
КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 

Член 1 

Професионалните референци на кандидатите за избор во 

наставно-научни, научни и соработнички звања се вреднуваат во 
следниве области:  

 

 наставно-образовна дејност (НО);  

 научноистражувачка дејност(НИ); 

 стручно-уметничка дејност (СУ);  

 стручно-апликативна дејност (СА).  

  Секоја референца од овие области се вреднува со соодветен 

број поени,  дефинирани во член 2 до член 5. 
Член 2 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ  

           Поени 

Одржување на настава
1
  

- од прв циклус студии  0,04 

- од втор циклус студии 0,05 

- од трет циклус студии 0,06 

Настава во летни школи и работилници  

- раководител 1,5 

- учесник 1 

Одржување на теренска настава
2
     0,04 

Одржување на вежби (лабораториски, аудиториски или 

изработка на семинарски труд)
3
    

0,03 

Консултации со студенти
4
 0,002 

Ментор на дипломска работа 0,2 

Ментор на специјалистичка работа
  1,0 

Член на комисија за оцена или одбрана на докторат 0,5 

Член на комисија за оцена или одбрана на 

магистратура 

0,3 

Член на комисија за оцена или одбрана на 

специјалистичка работа  

0,2 

Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска 

работа 

0,1 

Позитивно рецензиран универзитетски учебник  

  
 

- автор 8 

- коавтор 6 

                                                 
1
 Vkupniot broj poeni vo semestar se dobiva na sledniov na~in: nedelen broj na ~asovi * br. na 

rabotni nedeli vo semestar (15) * po boduvawe (0,04/0,05/0,06). Primer: 3 (~asa nedelno)* 15 

(nedeli)* 0,04 (poeni za odr`uvawe nastava od prv ciklus studii) =  poeni.  

 
2
 Vkupniot broj poeni vo semestar se dobiva na sledniov na~in: nedelen broj na ~asovi * br. na 

rabotni nedeli vo semestar (15) * po boduvawe (0,04). Primer: 3 (~asa nedelno)* 15 (nedeli)* 

0,04 (poeni za predavawa od terenska nastava) =  poeni.  

 
3
 Vkupniot broj poeni vo semestar se dobiva na sledniov na~in: nedelen broj na ~asovi * br. na 

rabotni nedeli vo semestar (15) * po boduvawe (0,03). Primer: 3 (~asa nedelno)*15 (nedeli)* 

0,03 (poeni za ~asovi ve`bi) =  poeni. 

 
4
 Vkupniot broj poeni vo semestar se dobiva na sledniov na~in: broj na studenti * boduvawe. 

Primer: 100 (studenti vo semestar) *  0,002 (boduvawe) = 0,2 poeni. 
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Учебник издаден и во употреба на универзитет во 

странство                                      
 

- автор 10 

- коавтор 8 

Изменето и дополнето издание на учебник   

- автор 4 

- коавтор 3 

Превод на учебник  3 

Позитивно рецензирана збирка задачи или практикум  

- автор 4 

- коавтор 3 

Интерна скрипта од предавања
5
 4 

Интерна скрипта од вежби
5
  3 

Основен школски или средношколски учебник  

- автор 7 

- коавтор 6 

Научно-популарна книга  

- автор 6 

- коавтор 4 

Научно-популарна или наставно-историска статија во 

стручно-методско списание    
1 

Рецензент на универзитетски учебник 1 

Рецензент на учебник за средно образование 0,5 

Пакет материјали за одреден предмет 1 

Уредник на зборник на текстови за одреден предмет 2 

  
Член 3 

 
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ    

Поени 

Одбранета докторска теза 8 

Одбранета магистерска работа 4 

Одбранет специјалистички труд 2 

Ментор на докторска дисертација 3 

Ментор на магистерска работа 1 

Раководител на национален научен проект 6 

Раководител на меѓународен научен проект 9 

Национален координатор на меѓународен научен проект

   

6 

Учесник во национален научен проект 3 

Учесник во меѓународен научен проект 5 

Монографија
6, 8 8 

Монографија објавена во странство
6, 8 

12 

Дел од  монографија
7
 4 

                                                 
5
 Internata skripta predavawa i internata skripta ve`bi treba da se odobri od nastavno-

nau~niot sovet, odnosno od sovetot na edinicata. 

 
6
 Monografija e nau~no ili stru~no izdanie koe celosno obrabotuva odredena problematika vrz 

osnova na sopstveni podatoci i podatoci od drugi avtori. 

 
7
 Delot pretstavuva zaokru`ena celina (na primer, glava vo nau~na kniga). 
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Дел од монографија објавен во странство
7 

6 

Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

научно/стручно 

списание
8
 

4 

Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

референтно   
научно/стручно списание со меѓународен уредувачки 

одбор
9
                                 

6 + 

и.ф. 

Труд со оригинални научни резултати во 

стручно/научно популарно списание
8 

2 

Труд со оригинални научни резултати, објавен во 

стручно/научно 

популарно списание со меѓународен уредувачки одбор
9
                            

3 

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен 

во зборник на трудови од научен/стручен собир
8 

2 

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен 

во зборник на трудови од научен/стручен собир со 

меѓународен уредувачки одбор
9 

3 

Пленарно предавање на научен/стручен собир 2 

Секциско предавање на научен/стручен собир 1 

Пленарно предавање на научен/стручен собир со 

меѓународно учество 

3 

Секциско предавање на научен/стручен собир со 

меѓународно учество 

2 

Одржано предавање по покана на универзитет 1 

Одржано предавање по покана на референтен странски 

универзитет  

3 

Учество на научен/стручен собир со реферат 1 

Одржано предавање на семинар за потребите на 
домашни спортски здруженија и федерации 

0.5 

Одржано предавање на семинар за потребите на 

меѓународни спортски здруженија и федерации  

1 

        
Член 4 

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 

                Поени 

Јавно изведено или претставено уметничко дело  
во облик признат во струката 

8 

Самостојно јавно претставување на архитектонски и 

урбанистички дела со публикација 
4 

Идејно архитектонско решение 2 

Изведен архитектонски објект 4 

Идејно обликовно решение за елементи од мебел, 

урбана опрема и други објекти 
1 

                                                                                                                                                        
 
8
 Vo slu~aj koga eden nau~en/stru~en, odnosno aplikativen trud ima pove}e avtori, koga se dva 

avtora-sekoj dobiva po 90% od bodovite, koga se tri avtori - sekoj dobiva po 80% od bodovite, 

koga se ~etiri i pove}e - sekoj dobiva po 60% od bodovite. 

 
9
 Me|unaroden ureduva~ki odbor e odbor vo koj u~estvuvaat eksperti od soodvetnata nau~na 

oblast od najmalku 5 zemji, pri {to brojot na u~esnici od edna zemja ne mo`e da nadminuva 40% 

od vkupniot broj ~lenovi. 
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Изведен елемент од мебел, урбана опрема или друг 

предмет                                                         
1 

Урбанистичко решение 1 

Архитектонско-урбанистичко решение за партерни и 

амбиентални целини 
2 

Групно јавно претставување на архитектонски и 

урбанистички дела                           
2 

Учество на архитектонски или архитектонско-

урбанистички конкурс                       
2 

  
Член 5 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ  

           Поени

  

Стручна монографија
8 8 

Стручна монографија објавена во странство
8 12 

Книга од стручна област  

- автор 8 

- коавтор 7 

Поглавје во книга  

- автор 3 

- коавтор 2 

Речник  

- автор 6 

- коавтор 3 

Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, 

супервизија  
1 

Патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 

индустриска сопственост 
4 

Идеен проект  

- одговорен проектант 2 

- учесник/соработник 1 

Студија  

- одговорен проектант 2 

- учесник/соработник 1 

Главен (основен) проект  

- одговорен проектант 4 

- учесник/соработник 2 

Изведбен  проект  

- одговорен проектант 1 

- учесник/соработник 0,5 

Ревизија  

- одговорен  1 

- учесник/соработник 0,5 

Дизајн или изработка на информациски систем 1 

Учество во работата на комисии за државни натпревари 1 

Учество во промотивни активности на 

факултетот/институтот 
0,5 

Објавено дело во каталог од национална ликовна 

манифестација   
1 
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Објавено дело во каталог од меѓународна ликовна 

манифестација   
2 

Учество на национални ликовни симпозиуми (колонии)

  

2 

Учество на меѓународни ликовни симпозиуми (колонии)

  

4 

Член на национална жири-комисија 1 

Член на меѓународна жири-комисија 2 

Идеен архитектонски проект   

- автор 2 

- учесник/соработник 1 

Основен архитектонски проект  

- автор 2 

- учесник/соработник 1 

Урбанистички проект  

- автор 2 

- учесник/соработник 1 

Урбанистички план  

- автор 2 

- учесник/соработник 1 

Дела од архитектонска визуелизација, мултимедиски и 

графички дизајн 
 

- автор 2 

- учесник/соработник 1 

Воведување нова лабораториска/клиничка метода 4 

                 
Дејности од поширок интерес 

           Поени 

Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание 0,5 

Уредник на зборник на трудови на високообразовна и 

научна  институција 

2 

Уредник на зборник на трудови од научен/стручен 

собир 

1 

Претседател на организационен или програмски одбор 

на научен/стручен собир 

1 

Член на организационен или програмски одбор на 

научен/стручен собир 

0,5 

Претседател на организационен или програмски одбор 

на меѓународен  научен/стручен собир 
2 

Член на организационен или програмски одбор на 

меѓународен научен/стручен собир 
1 

Државна награда за научни постигнувања  

- самостоен 5 

- учесник во тим 2 

Награда за научни постигнувања од струкова 

организација  
 

- самостоен 3 

- учесник во тим 1 

Студиски престој во странство  

- до три месеци 0,5 
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- до 6 месеци 1 

- повеќе од 6 месеци 2 

Членство во извршно тело на меѓународна организација 

која поддржува/организира научноистражувачка дејност 

(ФП7, ЦОСТ, ИЦГЕБ, ИЕАЕ и сл.) 

 

- претседател 4 

- член 2 

Изготвување и пријавување на научен/образовен 

национален проект  
 

- носител 1 

- соработник 0,5 

Изготвување и пријавување на научен/образовен 

меѓународен проект  
 

- носител 2 

- соработник 1 

Ректор
10
  9 

Проректор
10 7 

Декан/директор
10 6 

Продекан
10 4 

Раководител на внатрешна организациона единица
10 3 

Член на Универзитетскиот сенат
10 2 

Член на универзитетска комисија
10 1 

Член на факултетска комисија
10 0,5 

Член на комисија за избор во звање
10 0,2 

Координатор на студиска програма
10 1 

Раководител на постдипломски или докторски студии
10

    

2 

Подготовка на национални документи (стратегии, 

закони и сл.)  

2 

Учество во комисии и тела на државни и други органи   1 

Претседател на Советот за наука на  
Министерството за образование и наука

10
   

5 

Член на Советот за наука на Министерството за 

образование и наука
10 

3 

Национален координатор за одредена стручна област
10 4 

Учество во изработка на национална програма од 

одредена област 
3 

                           

   

                                                 
10
 Poenite se odnesuvaat za eden mandaten period 
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 Спортска дејност  

           Поени 

Тренер на спортски клуб 1 

Тренер (ментор) на студентска репрезентација 2 

Селектор (водич) на студентска репрезентација 4 

Тренер (ментор) на државна репрезентација 2 

Селектор (водич) на државна репрезентација 4 

Претседател на спортско натпреварувачко здружение 2 

Претседател на стручно-организационен одбор за 

организација на домашен натпревар 

2 

Претседател на стручно-организационен одбор за 

организација на меѓународен натпревар од висок 

рејтинг   

3 

Награди и признанија добиени на државна официјална 

спортска манифестација 
5 

 
Ректор 

Проф. д-р Велимир Стојковски 
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АНЕКС 2 

ОБРАЗЕЦ  

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,  НАСТАВНО-

СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 
 

Кандидат:      

___________________________________________________________ 
 (име, татково име и презиме) 

Институција:    

___________________________________________________________ 
                  (назив на факултетот/институтот) 

Научна област: 

___________________________________________________________ 
 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ  
 

Ред. 

број 

Назив на активноста: 

 
Поени 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Вкупно  
 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
   

Ред. 

број 

Назив на активноста: 

 
Поени 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Вкупно  
  

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 
            

Ред. 

број 

Назив на активноста: 

 
Поени 
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 Вкупно  
            

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ  
            

Ред. 

број 

Назив на активноста: 

 
Поени 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Дејности од поширок интерес  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Спортска дејност   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Вкупно  
 

 
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО 

ЗВАЊЕ 

 

 
Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ  
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НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ  
СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ  
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ   

Вкупно  
      Членови на комисијата 

1. _________________________, 
претседател 

2. _________________________, член 

3. _________________________, член 

4. _________________________, член 

 

 


