на труд 

 

 

 

Глобална политика и окружувањето 

 

Неолиберална глобализација и глобални 

финансиско – економски кризи  

Организациони науки ( 

менаџмент ) / УКИМ – ИСППИ 

 

 

Социолошки науки / ИСППИ – 

УКИМ 

Социолошки науки / ИСППИ - 

УКИМ 

10. Селектирани резултати вопоследните пет години  Организациони науки / УКИМ – 

ИСППИ 

Социолошки науки / УКИМ – 

ИСППИ 

Социолошки науки / ИСППИ - 

УКИМ 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Sasajkovski Slavejko – 

Micanovska Ljubica 
IMPORTANCE OF REFORM 
OF THE PENSION SYSTEM 
AND THE LABOR MARKET 
FOR THE GLOBAL 
COMPETITIVENESS OF THE 
GERMAN ECONOMY,  
 

Third International Scientific 

Conference "Changes in 

Global Society" European 

University - Republic of 

Macedonia ( EURM ) , 

Skopje, 2013.  

2. Sasajkovski Slavejko – 

Micanovska Ljubica  
POLITICAL ECONOMY OF 
THE TRANSATLANTIC 
TRADE AND INVESTMENT 
PARTNERSHIP ( TTIP ) . 
  
 

 International conference 

“CHALLENGES OF 

CONTEMPORARY 

SOCIETY” , Ss. Cyril and 

Methodius University in 

Skopje - Institute for 
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sociological, political and 

juridical research, Skopje, 

2015. 
3. Sasajkovski Slavejko – 

Micanovska Ljubica  
"DOHA ROUND 
NEGOTIATIONS OF THE 
WORLD TRADE 
ORGANIZATION AND THE 
GROWTH OF THE GLOBAL 
ECONOMY.     
 

5th International Conference 

for Entrepreneurship, 

Innovation and Regional 

Development, Sofia, 2012 

4. Sasajkovski Slavejko – 

Micanovska Ljubica  
GREEK DEBT CRISIS AND 
THE COUNTRY’S FUTURE 
IN THE EUROZONE” .  

International Conference 
“Contemporary Security 
Paradigms and Challenges: 
Theory and Practice” , 
University “Ss. Cyril nad 
Methodius” – Faculty of 
Philosophy, Skopje – Institute 
for Security, Defence and 
Peace Studies, Ohrid, 2015. 
 

5. Sasajkovski Slavejko – 

Micanovska Ljubica  
MORAL HAZARD AND 
GLOBAL FINANCIAL CRISIS 
IN 2008.  

 

 

 Second International 
Scientific Conference “Social 
Change in the Global World” , 
Goce Delcev University in 
Shtip – Faculty of Law, Shtip, 
Macedonia, Voronezh State 
University, Faculty of Law, 
Voronezh, Russia, University 
of Liege, Faculty of law, 
Political Science and 
Criminology, Liege, Belgium, 
Stip, 2015. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Сасајковски Славејко Десекуларизација на 

македонското 

општество 

ИСППИ / 2008 

2. Сасајковски Славејко Рамковниот договор 
и концептот на 
локалната 
самоуправа во Р. 
Македонија 

ИСППИ / 2009 

3. Сасајковски Славејко Македонска 

социолошка мисла 

ИСППИ / 2007 

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
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Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи Ментор на одбранети тези 

 

1. Религиската хетерогеност на индиското 
општество како детерминанта на 
општественото уредување и политичкиот 
систем на Индија, Иванка Огненоска, 2012. 

2. Управување со знаење во Европската унија, 
Нина Маркова, 2011. 

3. Односот на концептот на франкофонската 
мондијализација кон концептот на 
англосаксонската глобализација, Лиман Авдиу, 
2011. 

4. Библиските постулати и општествената 
благосостојба ( демократските достигнувања 
на политичките поредоци и социо – 
економскиот развој, Љупчо Ристовски, 2009.  

5. Взаемната поврзаност и влијание на културно 
– вредносната компонента на воспитно – 
образовниот процес и меѓуетничките односи 
во Република Македонија, Метуш Сулејмани, 
2001. 

6.  Политички аспекти на CIMIC ( Цивилно – 
воена соработка ) согласно со доктрината на 
НАТО, Урим Вејсели, 2006.  

7. Општествената девијација и ставот на 
исламската религија кон неа, Бејтула Демири, 
2006. 

8. Лисабонскиот договор како темел на 
надворешно – политичкиот идентитет на 
Европската унија, Горан Илик, 2008. 

9. Парадигматската важност на кемализмот за 
надворешната политика на САД, Марина 
Илиевска, 2009.  

10. Универзалните религиски објави на 
христијанството и исламот, Емиљ Сулејмани, 
2005. 

11. Важноста на Р. Турција за креирањето на 
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надворешниот политички идентитет на 
Европската унија, Арбнор Тефику, 2012.   

12. Религиските разлики како фактор на 
општествената дезинтеграција во моделот на 
мултикултурализмот во Република 
Македонија, Фати Азизи, 2013 

13. Портретирањето на конфликтот меѓу 
христијанско – културниот и либерално – 
демократскиот идентитет на Европската унија 
во јавните дебати, Тања Кимова, 2013. 

14. Односот кон религијата и верските заедници 
како белег на идеолошките профили на 
политичките партии ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, 
Дамир Зејниловски, 2013. 

15. Односот на етницитетот и нацијата во 
теориите на Ернест Гелнер и Ентони Смит, 
Александар Кузмановски, 2014. 

11.3. Докторски дисертации Ментор на одбранети  дисертации  

 

1. Процесот на глобализација на идејата на 
либералната демократија – дефинирање на 
идеолошко – политичкиот идентитет во 
современиот свет со акцент на САД и ЕУ, Маја 
Мишковска, 2005. 

2. Приближување на Република Македонија кон 
НАТО, Назми Маљиќи, 2003.  

3.  Социјално – интегративната и филозофската 
функција на исламот, Емиљ Сулејмани, 2006. 

4. Политички и социолошки аспекти на 
политичката пропаганда на изборен процес, 
Јован Ананиев, 2006.  

5. Некои аспекти на исламот како политичка 
парадигма, Бејтула Демири, 2008. 

6. Социолошко изучување на суната, Фаредин 
Ебиби, 2011. 

7. Надворешно – политичката моќ на Европската 
унија во идеологизацијата на новиот светски 
поредок, Горан Илик, 2010. 

8. Ханифскиот месхеб и социјалниот живот на 
муслиманите во Република Македонија, Арсе 
Петрески, 2004.   

9. Концептот на франкофонијата, вредностите на 
надворешната политика на Република 
Франција и односот кон Арапската пролет 
2011, Лиман Авдиу, 2013.    

10. Политичките партии во Република Македонија 
и конфликтот од 2001 година, Биљал Лутфии, 
2015.  

11. Идеологијата на бахабизмот и 
традиционалното практикување на исламот во 
Република Македонија, Александар Грижев, 
2014. 
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12. Политичките  аспекти на верско – политичките 
кризи согласно со системот за управување со 
кризи на Република Македонија, Урим Вејсели, 
2014. 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет  години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1. Sasajkovski 

Slavejko – 

Micanovska 

Ljubica  

IMPORTANCE OF REFORM OF 
THE PENSION SYSTEM AND 
THE LABOR MARKET FOR THE 
GLOBAL COMPETITIVENESS 
OF THE GERMAN ECONOMY 
 

Third International Scientific 

Conference "Changes in 

Global Society" European 

University - Republic of 

Macedonia ( EURM ) , 

Skopje, 2013 

2. Sasajkovski 

Slavejko – 

Micanovska 

Ljubica  

DOHA ROUND 
NEGOTIATIONS OF THE 
WORLD TRADE 
ORGANIZATION AND THE 
GROWTH OF THE GLOBAL 
ECONOMY.     
 

5th International Conference 

for Entrepreneurship, 

Innovation and Regional 

Development, Sofia, 2012. 

3. Sasajkovski 

Slavejko – 

Micanovska 

Ljubica  

POLITICAL ECONOMY OF THE 
TRANSATLANTIC TRADE AND 
INVESTMENT 
PARTNERSHIP ( TTIP ). 
  

  
 

International conference 
“CHALLENGES OF 
CONTEMPORARY 
SOCIETY” , Ss. Cyril and 
Methodius University in 
Skopje - Institute for 
sociological, political and 
juridical research, Skopje, 
2015.  
 

4. Sasajkovski 

Slavejko – 

Micanovska 

Ljubica  

GREEK DEBT CRISIS AND THE 
COUNTRY’S FUTURE IN THE 
EUROZONE” . 
  
 

International Conference 
“Contemporary Security 
Paradigms and Challenges: 
Theory and Practice” , 
University “Ss. Cyril nad 
Methodius” – Faculty of 
Philosophy, Skopje – 
Institute for Security, 
Defence and Peace 
Studies, Ohrid, 2015. 
  

5. Sasajkovski 

Slavejko – 
MORAL HAZARD AND 
GLOBAL FINANCIAL CRISIS IN 

 Second International 
Scientific Conference 
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Micanovska 

Ljubica 
2008. 
 
 

“Social Change in the 
Global World” , Goce 
Delcev University in Shtip 
– Faculty of Law, Shtip, 
Macedonia, Voronezh 
State University, Faculty of 
Law, Voronezh, Russia, 
University of Liege, Faculty 
of law, Political Science 
and Criminology, Liege, 
Belgium, Stip, 2015. 
     

6. Sasajkovski 

Slavejko – 

Micanovska 

Ljubica 

THE FLEXICURITY CONCEPT – 
CHALLENGE ( AND ) FOR THE 
SOCITIES AND ECONOMIES 
OF SOUTH EASTERN EUROPE. 
 
 
 

International Conference 
“SMEs DEVELOPMENT 
AND INNOVATION: 
BUILDING COMPETITIVE 
FUTURE OF SOUTH - 
EASTERN EUROPE” , 
University “St. Kliment 
Ohridski”- Bitola - Faculty 
of Economics – Prilep, CEI 
( Central European 
Initiative ) , Center for 
Innovation & 
Development, Ohrid, 
2014. 
 
 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.број Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред.

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

Конференција 

Година 

1. Sasajkovski Slavejko – 

Micanovska Ljubica 
IMPORTANCE OF 
REFORM OF THE 
PENSION SYSTEM 
AND THE LABOR 
MARKET FOR THE 
GLOBAL 
COMPETITIVENESS 
OF THE GERMAN 
ECONOMY 

Third International 
Scientific 
Conference 
"Changes in Global 
Society" European 
University - 
Republic of 
Macedonia ( EURM 
) .  

Skopje, 
2013. 
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2. Sasajkovski Slavejko – 

Micanovska Ljubica 
DOHA ROUND 
NEGOTIATIONS OF 
THE WORLD TRADE 
ORGANIZATION AND 
THE GROWTH OF 
THE GLOBAL 
ECONOMY.     
 

5th International 

Conference for 

Entrepreneurship, 

Innovation and 

Regional 

Development. 

Sofia, 2012 

3. Sasajkovski Slavejko – 

Micanovska Ljubica 
 THE FLEXICURITY 
CONCEPT – 
CHALLENGE ( AND ) 
FOR THE SOCITIES 
AND ECONOMIES OF 
SOUTH EASTERN 
EUROPE. 

 

 

 International 
Conference “SMEs 
DEVELOPMENT 
AND INNOVATION: 
BUILDING 
COMPETITIVE 
FUTURE OF SOUTH 
- EASTERN 
EUROPE” , 
University “St. 
Kliment Ohridski”- 
Bitola - Faculty of 
Economics – Prilep, 
CEI ( Central 
European Initiative 
) , Center for 
Innovation & 
Development. 
 

 Ohrid, 
2014. 
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Прилог  
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет  

циклус на студии 

1. Име и презиме Весна Забијакин Чатлеска 

2. Дата на раѓање 7.03.1967 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Докторски студии по 
Менаџмент 

2013 Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Институт за 
социолошки и 
политичко-правни 
истражувања - Скопје 

Магистерски студии по 
Менаџмент на човечки 
ресурси 

2007 Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ во 
Скопје, Институт за 
социолошки и 
политичко-правни 
истражувања - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје 
 

Поле  Област 
 

Општествени науки Организациск
и науки и 
управување 
(менаџмент) 

Управување со 
човечки ресурси 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје 
 

Поле 
 

Област 
 

Општествени науки Организациск
и науки и 
управување 
(менаџмент) 

Управување со 
човечки ресурси 

8. Доколку е во работен однос да се 
наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е избран 
и во која област 

 Институција  Звање во кое е избран и 
област 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, Институт за 
социолошки и политичко-
правни истражувања - Скопје 

Доцент по Бизнис 
менаџмент и 
Претприемништво 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги водел на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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1. Претприемништво Магистерски студии по менаџмент на 
човечки ресурси, УКИМ, Институт за 
социолошки и политичко-правни 
истражувања - Скопје 

2. Организациски менаџмент Магистерски студии по Политички 
менаџмент, УКИМ, Правен факултет 
„Јустинијан Први“ Скопје 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Претприемништво и иновации Докторски студии по Организациски 
науки и управување (менаџмент)/ 
УКИМ, Економски факултет, 
Економски институт и ИСППИ 

2. Бизнис менаџмент Докторски студии по Организациски 
науки и управување (менаџмент)/ 
УКИМ, Економски факултет, 
Економски институт и ИСППИ 

3. Стратешки менаџмент Докторски студии по Организациски 
науки и управување (менаџмент)/ 
УКИМ, Економски факултет, 
Економски институт и ИСППИ 

  4. Семеен бизнис и одржливост Докторски студии по Социологија на 
организација, ИСППИ 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. M. Borota 
Popovska, M. 
Topuzovska 
Latkovikj and V. 
Zabijakin 
Chatleska 

Expectations Toward Work of the 
Unemployed Macedonian Youth  

Institute of Knowledge 
Management; 
Knowledge - 
International Journal 
Scientific Papers, Vol. 
14.1, pp.49-55, 2016 

2. M. Borota 
Popovska, M. 
Topuzovska 
Latkovikj and V. 
Zabijakin 
Chatleska 

Career Maturity of the Macedonian 
Workforce 

Institute of Knowledge 
Management; 
Knowledge - 
International Journal 
Scientific Papers, Vol. 
12.2, pp.15-23, 2016 

3. Zabijakin 
Chatleska, V. 

Human Resource Management in Small 
and Medium-sized Enterprises: Recent 
Developments and Emerging Issues 
 

International 
Conference:  
CHALLENGES OF 
CONTEMPORARY 
SOCIETY  
12 November 2015,  
Skopje, Macedonia, 
 Ss. Cyril and 
Methodius University 
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in Skopje,  
Institute for 
Sociological, Political 
and Juridical Research, 
Conference 
proceedings, pp.145-
157 

4. Zabijakin 
Chatleska, V. 

 The Human Resource Practices as Driver of 
Innovations in SMEs  

The 7th International 

Conference for 

Entrepreneurship, 

Innovation and 

Regional Development 

- ICEIRD 2014, 

Nicosia, Cyprus, June, 

5-6. Proceedings, pp. 

64-72. 2014 

5. Zabijakin 
Chatleska, V. 

Conceptual Model of HR Practices and 
Innovation Performance From the 
Organizational Learning Perspective 

International Conference 
- SMEs Development and 
Innovation: Building 
Competitive Future of 
South-Eastern Europe. 
Central European 
Initiative (CEI), Faculty of 
Economics, Prilep and 
Center for Innovation & 
Development. Ohrid. 3-4 
October, 2014, 
Macedonia. Proceedings, 
pp. 953-963. 2014 

6. Sofijanova, E. and 
Zabijakin 
Chatleska, V. 

Employee involvement and organizational 

performance: Evidence from the 

manufacturing sector in Republic of 

Macedonia 

Trakia Journal of 
Sciences, Vol. 11, Suppl. 
1, pp. 31-36. 2013  

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. К. Бабунски, Ј. 
Јаќимовски, Е. 
Симоска, М. Б. 
Поповска,  Р. 
Цацаноска, М. 
Т. Латковиќ, А. 
Цекиќ, В. З. 
Чатлеска, В. 
Јаќимовска 

Национален проект: Јавното мислење во 
Република Македонија, 2014. Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за 
социолошки и политичко-правни 
истражувања, Скопје, 2014 (во делот за личен 
и кариерен развој). 

Институт за 
социолошки и 
политичко-правни 
истражувања - 
Скопје, 2015 

2. Ј. Јаќимовски, 
Е. 
Серафимовска, 
М. Марковиќ, 

Национален проект: Младинските трендови 
во Република Македонија. Нарачател: 
Агенција за млади и спорт на Република 
Македонија. Извршител: Универзитет “Св. 

Агенција за млади и 
спорт на Република 
Македонија и ИСППИ, 
2015 
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М. Т. Латковиќ, 
А. Цекиќ, В. З. 
Чатлеска, К. 
Бабунски  

Кирил и Методиј“ во Скопје, Институт за 
социолошки и политичко-правни 
истражувања, Скопје, 2014. 

3. А. Цекиќ, К. 
Бабунски, В. 
Забијакин 
Чатлеска 

Меѓународен проект: South-Eastern 
European Data Services, founded by Swiss 
National Science Foundation and Swiss 
Agency for Development and Cooperation 
(SDC) 
 

2015 - 2017 

4. А. Цекиќ, К. 
Бабунски, В. 
Забијакин 
Чатлеска, Е.  
Серафимовска 

Меѓународен проект: RRPP Data Rescue 
Project, founded by Regional Research 
Promotion Programme , Swiss Agency for 
Development and Cooperation (SDC), 
Federal Department of Foreign Affairs 
 

2016  

5. В. Забијакин 
Чатлеска, М. 
Борота 
Поповска, М. 
Топузовска 
Латковиќ 

Национален проект: Мултиетничка 
истражувачка студија за младинско 
претприемништво. Нарачател: 
Фондација за менаџмент и индустриско 
истражување. Извршител: ИСППИ 

Во рамки на проект 
Заедно за успех: 
млади 
претприемачи, 
движечка сила за 
добри меѓуетнички 
односи, ИПА 
програма за 
поддршка на 
граѓанско општество 
и медиуми, 2016 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. В. Забијакин 
Чатлеска, М. 
Борота 
Поповска, М. 
Топузовска 
Латковиќ 

Мултиетничка истражувачка студија за 
младинско претприемништво 

Фондација за 
менаџмент и 
индустриско 
истражување - 
Скопје, 2016 

2. Ј. Јаќимовски, 
Е. 
Серафимовска, 
М. Марковиќ, 
М. Т. Латковиќ, 
А. Цекиќ, В. З. 
Чатлеска, К. 
Бабунски 

Извештај од истражувањето „Младински 
трендови во Република Македонија“ 

ИСППИ, 2015 

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. Автори Наслов Издавач / година 
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број 

1. Sofijanova, E., 
Dimovska, V., 
Zabijakin 
Chatleska, V. and 
Spirovska, M. 

 Commitment to quality in agribusiness  Science & Technologies, 
(Plant studies), Vol. 3, 
No. 6, pp. 1-4. 2013 

2. Sofijanova, E., 
Kuzelov, A., 
Fotov, R. and 
Zabijakin-
Chatleska, V. 

Implementing teamwork  for quality in 
agribusiness 

Science & 
Technologies, (Plant 
studies), Vol. 3, No. 6, 
pp. 5-8. 2013 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи / 
11.2. Магистерски работи 1 
11.3. Докторски дисертации / 

 За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните  пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. M. Borota 
Popovska, M. 
Topuzovska 
Latkovikj and V. 
Zabijakin Chatleska 

Expectations Toward 
Work of the Unemployed 
Macedonian Youth  

Tenth International 
Scientific Conference 
THE POWER OF 
KNOWLEDGE 
7-9.10.2016, Greece 

2016 

2. M. Borota 
Popovska, M. 
Topuzovska 
Latkovikj and V. 
Zabijakin Chatleska 

Career Maturity of the 
Macedonian Workforce 

International Scientific 
Conference: Knowledge 
Without Borders, 8-10 
April, 2016, Bulgaria 

2016 

3. Zabijakin Chatleska, 
V. 

Human Resource 
Management in Small 
and Medium-sized 

International 
Conference:  
CHALLENGES OF 

2015 
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Enterprises: Recent 
Developments and 
Emerging Issues 
 

CONTEMPORARY 
SOCIETY  
12 November 2015,  
Skopje, Macedonia, 
 Ss. Cyril and Methodius 
University in Skopje,  
Institute for 
Sociological, Political 
and Juridical Research, 
Conference 
proceedings, pp.145-
157 

4. Zabijakin Chatleska, 
V. 

Conceptual Model of HR 
Practices and Innovation 
Performance From the 
Organizational Learning 
Perspective 

International Conference - 
SMEs Development and 
Innovation: Building 
Competitive Future of 
South-Eastern Europe. 
Central European Initiative 
(CEI), Faculty of 
Economics, Prilep and 
Center for Innovation & 
Development. Ohrid. 3-4 
October, 2014, 
Macedonia. Proceedings, 
pp. 953-963. 2014 

2014 

  5. Zabijakin Chatleska, 
V. 

 The Human Resource 
Practices as Driver of 
Innovations in SMEs  

The 7th International 

Conference for 

Entrepreneurship, 

Innovation and Regional 

Development - ICEIRD 

2014, Nicosia, Cyprus, 

June, 5-6. Proceedings, 

pp. 64-72. 2014 

2014 

  6. Zabijakin Chatleska, 
V. 

Conceptual Model of HR 
Practices and Innovation 
Performance From the 
Organizational Learning 
Perspective 

International Conference - 
SMEs Development and 
Innovation: Building 
Competitive Future of 
South-Eastern Europe. 
Central European Initiative 
(CEI), Faculty of 
Economics, Prilep and 
Center for Innovation & 
Development. Ohrid. 3-4 
October, 2014, 
Macedonia. Proceedings, 
pp. 953-963. 2014 

2014 

  7. Sofijanova, E. and 
Zabijakin Chatleska, 
V. 

High Performance Work 
Practices and Organizational 
Performance: An analysis of 

XIth International Scientific 
Conference “Management 
and Engineering ‘13”. 
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the Macedonian Food and 
Beverage Industry 

Technical University - 
Sofia, Faculty of 
Management; University 
of Versailles, Saint Quentin 
En Yvelines - France, 
Graduate School of 
Management; Scinetific 
and Technical Union of 
Mechanical Engeneering, 
National Scientific and 
Technical Society 
“Management and 
Engineering”, Bulgaria, 
Sozopol, June 23-26. 2013 
Conference proceedings 
(Vol.II), pp. 634-647. 2013 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 
втор циклус на студии 

1. Име и презиме Марија Топузовска Латковиќ 
2. Дата на раѓање 11.07.1981 год.  
3. Степен на образование Докторат 
4. Наслов на научниот степен Доцент  
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  
Доктор на 
менаџмент 

2011 ИСППИ 

Магистер на 
менаџмент на 
човечки ресурси 

2008 ИСППИ 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област  
Општествени 
науки 

Организациски 
науки 

Управување со 
човечки ресурси 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Организациски 
науки 

Менаџмент 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
во која работи и звањето во 
кое е избран 

Институција  Звање во кое е избран и област 
ИСППИ Доцент на менаџмент на човечки 

ресурси и истражувачка 
методологија за бизнис и менаџмент 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води во првиот циклус на студии 

Ред.
број 

Наслов на предметот  Студиска 
програма/институција 

1. / / 
2. / / 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на студии 
Ред.
број 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1. Менаџмент на човечки ресурси МЧР - ИСППИ 
2. Организациско однесување МЧР - ИСППИ 

 3. Истражувачки методи во менаџмент на 
човечки ресурси  

МЧР - ИСППИ 

 4. Методологија на општествени 
истражувања 

МЧР - ИСППИ 

 5.  Организациско однесување и развој  Општествен развој - ИСППИ 
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на студии 

Ред.
број 

Наслов на предметот Студиска 
програма/институција 

1. Квалитет на работен живот Организациски науки и 
управување (менаџмент) – 
Докторска школа на УКИМ 

  2 Организациско однесување Организациски науки и 
управување (менаџмент) – 
Докторска школа на УКИМ 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.
број 

Автори  Наслов  Издавач/година 
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1 M. Topuzovska 

Latkovikj, M. 
Borota Popovska 

Competency-based education 
curriculum for HR 
professionals 

ANNUAL of ISPJR, year 
XL, vol.1. pp.  57-67 

2 M. Borota 
Popovska, M. 
Topuzovska 
Latkovikj, V. 
Popovski 

Attitudes towards 
continuous learning and 
new communication 
technologies 

Entrepreneurial 
Learning Scientific 
Journal, Vol.3, No. 
1, (2013), 92-102 
 

3 M. Topuzovska 
Latkovikj, M. 
Borota Popovska, 
V. Popovski 

Quality of work life of 
Macedonian managers: 
differences between public 
and private sector 

International Journal 

of Human Resource 

Management 

Research and 

Development, Volume 

3, Number 1, January - 

March (2013), pp. 24-

33. 

4 Marija 
Topuzovska 
Latkovikj,  
Mirjana Borota 
Popovska, Vasil 
Popovski 

Work Values and Preferences 
of the New Workforce: HRM 
Implications for Macedonian 
Millennial Generation.  

Journal of Advanced 
Management Science 
Vol 4, no. 4 (2016). 

 5 M. Borota 
Popovska, M. 
Topuzovska 
Latkovikj, V. 
Popovski, J. 
Jakimovski 

Work values of the 
Macedonian workforce 

Journal  of Advanced 
Management Science, 
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