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1. Карта на високообразовната институција
Назив на високообразовната
установа

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Седиште

Охрид, Кеј „Mаршал Тито“ бр.95

Веб страница

www.ftu.uklo.edu.mk

Вид на високообразовната
установа

јавна

Податоци за основачот

Собрание на Република Македонија

Податоци за последната1.
Нова
акредитација

Нова студиска програма

Студиски и
научноистражувачки подрачја
за кои е добиена акредитација

Подрачје
5 Општествени науки
Полиња
5.14 Туризам и угостителство
5.06 Организациони науки и управување (менаџмент)
Области
50619 Менаџмент во осигурување
50621 Менаџмент во царина и шпедиција
Шест внатрешни наставно-научни организациони единици
(Организациони единици на студиски програми и Центар за
научно-истражувачка работа):
-Туризам
-Хотелско ресторански менаџмент и гастрономија
-Осигурување
-Царина и шпедиција
-Безбедност и финансиска контрола
-Центар за научно истражувачка работа

2.
Единици во состав на
високообразовната установа

Студиски програми што 3.
се
4. која
реализираат во единицата
5.
бара проширување на дејноста
6.
со воведување на нова / и
7.
студиска / и програма / и8.
Податоци за меѓународна
соработка на планот на

-Туризам (прв и втор циклус),
-Хотелско-ресторански менаџмент (прв циклус),
-Гастрономија (стручни студии),
-Oсигурување (прв и втор циклус)
-Царина и шпедиција (прв и втор циклус),
-Гастрономија, исхрана и диететика(прв циклус)
-Безбедност и финансиска контрола (прв и втор циклус)
Факултетот за Туризам и угостителство - Охрид при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола е отворен за

наставата, истражувањето и
мобилноста на студентите

меѓународна соработка и веќе подолг период со уменспех ја
реализира оваа активност. Главната ориентација на ФТУ –
Охрид во областа на меѓународната соработка е насочена кон
едукација на нашиот стручен кадар во меѓународен контекст
во функција на продлабочување на стручните знаења, како и
обезбедување студентска мобилност.
Со европската двостепена компактибилна студиска
структура нашиот Универзитет има склучено повеќе договори
за соработка и мобилност на студентите и наставниот кадар со
повеќе универзитети од Европа и Америка.
ФТУ-Охрид континуирано обезбедува реализација на
пракса на студентите во други земји, како можност за нивно
усовршување и стекнување меѓународно искуство. Исто така
На ФТУ- Охрид странски студенти реализираат студиски
престој преку различни програми и стипендии од Европа и
САД.
Како членка на Универзитетот ФТУ-Охрид е потписник на
повеќе билатерални договори со универзитети во регионот,
Европа и светот меѓу кои: Австралија, Албанија, Босна и
Херцеговина, Бугарија, Германија, Франција, Шведска и др.

Податоци за просторот на
менет за изведување на
наставната и истражувачката
дејност
Податоци за опремата за
изведување на наставната и
истражувачката дејност

Во Охрид 2877 м2
Дисперзирани студии Велес 894 м2
Вкупна површина 3771 м2.

1. Закупена линија 3Mbs Telekom
2. ADSL 16 Mbs Telekom
3. ADSL Интернет 5Mbs Sun wireless
64 staticIP
1. Два Cisco Router
2. ДваCisco 16 Port 10/100 Switch
3. Еден ADSL Router / 4 port switch
4. 12 х Wireless router / 4 port switch
5. 12 x Switch 10/100
6. 1x patch panel
7. 2x Rack
8. 1x modem telelabs 512
5x ServerIBM System x3650

Број на студенти за кои е
добиена акредитација

1. Web server
2. Application server
3. Firewall server
4. DNS server
5. DataBase server
31 х Laptop
45 x PC Desktop
31 х Печатачи
2х Скенери
1 х Smart Board
12 x Проектори
2 х Fax
1x Finger уред за пријавување вработени
12 х уреди за евиденција
1x Polycom 7000
Апликација за работа на Студентска служба.
Delphi, Interbase.
5 x License Win XP pro PC Desktop
31 x License Win XP pro Laptop
Нова студиска програма

Број на студенти ( првпат
запишани)

/

Број на лица во наставнонаучни, научни и наставни
звања

7 доценти
15 вонредни професори
15 редовни
1 виш лектор
12 асистент

Број на лица во соработнички
звања
Однос наставник: студенти
(број на студенти на еден
наставник) за секоја единица
одделно
Внатрешни механизми за
обезбедување и контрола на
квалитетот на студиите

Самоевалуација

Фреквенција на
самоевалуациониот процес

На секои две години

Податоци за последната
спроведена надворешна

Надворешна евалуација е спроведена во 2010 година
Во тек е самоевалуација во рамки на универзитетот.

евалуација на установата
Други податоци кои
установата сака да ги наведе
како аргумент за нејзината
успешност

1.а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус студии на Факултетот за
Туризам и угостителство - Охрид
1.a.1.Знаење и разбирање
-

-

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се надградува
врз претходното образование и обука, вклучувајќи го и познавањето во доменот на
теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во
научното поле според соодветна методологија.
Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска со
научните истражувања и новите извори на знаење.
Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии.

1.a.2. Примена на знаењето и разбирањето
-

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува
професионален пристап во работата и професијата.
Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми.
Се стекнува со способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на
полето на студирање.

1.a.3.Способност за проценка
-

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации,
идеи, концепти од релевантни податоци.
Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените,
научните и етичките аспекти.
Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава објаснување за
причините и да избере соодветно решение.

1.a.4.Комуникациски вештини
-

Способност да комуницира и дискутира и со стручната и со нестручната јавност за
информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и
опсегот на задачата се јасно дефинирани.
Презема поделена одговорност за колективни резултати.

-

Стекнува способност за независно учество со професионален пристап во
специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.

1.a.5. Вештини на учење
-

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно
знаење и учење со висок степен на независност.

1.б. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат
резултатите од учењето на студиската програма Менаџмент на одржлив
развој во туризмот, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации
1.б.1.Знаење и разбирање
Успешното завршување на студентите на вториот циклус на студиската програма Менаџмент на
одржлив развој во туризмот, на Факултетот за Туризам и угостителство – Охрид ги покрива
следните специфични дескриптори на квалификациите:
-

-

Студентите треба да се стекнат со знаење и разбирање од полето на оджливиот развој
на туризмот, како надградба на стекнатото знаење од првиот циклус на студии
применувајќи соодветни методологии за систематско и креативно решавање на
сложени проблеми. Студиската програма е креирана во функција на користење на
современи методи во работните активности, особено за осознавање на новите научни
резултати и нивна имплементација како апликативни решенија. Со оваа програма се
зголемува можноста за натамошно унапредување на туристичката дејност, во смисла
на одржлив развој во Република Македонија профилирајќи стручњаци кои ќе се
осппособени да се справат со посложени предизвици на современите туристички
процеси.
Преку процесот на научно истражување и способност на примена на проширено и
продлабочено знаење профилираниот кадар ќе биде оспособен правилно да
пристапува кон планирање и реализирање на работните процеси и задачи во областа
на туризмот.

1.б.2.Примена на знаењето и разбирањето
-

По завршувањето на вториот циклус студии по Менаџмент на одржлив развој во
туризмот, студентите се стекнуваат со интегрирани знаења и вештини што ќе можат да
ги применат во својата професија на најдобар професионален начин. Со едукацијата на
студиска програма Менаџмент на одржлив развој во туризмот, втор циклус студии,
студентите се стекнуваат со современи знаења од областа на одржливиот развој на
туризмот според високо-образовни меѓународно признати стандарди, знаења од
областите на одржливиот развој и животната средина, одржливите туристички
дестинации, одржливиот бизнис, екотуризмот, туризмот во контекст на климатските
промени, заштитата на културните вредности и одржливиот развој на туризмот.
Стекнатите знаења од мултидисциплинарен карактер во текот на студирањето на
вториот циклус им обезбедуваат на студентите способност за справување со сложени

-

прашања, систематско и креативно проценување на различни информации и
податоци.
Постдипломците ќе бидат оспособени за управување со комплексните процеси во
развојот на туризмот во сите сфери на неговата дејност и решавање на проблеми
поврзани со заштитата на животната средина и културното наследство во правец што
обезбедува одржлив развој на туризмот.

1.б.3.Способност за проценка
-

-

Стекнатите знаења од студиската програма по Менаџмент на одржлив развој во
туризмот, на втор циклус студии им овозможува на постдипломците стекунавње
способност за прибирање, анализа и оценка на информациите и податоците, како
појдовна основа за поставување современи концепти, промовирање идеи и
предлагање решенија за специфични проблеми во полето на одржливиот развој на
туризмот.
Студентите се стекнуваат со способност да ги оценат теоретските и практичните
прашања од напредните сознанија постигнати во сферата на одржливиот развој на
туризмот, со цел успешно да ги оценат и селектираат научните теории, методологии,
алатки и општи вештини од областа на развојот на туризмот и да поставуваат нови
анализи и решенија на научна основа, во правец на одржлив развој.

1.б.4. Комуникациски вештини
-

-

Студиската програма по Менаџмент на одржлив развој во туризмот, на англиски јазик,
за втор циклус на студии им овозможува на студентите продлабочени способности за
комуницирање и успешно справување во различни ситуации и проблеми на повисоки
нивоа на комуницирање. Тоа подразбира аналитичко и критичко размислување,
претприемчивост и превземање на ризик и систематичност во одвивање на
активностите.
Особено е важно да се потенцира нивната способност за превземање значителна
одговорност за заедничките резултати, водење и иницирање активности и стратегиско
размислување и предвидување. Со оглед на меѓународната димензија на туризмот, и
различната културна и етничка припадност на вклучените страни, студентите ќе
поседуваат интеркултурна компетенција успешно да одговорат на комуникациските
ситуации. Ова секако се надополнува со можноста за студентите да слушаат
предавања од еминентни професори од Универзитетот за одржлив развој во
Еберсвалде.

1.б.5. Вештини на учење
- Едукацијата на студентите на наставната програма на втор циклус студии Менаџмент
на одржлив развој во туризмот, на англиски јазик, подразбира нивно оспособување за
преземање иницијатива за идентификување на посебните потреби за нивното идно
професионално унапредување, преку следење на промените и современите трендови
во развојотг на туризмот.
- Постдипломците ќе стекнат способност за независно и самостојно проценување на
новите сознанија во истражувањата во областа на одржливиот развој на туризмот
презентирани во научни и стручни публикации, како и самостојно да учествуваат на
конференции и други научни и стручни форуми.

2. Одлуки од надлежни органи согласно со член 104 став 1 од
Законот за високото образование за нова студиска програ
На седницата на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство- Охрид
одржана на 11.01.2013 беше разгледан и со одлука бр. 11-20/3-1.1 беше усвоен предлогот на
Елаборат за студиската програма Втор циклус студии на студиската програма Менаџмент на
одржлив развој во туризмот – магистерски академски двегодишни студии на англиски јазик.
На седницата на Сенатот на Универзитетот “Св. Климент Охридски “ – Битола одржана на
28.01.2013 со одлука бр. 07-88/4-5 беше усвоен Елаборатот за студиската програма за Менаџмент
во услужен сектор за прв циклус универзитетски студии.

3. Научно-истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа
студиската програма
Согласно меѓународната стандардна класификација на образованието – ISCD и
меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма – Менаџмент на одржлив развој
во туризмот, втор циклус на студии на англиски јазик, припаѓа во подрачјето на општествени науки
5, поле туризам и угостителство 5.14 и ги покрива областите 51400 - 51419.

4. Вид на студиската програма
Студиската програма по Менаџмент на одржлив развој во туризмот, на англиски јазик,
според националната рамка на високообразовните квалификации припаѓа на втор циклус на
студии - магистерски академски студии - VIIA, која ги оспособува студентите за работење во
туристичкото стопанство, државни, научно-истражувачки и образовни институции од областа на
туризмот, професионални здруженија и асоцијации и други субјекти од оваа област.

5. Степен на образование
Студиската програма Менаџмент на одржлив развој во туризмот, на англиски јазик е од
втор циклус магистерски академски студии. Според националната рамка на високообразовните
квалификации припаѓа на втор циклус на студии - магистерски академски студии - 120 кредити
VIIA.

6. Цел и оправданост за воведување на студиската програма
Туризмот денес претставува една од најдинамичните индустрии во светот. Туризмот има
потенцијал да го стимулира регионалниот развој, да генерира приходи и да креира нови искуства
кај луѓето. Но, тој исто така може да ги исцрпи недоволните природни ресурси и да ја оштети
животната средина на човекот. Исто така развојот на туризмот може да доведе до експлоатација
на културните вредности и до општествени нееднаквости. Начинот на кој туризмот се планира,
развива и менаџира има огромно влијание врз тоа дали тој ќе предизвика негативни или
позитивни ефекти (оштествени, економски и еколошки) врз опкружувањето. Ние веруваме дека е
наша одговорноста да го промовираме одржливиот развој на туризмот заради заштита на
културните, природните и други вредности во средината во која човекот живее и на тој начин да
им се даде шанса на идните генерации да го подобрат квалитетот на нивното живеење.
Одржливиот развој на туризмот ги вклучува сите видови на туризам и туристички
производи кои активно придонесуваат за заштита на природното и културното опкружување,
подобрување и одржување на животниот стандард на локалното население во туристичките
дестинации, поттикнување и промовирање на интерес за учење, истражување, откривање и
долгорочен економски успех на туристичките претпријатија и туристичките дестинации.
За да се оствари вистински успех во развојот на туризмот, а притоа да не се
предизвикуваат негативни ефекти во животната средина на човекот потребно е да се воспостави
адекватна рамнотежа помеѓу потребите и барањата во економијата, општеството и
опкружувањето. Нашата цел е да ги учиме идните менаџери во туризмот како да ја постигнат
ваквата рамнотежа и преку својот иден професионален ангажман да придонесуваат за одржлив
развој на туризмот.
Токму затоа ја предлагаме студиската програма - Менаџмент на одржлив развој во
туризмот, втор циклус студии, на англиски јазик. Студиската програма претставува двегодишен
мастер студиум, кој како идеа произлезе од плодната соработка помеѓу Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид и Универзитетот за одржлив развој во Еберсвалде, Германија. Притоа при
конципирањето на студиската програма е предвидено предметните програми да се реализираат
од тим на универзитетски професори, составен од Факултетот за туризам и угостителство во Охрид
и од Универзитетот за одржлив развој од Еберсвалде, Германија. Со ова на студентите ќе им се
даде уникатна можност да следат предавања од професори од Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид, институција која има традиција од 43 години во научното истражување на
туризмот, како и од еминентни професори од Универзитетот за одржлив развој во Еберсвалде,
Германија, земја која е позната по грижата за животната средина и одржливиот развој.
Покрај предавањата, интерактивната настава, вежби и другите видови на методи на учење
програмата предвидува и оганизирање на тематски меѓународни семинари со партнерски
универзитети, како и еднонеделна студиска екскурзија која треба да опфати примери од одржлив
туризам во одреден регион во странска земја.

Двегодишната студиска програма Менаџмент на одржлив развој во туризмот, втор циклус
студии, како што веќе е нагласено ќе се изведува на англиски јазик.

7. Години и семестри на траење на студиската програма
Студиската програма Менаџмент на одржлив развој во туризмот, втор циклус студии, на
англиски јазик, на ФТУ - Охрид е со времетраење од 2 (две) години со 4 (четири) семестри.

8. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
За успешно завршување на вториот циклус магистерски академски студии на насоката
Менаџмент на одржлив развој во туризмот, на англиски јазик, студентите треба да се стекнат со
120 (сто и дваесет) ЕКТС кредити.

9. Услови за запишување и напредување во текот на студиите
Условите за запишување на студенти на студиската програма Менаџмент на одржлив
развој во туризмот, на ФТУ – Охрид се дефинирани со актуелните конкурсни услови и препораките
на Министерството за образование и наука.
На втор циклус студии може да се запише лице кое завршило прв циклус студии, односно
додипломски студии и ги исполнува условите предвидени со Законот за високото образование,
Статутот на Универзитетот, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на втор циклус студии и Конкурсот за упис. На втор циклус академски студии не може
да се запише лице со завршен прв циклус стручни студии.
Напредувањето во текот на студиите за студентите запишани на која и да било единица на
Универзитетот Св. Климент Охридски –Битола е нормирано со Правилникот за единствениот
кредит систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица
на Универзитетот Св. Климент Охридски, според членовите 14-23.
Со завршените втор циклус на студии од област Менаџмент на одржлив развој во туризмот
- магистерски академски студии, студентите стекнуваат услови да запишат трет циклус, односно
докторски студии (VIII степен).
Запишаните кандидати треба да бидат подготвени да следат настава и да полагаат на
англиски јазик, а реализацијата на наставата на англиски јазик ќе биде во согласност со членот 68
од Правилникот за за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор
циклус студии

10. Методи на предавање и оценување на постигнувањата на
студентите, оносно начинот на проверка на знаењата
Методите за предавање и оценување и начинот на проверка на знаењата се дефинирани
во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор
циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, според Членовите 41-49.
Како и со Правилникот за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот Св. Климент Охридски, според
членовите 24-35, во делот Примена на системот за континуирано следење и оценување на
успехот на студентите.

11. Стручен, односно научен назив определен согласно статутот на
високообразовната установа
Со завршувањето на академските студии од вториот циклус, односно со постигнување 300
кредити студентите магистрираат и се стекнуваат со звање Магистер по менаџмент на одржлив
развој во туризмот (МА in sustainable tourism management).

12. Извор на финансиски средства за остварување на студиската
програма
Финасирањето на студиската програма Менаџмент на одржлив развој во туризмот, втор
циклус студии, на англиски јазик, ќе се врши врз основа на Конкурсот за запишување на студенти
на втор циклус на студии како и од уплата на школарина на запишаните студенти. При
реализирањето на студиската програма ќе се користат постојните кадровски, технички и
просторни ресурси на ФТУ – Охрид.
Вториот циклус студии (универзитетски или специјалистички) има карактер на приватни
студии и се финансира со средства на студентите.
Студентите во текот на студирањето плаќаат износ за кофинансирање на студиите којшто е
утврден со Конкурсот, како и износ за пријава, оценка и одбрана на магистерскиот, односно
специјалистичкиот труд, што го утврдува Деканатската управа, односно Советот/Управата на
единицата на Универзитетот.
За начинот на распределба на финансиските средства остварени од вториот циклус на
студии одлучува Деканатската управа, односно Советот/Управата на единицата на Универзитетот.

13. Опис на содржината на студиската програма согласно со законот и
правилникот за задолжителните компоненти
Според измените и дополнувањата на Законот за високо образование објавен во Службен
весник бр. 17 од 11.02. 2011 год., предметите на првиот циклус универзитетски студии на
студиската програма Менаџмент на одржлив развој во туризмот, се категоризирани во следните
три основни групи:
1. Задолжителни предмети
2. Изборни предмети што студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни
изборни предмети, кои се предаваат на англиски јазик, застапени на Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид
3. Изборни предмети што студентите самостојно ги избираат од листата на наставни
изборни предмети, кои се предаваат на англиски јазик, предложени од секоја единица
на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола
Согласно законската регулатива (Закон за изменување и дополнување на Законот за
високо образование бр. 103 од 19.08.2008 год.) ФТУ- Охрид ќе изведува клиничка настава за 10%
од задолжителните и 10% од изборните предмети за секоја студиска година.
Табела 1. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети
Ред. бр.

Група на предмети

Број на
предмети

Број на Процентуално учество во
кредити вкупниот број на кредити

1.

Задолжителни предмети*

6

60

60%

3

30

30%

2.

Изборни предмети група1, предмети кои се
предаваат на англиски
јазик на ФТУ
Изборни предмети –
група2,предмети кои се
предаваат на англиски
јазик на единици на УКЛО

1

10

10%

Вкупно

10

120

100%

3.

Вториот циклус студии опфаќа 6 задолжителни предмети кои на студентот му
обезбедуваат 60 кредити. Од три изборни предмети што студентите самостојно ги избираат од
редот на сите наставни изборни предмети, кои се предаваат на англиски јазик, застапени на
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, се обезбедуваат 30 кредити. Останатиот изборен
предмет што студентите самостојно го избираат од листата наставни изборни предмети, кои се
предаваат на англиски јазик, предложени од секоја единица на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” – Битола, носи 10 кредити.
Табела 2: Листа на задолжителни предмети

Реден
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Код

Име на предметот

ОРТ 701
ОРТ 702
ОРТ 703
ОРТ 801
ОРТ 802
ОРТ 803

Туризам, животна средина и општество
Маркетинг во туризмот
Менаџмент на одржливи дестинации
Менаџмент на одржлив бизнис
Информациони технологии во туризмот
Екотуризам и управување со заштитени подрачја

Број на
кредити
10
10
10
10
10
10

Табела 3. Листа на изборни предмети – Група 1
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Код

Име на предметот

9XX
9XX
9XX
9XX
9XX
10XX
10XX

Туризам во земјите во развој
Културен туризам
Туризам и климатски промени
Економика на туризмот
Комуникации во туризмот
Специјални теми и екскурзија
Практична работа на проекти

Број на
кредити
10
10
10
10
10
10
10

Од Листата на Група 2, студентите самостојно го избираат од листата наставни изборни
предмети, кои се предаваат на англиски јазик, предложени од секоја единица на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” – Битола група2

Табела 4. Распределба на предметите по семестри
Семестар 7
Ред.бр.
1.

Код
ОРТ 701

2.
3.

ОРТ 702
ОРТ 703

Предмет
Туризам, животна средина и
општество
Маркетинг во туризмот
Менаџмент на одржливи
дестинации
Вкупно:

Часови
4+3
4+3
4+3

Кредити
10
10
10
30

Семестар 8
Ред.бр.
4.

Код
ОРТ801

Предмет
Менаџмент на одржлив
бизнис

Часови

4+3

Кредити
10

5.

ОРТ802

6.

ОРТ 803

Информациони технологии во
туризмот
Екотуризам и управување со
заштитени подрачја
Вкупно:

4+3

10

4+3

10
30

Семестар 9
Ред.бр.
7.
8.
9.

Код
ОРТ9ХХ
ОРТ9ХХ
ОРТ9ХХ

Предмет
Изборен предмет-група1
Изборен предмет- група1
Изборен предмет- група1
Вкупно:

Часови
4+3
4+3
4+3

Кредити
10
10
10
30

Семестар 10
Ред.бр.
1.
2.

Код
ОРТ10ХХ
ОРТ1002

Предмет
Изборен предмет-група2
Магистерски труд
Вкупно:

Часови
4+3

Кредити
10
20
30

14. Документација за обезбедени простории кои што се соодветни за
изведување на новата студиска програма, согласно Уредбата за
нормативите и стандардите за основање на високообразовни
установи и за вршење на високообразовна дејност
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, во објектот во Охрид користи вкупен
простор од 2877 м2.
Според Договор број 03-5223/1 од 03.12.2009 година, склучен помеѓу Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид и Градоначалникот на Општина Велес, на Факултетот за туризам
и угостителство – Охрид му се дава на користење зграда со површина од 894 м2.

15. Материјални, технички и информациски услови за изведување на
планираната студиска програма најмалку за стандардното траење
на програмата
Според расположивиот простор со кој располага Факултетот за туризам и угостителство –
Охрид 3771м2, на Факултетот за туризам и угостителство, според Нормативите и стандардите за
вршење на високообразовна дејност може да студираат повеќе од 1050 студенти. Студентите ги
следат предавањата во групи помали од 120 студенти, семинарите и аудиторните вежби во групи
помали од 60 студенти, а практичните вежби во групи помали од 30 студенти.
Во продолжение е дадена опремата со која располага Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид за изведување на планирањата студиска програма:
Институција: Факултет за Туризам и Угостителство – Охрид
Инфраструктура
1. Закупена линија 3Mbs Telekom
Интернет
2. ADSL 16 Mbs Telekom
Конекции
3. ADSL Интернет 5Mbs Sun wireless
Останато (јавни
64 staticIP
фиксни IP адреси)
9. ДваCisco Router
10. ДваCisco 16 Port 10/100 Switch
11. Еден ADSL Router / 4 port switch
12. 12 х Wireless router / 4 port switch
Мрежна опрема
13. 12 x Switch 10/100
14. 1x patch panel
15. 2x Rack
16. 1x modem telelabs 512
5x ServerIBM System x3650
6. Web server
7. Application server
Сервери
8. Firewall server
9. DNS server
Хардвер
10. DataBase server
31 х Laptop
Работни станици
45 x PC Desktop
Електроника
Телефонија
31 х Печатачи
2х Скенери
1 х Smart Board
Останато
12 x Проектори
2 х Fax
1x Finger уред за пријавување вработени
12 х уреди за евиденција

Софтвер

Мрежни сервиси
Апликации WEB
Апликации
Клиент Сервер
Оперативни
системи и
лиценци
Останато

1x Polycom 7000

Апликација за работа на Студентска служба.
Delphi, Interbase.
5 x License Win XP pro PC Desktop
31 x License Win XP pro Laptop

16. Обезбеденост на потребен број лица во наставно-научни, научни и
наставни звања за сите предметни програми во студиската
програма, најмалку за првите две години на студии
Студиската програма Менаџмент на одржлив развој во туризмот , втор циклус, на англиски јазик
ќе биде рализирана од тим на универзитетски професори, составен од професори од Факултетот
за туризам и угостителство и професори од Универзитетот за одржлив развој од Еберсвалде,
Германија.

1.

2.

3.

Аврамоски
Митре

Ангелеска
Најдеска
Катерина

Андреески
Цветко

07.11.1953

12.03.1974

05.05.1970

Доктор на
науки

Доктор на
економски
науки

Економски
факултет - Загреб
07.04.1994

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Факултет за
туризам и
угостителство Охрид
09.11.2009

Доктор на
технички науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
24.11.2003

Доктор на
науки

Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Доцент
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор

Наставни
предмети кои ги
предава и вкупен
фонд на часови

Институција во
која работи и
звање вокое е
избран

Датум и место на
завршување на
образованието/ст
екнување со
научен степен

Наслов на
научниот степен

Степен на
образование
/научен степен

Дата на раѓање

Име и презиме

Ред. Бр.

Табелата која следи ги содржи сите информации за наставниците кои ќе земат учество во остварувањето на предвидените предметни
програми.

Економика на претпријатија
Економика и организација на
туризмот
Економика на бизнис
Економика на угостителство и
туризам
Економика и организацијана
угостителството
Основи на туризам со
гастрономски туризам
Патнички агенции
Здравстен туризам
Валоризација на туристички
ресурси
Актуарска математика
Информациони технологии
Современи технологии и
медиуми за промоција

3

3+2

4.

5.

6.

7.

8.

Коруновски
Сашо

Мартиноска
Симона

Нестороска
Иванка

Николовски
Бранко

Петровска
Ирина

22.09.1963

03.09.1964

01.07.1969

12.03.1971

07.08.1964

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
05.07.2000

Доктор на
науки

Доктор по
историја на
уметноста

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Универзитет Св.
Климент Охридски
-Битола
29.09.1998

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Универзитет Св.
Климент Охридски
-Битола
20.10.2003

Доктор на
науки

Доктор на
менаџмент

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
30.09.2003

Доктор на
науки

Доктор на
филолошки
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
19.10.2005

Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор

Осигурување на културно
наследство
Културно наследство
Храна и култура
Заштита на културното
наследство
Стандардизација во туризмот и
угостителството
Ресторански менаџмент
Менаџмент на призводство на
храна во угостителството
Менаџмент на призводство на
храна
Меѓународен туризам
Анимации во туризмот
Организирање на конгреси и
средби
Анимации во туризмот и
угостителството
Меѓународен патнички промет
Претприемништво
Комуникации во туризмот

Англиски јазик

3

3

3
3

9.

10.

11.

12.

Ракичевиќ
Габриела

Стојаноски
Јован

Стрезоска
Јагода

Тунтев Зоран

25.03.1970

07.08.1970

05.04.1961

17.12.1969

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот

Природно
математички
факултет - Нови
Сад
21.04.2000

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Факултет за
туризам и
угостителство Охрид
06.03.2003

Доктор на
науки

Доктор на
филолошки
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
20.01.2006

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Факултет за
туризам и
угостителство Охрид
15.07.2004

Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор

Менаџмент на човечки ресурси
Менаџмент во туризмот и
угостителството
Стандардизација во туризмот и
угостителството
Промотивни активности во
туризмот
Промотивни активности во
угостителството
Маркетинг истражување
Канали на продажба
Меѓународна шпедиција

Германски јазик

Животна средина и туризам
Туристичка дестинација
Одржлив развој на туризмот
Хотелиерство

17. Активности и механизми со кои се развива и се одржува
квалитетот на високото образование
Квалитетот на наставата на студиската програма Менаџмент на одржлив развој во
туризмот, втор циклус студии, на англиски јазик, на ФТУ Охрид ќе се изведува преку контрола на
истата, согласно законските прописи, анкетирање на студентите со цел укажување на можни
подобрувања на наставата и организација на студиите. На ФТУ – Охрид во определени временски
рокови се спроведува интерна и екстерна евалуација, со цел подобрување на квалитетот на
студирањето. По магистрирањето, студентите ќе се следат на професионален план и
ангажираност, ќе се остварува постојана комуникација со цел да се има увид во применливоста на
знаењата и вештините стекнати во текот на студирањето.

18. Научно-истражувачка, односно уметничко-творечка дејност на
академскиот кадар и учество на студентите докторанти во неа
Според информациите за предвидениот академски кадар за оваа студиска програма, од
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид , и од Универзитетот за одржлив развој од
Еберсвалде, Германија, дадени во точка 16. од овој Елаборат, како и од прилог бр.4, за секој
наставник пооделно, може да се заклучи дека оформениот интернационален тим поседува
соодветен научно-истражувачки капацитет за реализација на наставата. Дел од ангажираните
демонстратори за реализација на наставата се студенти докторанти и активно се вклучени не само
во одржување на вежби, но и во научно-истражувачки активности со професорите и студентите.

19. Планиран број студенти
На студиската програма Менаџмент на одржлив развој во туризмот, втор циклус на студии,
на англиски јазик, Факултетот за туризам и угостителство – Охрид планира да запише 25 студенти
во прва година.

20. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна
литература
Според одлуката на ННС на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, бр.11-443/2 од
14.07.2004 година и според Правилникот за издавачка дејност на Универзитетот Св. Климент
Охридски-Битола, на студентите им се обезбедува литература за задолжителните и изборните
предмети вклучени во наставната програма. Исто така, ФТУ-Охрид располага со соодветен книжен
фонд во библиотеката со домашни и странски библиографски единици. Студентите имаат

можност да се во тек со современите научни и стручни истражувања од областа на менаџментот,
туризмот како и други сродни области кои се изучуваат во оваа студиска програма преку
користење на меѓународни списанија.
Дополнително во Прилог бр.3 се дава преглед на задолжителна и дополнителна
литература од ангажираните професори поединечно по секој предмет.

21. Начин на кој ќе бидат исполнети и другите услови утврдени со
Уредбата за нормативите и стандардите , Правилникот за
задолжителните компоненти и со Уредбата за Националната
рамка на високообразовните квалификации
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид во најголем дел ги исполнува нормативите
определени со Уредбата за нормативите и стандардите за основање на високообразовни установи
и за вршење на високообразовна дејност. Во Факултетот за туризам и угостителство – Охрид во
една канцеларија се сместени најмногу двајца наставници. Најголемиот дел од редовните
професори имаат посебен кабинет. Факултетот располага и со две компјутерски училници во кои
се одржуваат вежби за повеќе предмети од студиските програми. И двете згради кои ги користи
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид се покриени со безжичен пристап кон интернет кој
може да го користат и студентите. Факултетот има сопствена библиотека каде може да се најдат
сите наслови од задолжителната литература и дополнителни наслови од делокругот на студиските
програми кои се акредитирани. На веб страницата на факултетот се поставени сите потребни
информации дефинирани со уредбата за нормативи и стандарди.
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид има повеќе од 50% од наставниот кадар во
работен однос со полно работно време.
Според предвидениот број на студенти за оваа студиска програма, студентите ќе ја следат
наставата во група помала од 120 студенти, а вежбите ќе се организираат во групи не поголеми од
60 студенти. Практичната настава ќе се изведува со групи на студенти не поголеми од 30 студенти.
Факултетот за туризам ги исполнува и нормативите за административен кадар.
Во рамки на овој елаборат се внесени сите задолжителни компоненти дефинирани со
Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
прв циклус.

ПРИЛОЗИ

-

Одлука за усвојување на елаборатот за втор циклус на универзитетски студии на
студиската програма Менаџмент на одржлив развој во туризмот, донесена од
наставно научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид

-

Одлука за усвојување на елаборатот за втор циклус на универзитетски студии на
студиската програма Менаџмент на одржлив развој во туризмот, донесена од
Ректорската управа и Сенатот на Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола

-

Одлука од ННС за согласност на наставен кадар

-

Резултати од спроведена постапка за самоевалуација на наставниот процес
на Факултетот за туризам и угостителство – Зимски семестар 2009-2010

Во текот на зимскиот семестар во учебната 2009/2010, Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид направи самоевалуација на наставниот процес и креира извештај од
самоевалуацијата.
Спроведени се две анкети со цел да се добие репрезентативен примерок за секој
наставник или соработник. Во анкетите за односот на академскиот кадар во остварувањето на
наставно-образовната дејност и за нивото на реализирање на предавањата и вежбите учествувале
вкупно 607 студенти. Анкета е направена за 15 наставници, еден лектор, 6 асистенти и двајца
демонстратори. Притоа, просечната оцена за наставниците е 4.00 на скала од 1 до 5, што укажува
дека работењето на наставниците е оценето како многу позитивно. Со мал исклучок, најголемиот
дел од наставниците добиле просечна оцена повисока од 4.
Лекторот е оценет со просечна оцена 4,74, што означува многу позитивна оцена на скалата
1-5.
Асистентите се оценети со просечна оцена од 3,89, што исто така означува висока оцена за
работата на соработничкиот кадар.
Демонстраторите добиле просечна оцена од 3,6, што е оценка над средната оценка на
скалата 1-5.
Од анализите на коментарите на студентите Комисијата дојде до следниве генерални
забелешки:
 Наставата по многу предмети е монотона и треба да се создаде клима на интерактивност на
наставата на часовите;
 Непочитување на време на одржувње на колоквиуми и испити, треба подобра организираност
за изведување, да се почитува времето на почеток на закажаниот термин. Доколку има
потреба за одлагање, тоа да биде навремено извршено за да може студентите да бидат
известени.
 ЕКТС не се спроведува во целост – особено е нагласена забелешката во поглед на оценувањето
(неусогласеност на бодувањето на одделни активности, според ЕКТС кај различни предметни
дисциплини. Исто така постојат забелешки за одредени наставни дисциплини дека
активностите на студентите не се вреднувани и не се земаат предвид при конечното
оценување).
 Има забелешка дека некои од професорите не го предаваат материјалот до крај и дека
студентите треба сами да го учат дома,
 Се бара професорите повеќе да ги вклучуваат студентите во интерактивна настава,
 Генерална забелешка за асистентите и демонстраторите е дека покажуваат поголема блискост
со студентите на сметка на професионалниот однос, која особено се манифестира за време на
полагањето на колоквиумите и испитите,
 Студентите бараат воведување повеќе практична настава,

 Осовременување на библиотеката - да се стави во функција на студентите,
 Да се подигне нивото на хигиената на факултетот;
 Подобра организираност на снабдување на студентите со учебници пред почеток на
академската година
 Поефикасно информирање на студентите со соодветни и навремени соопштенија од страна на
предметниот професор
 Забелешка за некоректен однос на одредени асистенти и демонстратори кон студентите
 Редовно одржување на веб страницата – пласирање на најнови информации и соопштенија,
Студентски прашања:
Забелешка од страна на повеќето анкетирани студенти се става на работењето и односот на
вработените во службата за студентски прашања, при што се бара:
 Поголема ажурност на вработените;
 Да се продолжи времето за работење со студентите;
Да се подобри односот кон студентите.
Најголемиот дел од забелешките се прифатени и во периодот 2010-2012 година е
подобрена состојбата во добар дел од забелешките. Следната самоевалуација треба да покаже
дали перцепцијата на студентите е дека се подобриле условите за студирање и дали се отстранети
причините за забелешки од оваа анкета.

-

Прилози бр.3

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Туризам, животна средина и општество
2.
Код
ОРТ701
3.
Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4.
Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор
6.
Академска година / семестар
4/7
7.
Број на ЕКТС кредити
8.
Наставник
Проф. Д-р Зоран Тунтев
Проф. Д-р W. Strasdas
9.
10.

11.

10

Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
Цели на предметната програма (компетенции):
Преку овој основен модул студентите ќе добијат основни познавања за одржливиот развој. Првиот дел ги опфаќа
основните принципи на еколошката, социо-културната и економската одржливост, нивната примена во сферата на
туризмот, како и комплексната меѓузависност на туризмот со другите системи во природата и општеството.
Вториот дел од модулот е посветен на екологијата во атрактивниот туристички простор. Студентите ќе бидат
запознати со туристичкото окружување, како и со можниот импакт што го трпи окружувањето и одредени природни
ресурси и екосистеми во услови на забрзан туристичкиот развој.
Последниот дел нуди сознанија околу моделите на интегрална заштита на природната средина, просторното
планирање, како и инструментите за намалување на последиците од импактот на туризмот врз окружувањето.
Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
ПРВ ДЕЛ: ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. Поим, дефиниција за животна средина, базични категории
2. Основно терминолошко разграничување
3. Економијата и екологијата во вечен конфликт
4. Решение за вечниот конфликт
5. Дефинирање на одржливиот развој
ВТОР ДЕЛ: ТУРИЗАМ
1. Туризмот - глобален феномен
2. Динамичност на меѓународниот туристички пазар
3. Осврт кон историскиот развој на туризмот
4. Карактеристики на базичниот туристички систем
5. Емитивен простор
6. Транзитивен простор
7. Дестинациски простор
8. Окружување
ТРЕТ ДЕЛ: СРЕДИНАТА ВО КОЈА ДЕЛУВА ТУРИЗМОТ
1. Просторот како туристички стимулус
2. Атрактивни фактори во средината во која делува туризмот
3. Поделба и групирање на туристичките ресурси
4. Релевантни туристички атрибути
5. Општествена димензија на туристичките ресурси
6. Туристички производ
7. Животен циклус на туристичкиот производ
ЧЕТВРТИ ДЕЛ: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ
1. Принципи и начела на одржливиот развој на туризмот
2. Граница на поднесливост на капацитетот
3. Одржливоста како алтернатива на масовноста
4. Поим и дефиниција за селективен туризам
5. Основни карактеристики на селективниот туризам

6.
7.

Поделба на селективните видови туризам
Имплементација на селективните видови туризам

12.

ПЕТТИ ДЕЛ: ТУРИЗМОТ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Туризмот - стратешка цел во развојот на стопанството во
Република Македонија
2. Квантитативни показатели на развојот на македонскиот туризам
3. Квалитативни елементи на туристичката атрактивност на
Република Македонија
4. Постои ли македонски туристички производ?
5. Организациона поставеност на туризмот во Република Македонија
6. Организирањето на туризмот и заштитата на животната средина во
Република Македонија
7. Животната средина во Република Македонија
8. Организациона поставеност на животната средина во
Република Македонија
Студија на случај: РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА
1. Осврт кон можностите за развој на туризмот во Македонија, Германија и Европа
2. Развој на туризмот во заштитените подрачја
Методи на учење: Предавања, интерактивна настава, вежби, студии на случај, самостојно учење

13.

Вкупен расположлив фонд на време

250 часа

14.

Распределба на расположливото време

15.

Форми на наставните
активности

15.1

предавања; консултации со студенти; вежби; практична настава;
проверување на семинарска работа; проверување на студии на
случај; изработени или реализирани проекти на студенти; учество на
семинари; учество на симпозиуми и др
Предавања – теоретска настава
70 часови

Други форми на активности

16.

17.

18.

15.2

48 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17часови

16.3

Домашно учење

90часови

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода

20.
21.
22.

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

Од 81 до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода
19.

25 часови

10 (десет) (A)

Услов за потпис и полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува наставата

Присуство на настава и положени колоквиуми

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

Евалуација

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број

Англиски јазик

Наслов

Издавач

Година

1.

22.2

Derek R. Hall, Irene
Kirkpatrick, Morag Mittchell

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Cunn A.C.
2.
3.

Rural Tourism and Sustainable
Business

Наслов
Tourism Planning-Basis,
Concepts, Cases

Chanell View
Publications

Издавач
Washington D.C.:
Taylor & Frances

2005

Година
1999

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Маркетинг во туризмот
2. Код
ОРТ 702
3. Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4. Организатор на студиската програма (единица,
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
4/7
7. Број на ЕКТС
10
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Јован Стојаноски
Проф. Д-р Бернд Ајзенштајн
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот што ќе можат да ги користат во маркетинг
активностите во туристичките претпријатија и туризмот како дејност воопшто. Преку овој предмет детално се
обработува прашањето на управување со маркетинг активностите во туризмот на различни нивоа и се потенцира
сета сложеност и специфичност, поради неопходноста од координација на активностите на претпријатието во
туризмот и туристичките дестинации на локално, регионално и национално ниво. Се укажува на примената на
интегрален маркетинг и на микро и на макро ниво.
11. Содржина на предметната програма:
Дефиниција на маркетингот; Развој на маркетингот; Историски концепции за улогата на маркетингот; Психологија на
потрошувачот и однесувањето на купувачот; Анализа на пазарниот потенцијал и пазарното учество; Современи
тенденции во услужниот сектор и останатите елементи во опкружувањето; Карактеристики на туристичкиот пазар и
управување со маркетингот во туризмот; Сегментирање на пазарот; Маркетинг истражување; Модели на купување;
Производ во маркетинг концепцијата; Политика на цени, дистрибуција и промоција; Модели на одлучување;
Меѓународен маркетинг.
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на време

250 часа

14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

70 часови

15.2

48 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17 часови

16.3

Домашно учење

90 часови

25 часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)

од 51 до 60 бода

6 (шест)(E)

од 61 до 70 бода

7 (седум)(D)

од 71 до 80 бода

8 (осум)(C)

од 81 до90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонскиот литературен јазик и неговото кирилско писмо

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на

студентите
22. Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kotler Ph., Bowen J., Makens J.
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
Holloway J. C.
2.
3.

Наслов

Издавач

Година

Marketing for
Hospitality and
Tourism

Pearson
Education Inc.,
New Jersey

2003

Наслов

Издавач

Година

Marketing for
Tourism

Pearson
Education

2004

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на одржливи дестинации
2. Код
ОРТ703
3. Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4. Организатор на студиската програма (единица,
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
4/7
7. Број на ЕКТС
10
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Симона Мартиноска
Проф. Д-р Хартмут Рајн
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења од областа на планирањето и политиките во туризмот, концептот на менаџмент со
туристички дестинации, како и сфаќање на улогата, меѓусебните односи и интереси на различните учесници во
туристичката понуда во рамките на туристичките дестинации.
11. Содржина на предметната програма:
Предметната програма е конципирана во два дела. Првиот дел се однесува на планирањето во општи рамки, а на
тоа се надоврзува планирањето во туризмот како и политиките во туризмот. Планирањето во туризмот ги опфаќа
концептите како и различните прашања во овој домен, клучните учесници, потоа планирањето и туристичката
индустрија, партнерства и соработка. Концептот на менаџмент со туристичка дестинација ќе биде истражуван во
интернационален контекст. Во овој дел се анализираат исто така и односите како и хармонизацијата на интересите
помеѓу различни групи учесници вo туристичката понуда. Во рамките на ова се опфаќа создавањето и градењето на
мрежа во понудата, заедничкото планирање како и посредувањето помеѓу различните учесници во понудата, како
особено важни елементи за менаџментот со одржливи туристички дестинации.
Вториот дел од предметната програма е посветен на примената на наученото на специфичен регион, со развој на
концепт за планирање на туризмот за дадената дестинација.
12. Методи на учење: Предавања, вежби, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

250 часа

14. Распределба на расположливото време

предавања; консултации со студенти; вежби; практична
настава; проверување на семинарска работа; проверување
на студии на случај; изработени или реализирани проекти
на студенти; учество на семинари; учество на симпозиуми и
др
Предавања – теоретска настава
70часови

15. Форми на наставните активности

15.1
15.2

16. Други форми на активности

48часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17часови

16.3

Домашно учење

90часови

25часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)

од х51до 60 бода

6 шест)(E)

од 61 до х 70ода

7 (седум)(D)

од 71 до 80 бода

8 (осум)(C)

од х81до х 90ода

9 (девет)(B)

од х91до 100 бода

10 (десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа
на ниво на активност на студентите, интерактивна настава,
работење на практична примена на знаењата на студентите
преку симулирани ситуации, внатрешна евалуација.

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J.R. Brent Ritchie,
Geofrey I.Crouch
2.

22.2

Peter Mason

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Neva R. Goodwin
2.
3.

Наслов
The Competetive
Destination – A
Sustainable Tourism
Perspective
Tourism Impacts,
Planning and
Management

Наслов
A Survey of
Sustainable
Development

Издавач

Година

CABI - Publishing

2003

Elsevier

2006

Издавач
Island Press

Година
2001

Прилог 3.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Менаџмент на одржлив бизнис

2.

Код

ОРТ801

3.

Студиска програма

Менаџмент на одржлив развој во туризмот
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

4.

Организатор на студиска програма
(единица, односно институт, катедра,
одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор циклус

Академска година / семестар

4/8

5.
6.
8
9
10

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

7.

Број на ЕКТС
кредити
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ
Проф. Д-р Волфганг Штраздас
Завршен прв циклус на студии

10

Цели на предметната програма (компетенции):

12

Да се сфати улогата и значењето на менаџментот во услужните дејности со своите специфични карактеристики
Содржина на предметната програма:
Вовед, Теоретски пристап во менаџментот, Фази во процесот на менаџмент, систем на менаџерска субординација,
различни пристапи, Развој и принципи на менаџментот, Менаџмент на услуги, Современи тенденции во
работењето во туризмот и угостителството, Функции на менаџментот (Планирање, организирање, лидерство, МЧР,
контрола), Менаџментот и окружувањето, Меѓународен менаџмент во туризмот, Бизнис опкружуање
Методи на учење:
Предавања, вежби, изработка на презентации и студии на случај, самостојно

13

Вкупен расположив фонд на време

250 часови

Распределба на расположивото време

Настава, изработка на семинарски работи, есеи, пристапни трудови,
проекни задачи, самостојно учење, подготовка за колоквиуми и испит

Форми на наставните активности

15.1

Предавања- теоретска настава

70 часови

15.2

48 часови

16.1

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17 часови

16.3

Домашно учење

90 часови

11

14

15
Други форми на активности
16.

17.

18

Начин на оценување
17.1.
Тестови
2*40 поени
17.2.
Семинарска работа/проект (презентација:
Макс.10 поени
писмена и усна)
17.3.
Активност и учество
Макс.10 поени
Критериуми за оценување
До 50 поени
( бодови / оцена)
51-60 поени
61-70 поени

25 часови

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)

71-80 поени

8 (осум) (C)

81-90 поени

9 (девет) (B)

91-100 поени

10 (десет) (A)

19.
20.
21

22.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Присуство на настава, активност и презентација

Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

Метод на следење на квалитетот на
Евалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.бр.
Автори
Наслов
1.
Thomas L. Wheeler, J. David
Concepts in Strategic
Hunger
Management & Business Policy
(Achivnig Sustainability)
2.
3.
22.2.
Дополнителна литература
Ред.бр.
Автори
Наслов
1.
T.Powers, C.W.Barrows
Introduction to Management in
the Hospitality Industry
2.
Werbach Adam
Strategy for Sustainability
3.

Издавач/година
PEARSON, 2009

Издавач/година
WILEY, USA, 1999
Prentice Hall, 2000

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Информациони технологии во туризмот
2. Код
ОРТ802
3. Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4. Организатор на студиската програма (единица,
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор
6. Академска година / семестар
4/8
7. Број на ЕКТС
10
кредити
8. Наставник
Проф.Д-р. Цветко Андреески
Проф. д-р Митре Аврамоски
9. Предуслови за запишување на предметот
/
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења за можностите на информационите технологии во туризмот,
како и да научат да прават анализи на најчесто применуваниот метод на анализа во туризмот - анкета.
Методи на прибирање и обработка на податоци.
11. Содржина на предметната програма:
Информационите технологии во туризмот, можности и предизвици
Системи за резервации и глобални дистрибутивни системи
Системи за рецензии на производи
Географски информациони системи и нивна примена во туризмот
Вовед во работење со SPSS и примена во анализа на анкетни прашалници
Нови технологии и нивна примена во туризмот
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на време

250 часа

14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

70часови

15.2

48часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17часови

16.3

Домашно учење

90часови

25часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

80бодови
10бодови
10бодови
5 (пет)(F)

од 51 до 60 бода

6(шест)(E)

од 61 до 70 бода

7(седум)(D)

од 71 до 80 бода

8(осум)(C)

од 81 до90 бода

9(девет)(B)

од 91 до 100 бода

10(десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на
студентите

22. Литература

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Sheldon
2.

JoAnne Yates

3.

Endy Field

22.1

Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
A Min Tjoa
1.
22.2

2.
3.

Наслов

Издавач

Tourism
Information
Technology
Structuring the
Information
Age: Life
Insurance and
Technology in
the Twentieth
Century

CABI Publishing

1997

Johns Hopkins
University
Press

2005

Discovering
Statistics Using
SPSS

Sage
Publications

2005

Наслов
Information
and
Communication
Technologies in
Tourism

Година

Издавач
Springer

Година
1997

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Екотуризам и управување со заштитени подрачја
2. Код
ОРТ 803
3. Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4. Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
втор циклус
6. Академска година / семестар
5/2
7. Број на ЕКТС
10
кредити
8. Наставник
Доц. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска
9. Предуслови за запишување на предметот
/
10. Цели на предметната програма (компетенции): Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења за екотуризмот,
заштитените подрачја и соодветното управување со нив. Екотуризмот како форма на туризам ги има следниве
карактеристики: сите природно-базирани форми на туризам во кои главната мотивација на туристите е
набљудување и разбирање на природата, како и традиционалните култури што преовладуваат во природните
области, содржи образовни карактеристики, ги минимизира негативните влијанија врз природната и социокултурната средина, го поддржува одржувањето на природните области кои се користат како екотуризам атракции,
влијае врз зголемување на свеста за зачувување на природните и културните вредности меѓу локалните жители и
туристите. Исто така се посветува внимание на менаџирањето со планирањето на заштитените подрачја и нивниот
развој и ефектите од тоа.
11. Содржина на предметната програма: Туризмот и окружувањето, негативни влијанија на туризмот, владината
политика во однос на туризмот и заштитените подрачја, потеклото на екотуризмот, дефинирање на екотуризмот,
критериуми за екотуризмот, засегнати страни и екотуризмот, ефекти од екотуризмот, дефинирање на заштитените
подрачја, валоризирање на заштитените подрачја, подготовка на заштитени подрачја за туризам, екотуризам и
одржлив туризам во заштитените подрачја, пазарни трендови во екотуризмот, маркетинг активности, планирање на
развојот на туризмот во заштитените подрачја, стратегија за развој на туризмот во заштитените подрачја
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на време

250 часа

14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

70 часови

15.2

48 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17 часови

16.3

Домашно учење

90 часови

25 часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)

од 51 до 60 бода

6(шест)(E)

од 61 до 70 бода

7(седум)(D)

од 71 до 80 бода

8 (осум)(C)

од 81 до90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на студентите

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Катерина Ангелевска Најдеска

22.1
2.

Stephen Wearing and John Neil

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
Ivan Martinić

2.

M. B. Shrivastava, Menka Bihari

3.

UNWTO

22.2

4.

Наслов
Екотуризам и
управување со
заштитени
подрачјаавторизирани
предавања
Ecotourism,
Second Edition:
Impacts,
Potentials and
Possibilities

Наслов
Upravljanje
zaštićenim
područjimaplanieanje, pazvoj
I održljivost
PROTECTED AREA
MANAGEMENT
AND
ECOTOURISM:
Concepts,
planning,
evaluation and
management
Sustainable
Tourism in
Protected Areas Guidelines for
Planning and
Management

Издавач

Година

ФТУ – ЦНИР,
Охрид

2013/2014

BH

2009

Издавач
Sveučilište u
Zagrebu,
Šumarski
fakultet

Година
2009

VDM

CARDIFF
University

2002

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Комуникации во туризмот
2. Код
ОРТ9ХХ
3. Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4. Организатор на студиската програма (единица,
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/9
7. Број на ЕКТС
10
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Бранко Николоски
9. Предуслови за запишување на предметот
Предзнаења за социолошките аспекти на туризмот, економскиот
систем како комуникациска мрежа, групната динамика и
психолошката содржина на комуникацискиот феномен.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Развивање на сфаќања за структурата и функцијата на туристичкото комуницирање на сите нивоа во туристичкото
работење. Разбирање на феноменологијата на комуникацијата во туризмот, оспособување на студентите за успешно
комуницирање во туристичката дејност, развивање способности и вештини за масовно комуницирање во туризмот,
спроведување истражувања и изработка на практични примери од областа на туристичката комуникација.
11. Содржина на предметната програма:
Комуникациите во туризмот како посебна научна парадигма на систематската комуникологија. Темелни поими на
комуникациите во туризмот: туризам, феноменологија на масата (туристите), туристички форми и облици на
туристичкото комуницирање, локално, регионално и светско ниво на комуникации во туризмот. Темелни теории на
комуникациите во туризмот: теорија на публицитетот, теорија на водење на туристичкото јавно мислење, теорија на
туристичката персуазија, теорија на институционалното туристичко претставување, теорија на развојот на имиџот.
Развојна парадигма на туристичкото комуницирање. Модели и облици на комуницирањето. Праксеолошка
туристичка комуникологија: критериуми на објективноста и комуниколошката сегментираност во туризмот.
12. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности, индивидуална работа,
групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на време
250
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

3+2
15.1

Предавања – теоретска настава

70 часови

15.2

48 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17 часови

16.3

Домашно учење

90 часови

25 часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)

Од 51 до 60 бода

6(шест)(E)

Од 61 до 70 бода

7(седум)(D)

Од 71 до 80 бода

8(осум)(C)

Од 81 до 90 бода

9(девет)(B)

Од 91 до 100 бода

10(десет)(A)

положени два колоквиуми, редовност и активност на предавања
и вежби, изработка на семинарска работа/ студија на случај.

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа на
ниво на активност на студентите, интерактивна настава, работење
на практична примена на знаењата на студентите преку
симулирани ситуации

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Thomas L. Means

22.2

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Robert Reilly
2.
3.

Наслов

Издавач

Година

Business
Communication

Cengage
Learning

2009

Наслов

Издавач

Година

Efective Communication
in the Travel Industry

Prentice Hall

1990

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов
1. на наставниот предмет
Културен туризам
2. Код
ОРТ9ХХ
3. Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4. Организатор на студиската програма (единица,
Факултет за туризам и угостителство
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
втор циклус
6. Академска година / семестар
5/9
7. Број на ЕКТС
10
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Сашо Коруновски
Проф. Д-р Бернд Ајзенштајн
Проф. Д-р Хартмут Рајн
9. Предуслови за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):студентите ќе се стекнат со знаења за карактеристиките на
културниот туризам, неговиот социјален и економски контекст и неговото значење за развојот на еден простор.
Стекнатите компетенции кај студентите ќе овозможат донесување на добри одлуки во процесот на искористување
на културните ресурси во процесот на градење на културен туристички производ кој ќе биде конкурентен на
туристичкиот пазар. Во исто време нивните знаења ќе бидат насочени кон обезбедување на одржлив развој на една
туристичка дестинација во која се развива културниот туризам.
11. Содржина на предметната програма:Поим за култура, културно наследство.. Типологија на културно
наследство.Дефинирање на културен туризам. Подвидови на културен туризам. Историски развој на културниот
туризам.Меѓународните организации и културниот туризам (УНЕСКО, ИКОМОС). Социјален контекст на културниот
туризам : културата како производ, културата како процес. Економски контекст на културниот туризам. Видови на
вредности и конверзија на културни во економски вредности. Културното наследство како јавно добро. Културен
капитал и одржливост. Културата, туризмот и регионалниот развој. Влијанието на културата врз атрактивноста и
компетитивноста на регионите. Контингентни студии. Кост-бенефит анализа. Процена на непазарните добивки од
културното наследство. Културните ресурси и развојот на културниот туризам. Дефинирање и видови на културни
атракции.Процес на планирање во културниот туризам. Инвентаризација, валоризација, формирање на туристички
производи. Културен туризам: понуда и побарувачка. Политики за културниот туризам. културниот туризам и
заштитата на културното наследство. Културниот туризам и одржливиот развој.
12. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности, индивидуална работа,
групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на време
250
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

70часови

15.2

48часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17часови

16.3

Домашно учење

90часови

25часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)

од х51до 60 бода

6(шест)(E)

од 61 до х 70ода

7(седум)(D)

од 71 до 80 бода

8(осум)(C)

од х81до х 90ода

9(девет)(B)

од х91до 100 бода

10(десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа
на ниво на активност на студентите, интерактивна настава,
работење на практична примена на знаењата на студентите
преку симулирани ситуации, внатрешна евалуација.

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Pedersen A.
2.
Ivanovic M.,
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Korunovski S., Marinoski N.,

22.2

2.

Korunovski S., Dimitrova E.,

3.

Guinsburg V.A., Throsby D., (ed)

4.

Leslie D., Sigala M., (ed)

5.

Dupreyras A., Kim H.,

6.

Наслов
Managing Tourism at
World Heritage Sites:
Practical manual
Cultural Tourism

Издавач
UNESCO WHC

2002

JUTA & Company

2008

Наслов
Macedonia: Land of
Tourism
Macedonia: L'arte
Medievale dal IX al
XV Secolo
Handbook of the
Economics of Arts
and Culture, volume I
International Cultural
Tourism
The Impact of
Culture on Tourism

Година

Издавач

Година

Skopje: DID Ina
komerc,
Milano: Editoriale
Jaca Book,

2008

North Holland

2006

Elsevier

2005

OECD

2009

2006

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Туризмот во земјите во развој
2. Код
ОРТ9ХХ
3. Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4. Организатор на студиската програма (единица,
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор
6. Академска година / семестар
5/9
7. Број на ЕКТС
10
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р. Иванка Нестороска
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења за основните карактеристики на меѓународниот туризам,
обемот и динамиката на туристичкиот промет поединечно во земјите во развој и по региони. Поттикнување на
студентите да размислуваат за идниот развој на туризмот во овие земји, предизвиците и ризиците со кои се соочува
туризмот, како и.можностите на овие земји од аспект на туристички развој.
11. Содржина на предметната програма:
Основни карактеристики на меѓународните патувања и туризмот
Обем и динамика на меѓународниот туристички промет
Регионална дистрибуција на меѓународниот туристички промет
Карактеристики и специфики на туризмот во земјите во развој по региони:Источна Европа, Балкан, Средна и Јужна
Америка, Азија,Африка,Среден Исток
12. Методи на учење: Предавања, интерактивна настава, вежби, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

250 часа

14. Распределба на расположливото време

предавања; консултации со студенти; вежби; практична
настава; проверување на семинарска работа; проверување
на студии на случај; изработени или реализирани проекти
на студенти; учество на семинари; учество на симпозиуми и
др
Предавања – теоретска настава
70 часови

15. Форми на наставните активности

15.1
15.2

16. Други форми на активности

48 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17 часови

16.3

Домашно учење

90 часови

25 часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)

од 51 до 60 бода

6(шест)(E)

од 61 до 70 бода

7(седум)(D)

од 71 до 80 бода

8(осум)(C)

од 81 до90 бода

9(девет)(B)

од 91 до 100 бода

10(десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа
на ниво на активност на студентите, интерактивна настава,

работење на практична примена на знаењата на студентите
преку симулирани ситуации, внатрешна евалуација.

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
Twan Huybers

22.1

1.

Lundberg,D.E.&Lunberg,C.B

2.

Rowntree, L. et all.,

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
William F. Theobald
22.2

2.
3.

Наслов
Tourism in
developing
countires
International
Travel and
Tourism
Divresity amid
Globalization –
World Regions,
Environment,
Developmen

Наслов
Global
Tourism, Third
Ed.

Издавач

Година

Amazon

2007

Ј.Wiley & Sons,

2006

Prentice Hall,

2008

Издавач
Elsevier Inc.

Година
2008

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Економика на туризмот
2. Код
ОРТ9XX
3. Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4. Организатор на студиската програма (единица,
Факултет за туризам и угостителство- Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/9
7.
Број на ЕКТС кредити 10
8. Наставник
Проф. Д-р Митре Аврамоски
9. Предуслови за запишување на предметот
/
10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа предметна програма е студентите да се стекнат со
специјализирани теоретски и практични знаења од економиката на туризмот, т.е. да се запознаат со економските
аспекти на туризмот како појава, пред се со економските ефекти и влијанија на туризмот и со содржината на
туристичкиот пазар. Всушност, целта на предметот е согледување на целината и деловите на појавата туризам од
економски аспект т.е. согледување на дејноста и посебностите на туризмот од научен, теоретски и практичен
економски аспект
11. Содржина на предметната програма: Поим и предмет на проучување на економиката на туризмот, дефинирање на
туризмот, категоријата потрошувач во туризмот, развоен пат на туризмот, основни карактеристики на развојот на
туризмот, видови туризам, туризмот како стопанска појава, хетерогеност на туризмот, карактер на трудот во
туризмот, сезонски карактер на туризмот, значење на туризмот, економски функции на туризмот, директни влијанија
на туризмот врз стопанството, индиректни влијанија на туризмот врз стопанството, мултипликативни ефекти на
туризмот врз стопанството, туристички пазар, поим за пазарот како економска категорија, поим, дефиниција и
карактеристики на туристичкиот пазар, карактеристики на туристичките потреби, туристичка побарувачка и фактори
што ја условуваат, еластичност на туристичката побарувачка, туристичка потрошувачка, туристичка понуда и фактори
што ја условуваат, туристички (патнички) агенции како фактор на туризмот, големина на туристичкиот пазар и негова
класификација, истражување на туристичкиот пазар, пазарни сегменти на туристичкиот пазар, основи за формирање
на пазарни сегменти во рамките на туристичкиот пазар, маркетинг концепција во туризмот.
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на време

250 часа

14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

70 часови

15.2

48 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17 часови

16.3

Домашно учење

90 часови

25 часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода

80бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)

од 51 до 60 бода

6 (шест)(E)

од 61 до 70 бода

7(седум)(D)

од 71 до 80 бода

8 (осум)(C)

од 81 до90 бода

9(девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на
студентите

22. Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ozan Baher, Metin Kozak
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
Donald E., Lundberg M.,
Krishnamoorthy, Mink H. Stavenga
2.
3.

Наслов
Tourism Economics:
Concepts and practices

Наслов
Tourism Economics

Издавач
Nova Science
Pub.Incorporated

Издавач
Wiley, University
of Michigan

Година
2008

Година
1995

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Туризам и климатски промени
2. Код
9ХХ
3. Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4. Организатор на студиската програма (единица,
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/9
7. Број на ЕКТС
кредити
8. Наставник
Доц. Д-р Зора Узуноска

10

9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв степен на студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни знаења од областа на токсикологијата, со посебен осврт на влијанието на климата и
токсичните материи во животната средина, познавања за идентификација на истражувања од аспект на донесување
одлуки кои ќе помогнат во ублажување на здравствените проблеми предизвикани од климатските промени, како и
предлагање на начини за адаптација на климатските промени
11. Содржина на предметната програма:
Основи на токсикологијата, механизми на токсичност на аерозагадувачи врз здравјето на човекот; Импакт на
климатските промени врз водата, квалитетот на воздухот, екосистемите, промени на времето и екстреми,
безбедност на храната; Влијание на климатските промени врз респираторниот систем, хуманиот развој, ментални
нарушувања, невролошки нарушувања. Влијание на климатските промени во појавата на зоонози и векторски
болести, болести предизвикани од контаминирана вода; Препораки и адаптациони стратегии
12. Методи на учење: : Предавања, вежби, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

250 часа

14. Распределба на расположливото време

предавања; консултации со студенти; вежби; практична
настава; проверување на семинарска работа; проверување
на студии на случај; изработени или реализирани проекти на
студенти; учество на семинари; учество на симпозиуми и др
Предавања – теоретска настава
70часови

15. Форми на наставните активности

15.1
15.2

16. Други форми на активности

48часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17часови

16.3

Домашно учење

90часови

25часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)

од х51до 60 бода

6(шест)(E)

од 61 до х 70ода

7(седум)(D)

од 71 до 80 бода

8(осум)(C)

од 81 до 90 бода

9(девет)(B)

од 91 до 100 бода

10(десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа
на ниво на активност на студентите, интерактивна настава,

работење на практична примена на знаењата на студентите
преку симулирани ситуации, внатрешна евалуација.

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Palul R. Ebstain
Dan Ferber

22.1
3.

Madeleine C. Thompson, Ricardo
Garcia-Herrera, Martin Beniston

4.
5.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Michael McCally
22.2

2.
3.

Наслов

Издавач

Changing
Planet,
Changing
Health: How
the Climate
Crises
Threatens Our
Health and
What We Can
Do About It
Seasonal
Forecasts,
Climatic
Change and
Human Health:
Health and
Climate
(Advances In
Global Change
Research)

Universitu of
California
Press, Berkeley
and California
Press

2011

Springer

2010

Наслов

Издавач

Life Support:
The
Environment
and Human
Health

The MIT Press

Година

Година
2002

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Специјални теми и екскурзија
2. Код
ОРТ10ХХ
3. Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4. Организатор на студиската програма (единица,
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
9/10
Број
7. на ЕКТС
10
кредити
8. Наставник
Проф.Д-р. Иванка Нестороска
Проф. Д-р Јаготка Стрезовска
Проф. Д-р Хартмут Рајн
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се стекнат со специјализирани знаења што се однесуваат на поедини видови туризам опфаќајќи
специјални теми.
11. Содржина на предметната програма:
Идентификување на предностите и атрактивностите на различни дестинации
Утврдување на карактесристики на дестинациите кои најдобро соодветствуваат на потребите на туристите
Бициклистички туризам, културен туризам, здравствен туризам, wellness туризам
Специфичности на поедини видови туризам во земјите во развој од Источна Европа
Оганизрирање на темтски меѓународни семинари со партнерски универзитети
Еднонеделна екскурзија која треба да опфати примери од одржлив туризам во одреден регион (обично соседна
земја)
12. Методи на учење: Предавања, интерактивна настава, вежби, студии на случај, самостојно учење, студиско патување
13. Вкупен расположлив фонд на време

250 часа

14. Распределба на расположливото време

предавања; консултации со студенти; вежби; практична
настава; проверување на семинарска работа; проверување
на студии на случај; изработени или реализирани проекти
на студенти; учество на семинари; и др
Предавања – теоретска настава
70 часови

15. Форми на наставните активности

15.1
15.2

16. Други форми на активности

48 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

17 часови

16.3

Домашно учење

90 часови

25 часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми з
до 50 бода
а оценување (бодови/оценка)
од 51 до 60 бода

6 (шест)(E)

од 61 до 70 бода

7 (седум)(D)

од 71 до 80 бода

8 (осум)(C)

од 81 до90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа
на ниво на активност на студентите, интерактивна настава,
работење на практична примена на знаењата на студентите
преку симулирани ситуации, внатрешна евалуација.

22. Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Marc Mancini
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
Twan Huybers
2.
3.

Lundberg,D.E.&Lunberg,C.B

Наслов
Selling
Destinations

Наслов
Tourism in
developing
countires
International
Travel and
Tourism

Издавач
Barnes&Noble

Година
2010

Издавач

Година

Amazon.com

2007

Ј.Wiley & Sons,

2006

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Практична работа на проекти
2.
Код
ОРТ10ХХ
3.
Студиска програма
Менаџмент на одржлив развој во туризмот
4.
Организатор на студиската програма (единица,
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6.
Академска година/семестар
5/10
Број на ЕКТС кредити
10
7.
Наставник
Проф. Д-р Јаготка Стрезоска
Проф. Д-р Ирина Петровска
Проф. Д-р Бернд Ајзентштајн
8.
Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
9.
Цел на предметната програма (компетенции):
Примена на теоретските знаења и стекнување на практични искуства во областа на одржлив менаџмнт во
туризмот. Во рамките на практичното образование студентите самостојно изработуваат проект.

10.

Да се запознаат студентите со основните поставки и поими за проектен менаџмент. Составување на апликација на
проект од областа на туризмот .
Содржина на предметна програма:
Проект менаџмент. Стратегија и проектен менаџмент. Проектен менаџер. Проектна организациска структура.
Почетна фаза на работа на проектот. Имплементација на фазите на проектот.Фази на заклучување на проектот.
Компјутерска поддршка на проектниот менаџмент.Спроведување на студиски и истражувачки проекти (физибилити
студии, истражување на пазарот, проценки, итн.)
развивање на концепти / планови / системи за одржлив развој на туристички дестинации (општини, региони,
заштитени подрачја) или туристички компании
Развој на туристички понуди, маркетинг стратегии, итн. Можности за усовршување и обуки, прирачници,
информациски карти,итн.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Методи на учење: предавања, пристапни трудови, самостојно истражување
Вкупен расположив фонд на време
250
Распределба на расположивото време
4+3
Форми на наставните активности
Предавања-теоретска настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Проектни задачи
самостојни задачи
домашно учење

17.

18.

Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување (оценка)
До 51 бода

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
Редовност и положен прв колоквиум

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Англиски јазик

Метод на следење на квалитетот на наставата

Надворешна и внатрешна евалуација

21.

22.

22.1

Литература

70 часови
48 часови
25 часови
17 часови
90 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (А)

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
E. Verzuh
2.

22.2

Harold Kerzner

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Robert B. Angus, Norman
A. Gundersen, Thomas P.
Cullinane, Robert Angus
2.

Robert K. Wysocki, Robert
Beck Jr., David B. Crane

3.

J. Davidson Frame

Наслов
The fast forwаrd
MBA in project
management
Project
Management: A
Systems Approach
to Planning,
Scheduling, and
Controlling, 7th
Edition

Издавач
New Jersey,
USA
John Wiley &
Sons, Inc

Година
2008
2001

Наслов

Издавач

Година

Planning,
Performing, and
Controlling
Projects: Principles
and Applications
Effective Project
Management

John Wiley &
Sons, Inc

1999

Managing Projects
in Organizations:
How to Make the
Best Use of Time,
Techniques, and
People

John Wiley &
Sons, Inc

2000

Jossey-Bass
Management

1995

- Прилози бр.4 за наставен кадар

1.
2.
3.
4.
5.

4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и трет циклус на студии и за
ментори на докторски трудови
Име и презиме
Митре Аврамоски
Дата на раѓање
7.11.1953
Степен на образование
Осми
Наслов на научниот степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се стекнал со Доктор на науки
1994
Сеучилиште во
научен степен
Загреб,Економски

6.

7.

8.

9.

10.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер
Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор
Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран и во која
област

факултет Загреб
Област

Подрачје

Поле

5.00 Општествени
науки
Подрачје

5.03 Економски
науки
Поле

5.00 Општествени
науки
Институција

5.03 Економски
50325 Маркетинг
науки
Звање во кое е избран и област

Факултет за туризам и
угосстителство , Охрид

50325 Маркетинг
Област

Редовен професор

Список на предмети кои наставникот ги води одделно на првиот, вториот и третиот циклус на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.бр.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
Економика на претпријатија
Осигурување/ ФТУ охрид
2.
Економика и организација на
Туризам /ФТУ Охрид
туризмот
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.Бр.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
Е-Бизнис
Туризам/ФТУ Охрид
2.
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Бр.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Бунташески Бранко,
Вонпансионската
ИРИС- Струга 2008
Аврамоски Митре
понуда и потрошувачка
во езерските
туристички места во
македонија
2.
Аврамоски Митре,
Вонпансионска понуда
Ирис-Струга ,2008
Аврамоски Јован
и потрошувачка
3.
4.
5.
10.2.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

11.

12.

Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
3.
4.
5.
10.3.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Митре Аврамоски
Економика на
ФТУ Охрид-Центар за научно
претпријатијата
истражувачка работа
2.
Митре Аврамоски
Економика на
ФТУ Охрид-Центар за научно
угостителство и
истражувачка работа
туризам
3.
Митре Аврамоски
ХотелиерствоФТУ Охрид-Центар за научно
Организација и техника истражувачка работа
на работење
4.
Митре Аврамоски
Економика и
ФТУ Охрид-Центар за научно
организација на
истражувачка работа
туризмот
5.
10.4.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
да
11.2.
Магистерски работи
не
11.3.
Докторски дисертации не
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1.
Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни
научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2.
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
12.3.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.бр.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
година
собир/конференција
1.
Митре Аврамоски,
Вонпансионската
Услужниот сектор во
2011
Раман Исмаили
понуда како компонента услови на променливо
на конкурентска
опкружување-Охрид
предност во услови на
2011
променливо
опкружување– -Случајот
на охридскиот
туристички регион

Раман Исмаили, Митре
Аврамоски

2.

3.

Македонското
хотелиерсто во услови
на променливо
опкружување

Митре Аврамоски,
Јован Аврамоски

Туризмот како фактор за
ублажување на
последиците од
светската економска
криза

Митре Аврамоски ,
Раман Исмаили

Светската економска
криза –жанса за
македонскиот туризам

Митре Аврамоски

Вонпансионската
понуда во основата на
идниот развој на
туристичката индустрија

Услужниот сектор во
услови на променливо
опкружување-Охрид
2011
Туризмот во услови на
глобална економска
рецесија-Охрид 2009
Туризмот во услови на
глобална економска
рецесија-Охрид 2009

2011

2009

2009

Стратегиски развој на туристичката
индустрија во 21 век, Охрид 2007 год

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и трет циклус на
студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Катерина Ангелевска-Најдеска
Дата на раѓање
12.03.1974
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се стекнал
Доктор на науки
2009
УКЛО-Факултет за туризам и
со научен степен
угостителство
Магистер на науки
2004
УКЛО-Факултет за туризам и
угостителство
Додипломски
1997
УКЛО-Факултет за туризам и
студии VII/1
угостителство
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен магистер
5-Општествени
5.14-Туризам и
51414-Туристички маркетинг
науки
угостителство
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен доктор
5-Општествени
5.14-Туризам и
51419-Туризам и друго
науки
угостителство
Доколку е во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран и област
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран и во која
Факултет за туризам и
Доцент, 51403 и 51419
област
угостителство - Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии
9.1.

9.2.

9.3.

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Патнички агенции

Туризам, Хотелско-ресторанска/Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
2.
Основи на туризмот со гастрономски
Гастрономија, исхрана и диететика/Факултет за
туризам
туризам и угостителство-Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Сообраќај во туризмот

Туризам/Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релативни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

М-р Катерина АнгелевскаНајдеска

"Маркетинг менаџмент на
угостителскиот производ"

Издавач / Година
Меѓународен научен
симпозиум: Стратешки
развој на туризмот во 21
век, Охрид, 26-27 мај 2007
год.

2.

М-р Катерина АнгелевскаНајдеска
Д-р Науме мариноски

“Едукативно-рекреативни
програми во функција на
одржливиот
развој на
туризмот”,

3.

М-р Катерина АнгелевскаНајдеска

“Management of the catering
product life cycle as a condition
for better competition priority
on the tourist market”,

4.

Д-р Катерина АнгелевскаНајдеска

“Innovation as a strategy for
improving catering product
quality”

Д-р Катерина Ангелевска“Planning of sustainable tourism
Најдеска
development”
Д-р Габриела Ракичевиќ
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
5.

10.2.

1.
2.

Проф. Д-р Науме Мариноски
Доц. Д-р Катерина АнгелевскаНајдеска
Проф. Д-р Науме Мариноски
Доц. Д-р Катерина АнгелевскаНајдеска

Програма за развој на
Југозападниот регион

GTZ, 2009-2010

Анализа за туристички развој
на повеќенаменското подрачје
Јасен

UNDP, 2010-2011

3.
German-Macedonian Training
Program and Network
“Sustainable Tourism” for SME
in the Tourism Sector,
Academics and Developers

10.3.

10.4.

11.

Меѓународен научен
симпозиум: Хотелиерството
и туризмот во глобалното
информатичко општество,
Хотел План, Београд, Р.
Србија, 2007
Меѓународен научен
симпозиум: Нови трендови
во туристичкиот и
хотелскиот менаџмент,
Опатија, Хрватска, 2008
Меѓународен научен
симпозиум:„Management in
function of the increased
tourist expenditure“Опатија,
Хрватска, 2010
ФТУ-Охрид, 2011

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
Да

Master Course “Sustainable
Tourism Management” at the
Eberswalde University for
Sustainable Development
(University of Applied
Sciences) and the Faculty of
Tourism and Hospitality Ohrid
at the University St. Kliment
Ohridski from Bitola
(2011-2013)
Издавач / Година

Издавач / Година

12.

11.2.
Магистерски работи
Не
11.3.
Докторски дисертации
Не
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.
Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференција
1.

М-р Катерина
Ангелевска-Најдеска

2.

М-р Катерина
Ангелевска-Најдеска
Д-р Науме мариноски

3.

М-р Катерина
Ангелевска-Најдеска

4.

Д-р Катерина
Ангелевска-Најдеска

5.

Д-р Катерина
Ангелевска-Најдеска
Д-р Габриела Ракичевиќ

"Маркетинг менаџмент на
угостителскиот
производ"
“Едукативно-рекреативни
програми во функција на
одржливиот
развој на
туризмот”,
“Management of the catering
product life cycle as a
condition
for
better
competition priority on the
tourist market”,
“Innovation as a strategy for
improving catering product
quality”
“Planning of sustainable
tourism development”

Година

М-р Катерина Ангелевска-Најдеска
М-р Катерина Ангелевска-Најдеска
Д-р Науме мариноски
М-р Катерина Ангелевска-Најдеска

Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска
Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска
Д-р Габриела Ракичевиќ

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и трет циклус
на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Цветко Андреески
Дата на раѓање
05.05.1970
Степен на образование
VIII
Наслов на научен степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се стекнал
Дипломиран инжењер по
1995
Електротехнички
со научен степен
Електротехника, насока
факултет - Скопје
Компјутерска техника,
информатика и
автоматика
Магистер по
електротехнички науки од
областа на Компјутерска
техника, информатика и
автоматика
Доктор по технички науки

1998

Електротехнички
факултет – Скопје

2003

Електротехнички
факултет - Скопје
Област
Друго – Виртуелна
реалност

Поле
Компјутерска
техника и
информатика
Поле
Област
Компјутерска
Друго
техника и
информатика
Звање во кое е избран и област

6.

Подрачје ,поле и област на научниот
степен магистер

Подрачје
Техничко технолошки
науки

7.

Подрачје ,поле и област на научниот
степен доктор

Подрачје
Техничко технолошки
науки

8.

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

Институција

9.

Унивезитет Св. Климент Охридски Вонреден професор
, Факултет за Туризам и
угостителство – Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии
9.1.

9.2.

9.3.
/

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Информатика
туризам, царина и шпедиција
2.
Информациони технологии
Безбедност и финансиска контрола
3.
Компјутерски криминал
Безбедност и финансиска контрола
4.
Актуарска математика
Осигурување
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Квантитативни методи во осигурување
Осигурување
2.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)

/

10.2.

Ред.
број

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.

Цветко Андреески и коавтори

ФАЗИ ОПТИМИЗАЦИЈА СО
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА НА
ПРИПАДНОСТ: СТУДИЈА НА
СЛУЧАЈ ВО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ЖИВОТ

А2-3, ЕТАИ, 16-20 Септември
2011, Охрид

2.

Елизабета Лазаревска, Цветко
Андреески

А1-3, ЕТАИ, 16-20 Септември
2011, Охрид

3.

Cvetko Andreeski

4.

Цветко Ј. Андреески и
Пандиан Васант

5.

Cvetko J. Andreeski and Pandian
Vasant,

СИМУЛАЦИЈА И УПРАВУВАЊЕ
НА РОБОТСКА РАКА СО
SIMMECHANICS, SIMULINK И
MATLAB
IDENTIFICATION AND
FORECASTING FUTURE
MORTALITY VALUES USING MLE
МАКСИМАЛНО ПОДОБЕН
ОЦЕНУВАЧ КАЈ ФУНКЦИИТЕ ЗА
ОЦЕНУВАЊЕ НА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
СТАПКАТА ЗА СМРТНОСТ,
COMPARATIVE ANALYSIS ON
TIME SERIES WITH INCLUDED
STRUCTURAL BREAK

Финансиран од
Министерство за
образование и наука на
Република Македонија
2004-2006
2007-2008

DCM-6/D66 IFAC DECOM 6-th
Conference, Ohrid, 2629.09.2009
ЕТАИ Конференција, А2-3,
26-29.09.2009

AIP Conf. Proc. -- August 18,
2009 -- Volume 1159, pp. 217224, POWER CONTROL AND
OPTIMIZATION: Proceedings
of the Second Global
Conference on Power Control
and Optimization;
doi:10.1063/1.3223933
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.

Цветко Андреески

Развоен проект Archimed,
Систем за аквизиција на
податоци за медицински ехо
уреди,

2.

Joze Rugelj, Cvetko Andreeski,
Irena Serbec Nancova,

Bilateral project with Faculty of
pedagogy in Ljubljana,
Development and
implementation of CMS system
in education,

3.

10.3.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Цветко Андреески

Информатика

2.

Цветко Андреески

Актуарска математика

Издавач / Година
Универзитет Св. Климент
Охридски – Битола, ЦНИР,
Факултет за туризам и
угостителство – Охрид, 2011
ЦНИР, Факултет за туризам
и угостителство – Охрид,
2008

10.4.

11.

12.

Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Издавач / Година

1.

NANČOVSKA ŠERBEC, Irena,
ANDREESKI, Cvetko, RUGELJ,
Jože.

Comparison of experiences with
e-learning in higher education in
Slovenia and Macedonia

V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.).
Proceedings : conference :
savjetovanje. Rijeka: MIPRO,
cop. 2009, str. 195-200, ilustr.
[COBISS.SI-ID 7851849]

2.

Tatyana
D.
KolemisevskaGugulovska. Mile J. Stankovski.
Cvetko J. Andreeski,

Globalization Prospect of Credit
Transfer System in Educating
Control Engineers: A Developing
Country Experience

17 IFAC World Congress,
Seoul Korea, 6-11 July 2008,
стр. 15601-15606

th

3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
5
11.2.
Магистерски работи
2
11.3.
Докторски дисертации
/
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.
Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
Автори
Наслов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
/

12.3.

Ред.
број

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.

Cvetko J. Andreeski & Pandian M.
Vasant,

COMPARATIVE ANALYSIS OF
BIFURCATION TIME SERIES

Biomedical Soft Computing and
Human Sciences
Vol.13, No.1 pp.45-52 (2008)
[Original Article]
Copyright©1995 Biomedical
Fuzzy Systems Association,
Faculty of Tourism and
Hospitality – Ohrid, Macedonia

2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференција
1.

Елизабета Лазаревска,
Цветко Андреески

СИМУЛАЦИЈА И
УПРАВУВАЊЕ НА РОБОТСКА
РАКА СО SIMMECHANICS,

Година
2011

А1-3, ЕТАИ, 16-20 Септември 2011,
Охрид

SIMULINK И MATLAB
2.

Cvetko Andreeski

IDENTIFICATION AND
FORECASTING FUTURE
MORTALITY VALUES USING
MLE

DCM-6/D66 IFAC DECOM 6-th
Conference, Ohrid, 26-29.09.2009

3.

Цветко Ј. Андреески и
Пандиан Васант

МАКСИМАЛНО ПОДОБЕН
ОЦЕНУВАЧ КАЈ ФУНКЦИИТЕ
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА
СТАПКАТА ЗА СМРТНОСТ,

ЕТАИ Конференција, А2-3, 2629.09.2009

4.

Cvetko J.
Andreeski and Pandian
Vasant,

COMPARATIVE ANALYSIS ON
TIME SERIES WITH INCLUDED
STRUCTURAL BREAK

AIP Conf. Proc. -- August 18, 2009 -Volume 1159, pp. 217-224, POWER
CONTROL AND OPTIMIZATION:
Proceedings of the Second Global
Conference on Power Control and
Optimization; doi:10.1063/1.3223933

5.

Cvetko Andreeski,
th
Pandian Vasant, 17

Simplified Azbel Model for
Fitting Mortality Tables,

IFAC World Congress, Seoul Korea, 6-11
July 2008, стр. 2980-2983

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и трет циклус на
студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Сашо Коруновски
Дата на раѓање
22.09.1963
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Доктор на науки по историја на уметноста
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се стекнал
Доктор на науки
2000
УКИМ Филозофски факултет
со научен степен
Магистер на науки
1996
УКИМ Филозофски факултет
Додипломски
1989
УКИМ Архитектонски
студии VII/1
факултет
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен магистер
6. Хуманистички
6.06. Историја на
60620 Историја на уметноста
науки
уметноста
- друго
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен доктор
6. Хуманистички
6.06. Историја на
60620 Историја на уметноста
науки
уметноста
- друго
Доколку е во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран и област
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран и во која
Факултет за туризам и
60620 Историја на уметноста - друго
област
угостителство - Охрид
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 на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

9.2.

9.3.

10.

Културно наследство
Заштита на културно наследство

Туризам/ ФТУ
Осигурување, Царина и шпедиција/ ФТУ
Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ и ФБ
3.
Храна и култура
Хотелско ресторанска, Гастрономија/ ФТУ
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Меѓукултурни односи и туризам
Туризам/ ФТУ
2.
Просторно планирање
Туризам/ ФТУ
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релативни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Korunovski S., Koceski J.,

2.

Korunovski S., Marinoski N.,

3.

Korunovski S., Strezoska J.,

Managing archeological site as
tourist attraction: the example
of Stobi
Clusterapproachincontemporary
planningof tourisminthe
Republic ofMacedonia
Macedonian experience on the

Издавач / Година
World Cultural Tourism
Conference, conference
proceedings, Istanbul, 2011
University of Rieka, Faculty of
tourism and hotel
management, Opatia, 2011
SWU “NeofitRilski”,

field of Cultural Tourism:
Some remarks on Ohrid Region
4.

10.2.

Korunovski S. et all

Cultural Tourism (in: Cultural
Researches of Tourism in
Republic of Macedonia)

5.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.

Planeth group, Sasho
Korunovski, Naume Marinoski,
SofronijaMiladinoski

2.

PCU (Project Coordination Unit),
Sasho Korunovski, Naume
Marinoski, Kliment Naumov
Sasho Korunovski

3.

BERISproject,
TechnicalAssistanceinRevisionan
dImplementationoftheNationalS
trategyforTourismDevelopment
oftheRepublicofMacedonia
2009-2013
TrainingofTouristGuidesin
Republic of Macedonia

MinistryofEconomyand World
bank,2010

Pilotactivitiesineducationandcult
ure

IMG (Italy)
andFacultyofTourismin Ohrid,
2008
Ministry of Culture of R.
Macedonia, 2006

4.

10.3.

10.4.

Blagoevgrad, conference
proceedings, Blagoevgrad,
2011
Faculty of tourism – Ohrid,
2006

Sasho Korunovski, Naume
Tourismin R. Macedonia:
Marinoski, SofronijaMiladinoski, culturalresearches
BrankoBuntasheski
5.
SUSTCULTinvolves 12
AchievingSUSTainabilitythrough
institutionsfrom 7 countries
anintegratedapproachtotheman
(Italy, Slovenia, Greece,
agementofCULTuralheritage
RomaniaandHungary,
(SUSTCULT)
MacedoniaandAlbania)
constituting a wellbalancedpartnershipwith a
strongterritorialrelevance. 3
localauthorities, 1
Nationalauthority, 2
universities, 3
developmentagencies, 1
chamberofcommerceandindustr
y, 1 NGOand 1
internationalorganisation
(observer). Sasho Korunovski member of the expert team
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Korunovski S., Dimitrova E.,

2.

Korunovski S., Dimitrova E.,

3.
4.

Korunovski S., Marinoski N.,
Korunovski S., Dimitrova E.,

Macedonia: L'arteMedievale dal
IX al XV Secolo
Macedoine Byzantine: Historie
de l’artmacedonien du IXe au
XIVesiecle
Macedonia: Land of Tourism
Painting and Architecture in
Medieval Macedonia: Artists
and Works of Art

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

KingdomofNorway,
2009/2010

SouthEastEuropeTransnationalCoop
erationProgramme – priority
4

Издавач / Година
Milano: EditorialeJacaBook,
2006
Paris: Thalia Edition, 2006
Skopje: DID Ina komerc, 2008
Skopje: Kalamus, 2011

11.

12.

Ред.
број

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.

Korunovski S.,

Padova:SimposioInternacional
e: All’ originedell’affresco le
radiciadriaticobalcanichedellapitturamodern
a, 2008

2.

Korunovski S.,

Lo
sviluppostrategicodellacultura e
l’ereditaculturale in Macedonia
e ilruolo di Ohrid nel
‘Commonwelth’ adriaticobalcanico
Okrida: faro di luce artistic all’
origine di un
nuovolinguaggioformale

3.

Korunovski S.,

Chioggia:SimposoInternaziona
le - Bellezza e Tradizione –
L’artebizantinatra le due
spondedell’Adriatico: Chioggia
e Okrida, 2009
Belgrade: Zograf, 2011

Contributions to the
Аrchitecture of the
МonasteryChurch
St. Archangel Michael in Prilep
4.
Korunovski S., Marinoski N.,
Cluster Approach in Modern
Opatija: FTHM – University of
Planning of Tourism in Republic
Rijeka, 2011
of Macedonia
th
5.
Korunovski S., Koceski J.,
Managing Archeological Site as
Istanbul:12 Joint Conference
Tourist Attraction: the example
of the World Cultural Tourism
of Stobi
Association, 2011
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
11.2.
Магистерски работи
1
11.3.
Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.
Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференција

Година

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и трет циклус
на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Симона Мартиноска
Дата на раѓање
03.09.1964
Степен на образование
доктор на науки; осми степен
Наслов на научен степен
Редовен професор; доктор на науки од областа на туризмот и
угостителството
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се стекнал
Дипломиран
1986 г.
Факултет за туризам и
со научен степен
економист по
угостителство - Охрид
туризам и
угостителство
Магистер на науки
1995 г.
Факултет за туризам и
угостителство - Охрид
Доктор на науки
1998 г.
Факултет за туризам и
угостителство - Охрид
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен магистер
5. Општествени
5.14 Туризам и
51401 Хотелиерство
науки
угостителство
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен доктор
5. Општествени
5.14 Туризам и
51406 Туристичка
науки
угостителство
промоција; 51401
Хотелиерство; 51417
Ресторански менаџмент
Доколку е во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран и област
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран и во која
Факултет за туризам и
Редовен професор;
област
угостителство - Охрид
51405 Туристичка политика
51417 Ресторански менаџмент
51419 Друго
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 на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

9.2.

9.3.

Ресторански менаџмент

Гастрономија; Хотелско – ресторанска насока;
Гастрономија, исхрана, диететика; Туризам / ФТУ Охрид
Гастрономија; Хотелско – ресторанска насока / ФТУ
- Охрид
Туризам; Хотелско – ресторанска насока / ФТУ Охрид
Туризам / ФТУ - Охрид

Менаџмент на производство на храна во
угостителството
3
Стандардизација во туризам и
угостителство
4.
Политика на развој во туризмот и
угостителството
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Организациско однесување
Туризам / ФТУ - Охрид
2.
3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

10.

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релативни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

10.2.

10.3.

10.4.

1.

Проф. д-р Симона Мартиноска

Standardization and innovation
in tourism industry

1.

Координатор: Проф. д-р
Виолета Пановска Бошковска

Интегрирање и структуирање
на меѓународната соработка
на универзитетите во Р
Македонија

Издавач / Година

Материалы V
Международной научной
конференции
Инновационное развитие
и экономический рост.
Москва, РУДН, 3 ноября
2011 г. – М.: РУДН, 2011.
– 846 с.
rd
2.
Проф. д-р Симона Мартиноска Ethical menu quality in
3 International Conference
hospitality industry
on Governance, Fraud, Ethics
and Social Responsibility ,
Kapadodkya , Turkey 2011
th
3.
Проф. д-р Јованка Биљаноска
Supplier-selection criteria as a
20 Biennial International
Проф д-р Симона Мартиноска
critical point in the menu quality Congress Tourism and
hospitality industry, Opatija,
Croatia 2010
nd
4.
Проф. Д-р Габриела Ракичевик Contemporary Issues of
2 Advances in Hospitality
Проф. Д-р Симона Мартиноска Permanent Education in Tourism and Tourism Marketing &
and Hospitality in Macedonia
Management Conference,
Corfu, Greece, 2012
5.
Проф. Д-р Симона Мартиноска Culture in Tourist Product as a
Cultiral road via Pontica –
Проф. Д-р Мирјана Секуловска Major Asset for Market
Cultural tourism without
Competetiveness
bounadaries, Burgas, Bulgaria
– Istanbul, Turkey, 2012
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број

2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.

TEMPUS – CARDS PROJECT No
UM – JEP – 18023 – 2003 2007 / ARYM

Издавач / Година

Издавач / Година

11.

12.

5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
Да
11.2.
Магистерски работи
Не (Член на комисии)
11.3.
Докторски дисертации
Не
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.
Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференција
1.

Проф. д-р Симона
Мартиноска

Standardization and
innovation in tourism
industry

2

Проф. д-р Симона
Мартиноска

Ethical menu quality in
hospitality industry

3

Проф. д-р Јованка
Биљаноска
Проф д-р Симона
Мартиноска

Supplier-selection criteria as
a critical point in the menu
quality

Година

Материалы V Международной
научной конференции
Инновационное развитие и
экономический рост.
Москва, РУДН, 3 ноября 2011 г. –
М.: РУДН, 2011. – 846 с.
rd
3 International Conference on
Governance, Fraud, Ethics and Social
Responsibility , Kapadodkya , Turkey
2011
th
20 Biennial International Congress
Tourism and hospitality industry,
Opatija, Croatia 2010

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и трет циклус
на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Иванка Нестороска
Дата на раѓање
01.07.1969
Степен на образование
VIII
Наслов на научен степен
Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството
Каде и кога го завршил образованието Образование
Година
Институција
односно се стекнал со научен степен
Доктор на науки
2003
УКЛО- Факултет за туризам
и угостителство
Магистерски на
1997
УКЛО- Факултет за туризам
науки VII/2
и угостителство
Додипломски
1993
УКЛО- Факултет за туризам
студии VII/1
и угостителство
Подрачје ,поле и област на научниот
Подрачје
Поле
Област
степен магистер
5 Општествени
514 Туризам и
51403 Туристички агенции
науки
угостителство
Подрачје ,поле и област на научниот
Подрачје
Поле
Област
степен доктор
5 Општествени
514 Туризам и
51419 – Друго
науки
угостителство
Доколку е во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран и област
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран и во која
УКЛО- Факултет за туризам и
Вонреден професор,
област
угостителство
51419 – Друго
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии
9.1.

9.2.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
3.

Меѓународен туризам
Анимации во туризмот
Организирање на конгреси и средби

4.

Меѓународен патнички промет

Туризам/ФТУ-Охрид
Туризам; Хотелско-ресторанска/ФТУ-Охрид
Туризам; Хотелско-ресторанска; Гастрономија/ФТУОхрид
Царина и шпедиција;БФК/ФТУ-Охрид

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

9.3.

10
.

Менаџмент на настани и слободно
Туризам/ ФТУ-Охрид
време
2.
Современи тенденции во туризмот и
Туризам/ФТУ-Охрид
угостителството
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Проф. Др. Нестороска, Иванка

Туризмот како компонента во

Издавач / Година
VIIIМеѓународна Научна

поддршката за подготовка на
Национална Стратегија за
одржлив развој на Република
Македонија

10.2.

Конференција: Стратешки
развој на туристичката
индустрија во 21 век,
Зборник на рецензирани
трудови, Охрид, 2007
Меѓународна конференција:
Менаџмнетот во време на
глобална промена и
несигруност, Универзитет во
Прешов, Словачка, Прешов,
2008

2.

Проф. Др. Нестороска, Иванка

Current trends in tourism
development

2.

Проф. Др. Нестороска, Иванка

3.

Проф. Др. Нестороска, Иванка
Проф. Др. Мариноски, Науме

An overview of the results of
tourism sector within the
National Strategy for Sustainable
Development in the Republic of
Macedonia
Initiating ecotourism in National
Park Galicica

10-ти Експертски Форум:
Conrad Adenauer Stiftung:
Предизвици и решенија за
одрлив развој во земјите на
ЦЕИ регионот, Скопје, 2008
International conference:
“Ecological tourism: trends
and perspectives of
development in the global
world”, Saint-Petersburg State
Forest Technical Academy,
Saint-Petersburg, Russia, April
2009

4.

Проф. Др. Нестороска, Иванка

“Animation programs’ role in
hotels’ offer enrichment”

20-thBiennial International
Congress, Tourism &
hospitality industry 2010 , “
New trends in tourism and
hospitality management”,
may 06-08,2010, Opatija,
Croatia

5.

Проф. Др. Нестороска, Иванка

Situation and perspectives on
sustainable tourism
development in the Republic of
Macedonia

Факултет за хотелски и
туристички менаџмент,
Зборник на рецензирани
трудови од 1-ва
Меѓународна Научна
Конференција: Одржлив
развој на туризмот:
Социокултурни,еколошки и
економски аспекти,
Опатија, Хрватска, 2011

Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.

Проф. Д-р Иванка Нестороска,
ангажирана како експерт

Стратегија за локален
економски развој на Струга

UNDP, Агенција за локален
развој и Општина Струга
2004-2005

2.

Проф. Д-р Иванка Нестороска,
ангажирана како национален
експерт и раководител на
секторот за туризам

Подготовка на Национална
Стратегија за одржлив развој
на РМакедонија

3.

Проф. Д-р Иванка Нестороска,
ангажирана како експерт

Support to National Park
Galicica: Survey in the field of
tourism- National Park Galicica
and communities Ohrid and
Resen

4..

Проф. Д-р Иванка Нестороска,
ангажирана како експерт и
предавач
Проф. Д-р Иванка Нестороска,
ангажирана како експерт и
предавач

Иницирање рурален развој во
регионот на Јабланица

5.

10.3.

10.4.

German-Macedonian Training
Program and Network
“Sustainable Tourism” for SME
in the Tourism Sector,
Academics and Developers

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

Swedish International
Development Agency – SIDA и
Министерство за Животна
средина и просторно
планирање на Р.
Македонија, 2006-2009
NPG/KfW, 2008-2009

EURONATUR и MES Проекти
за Локален одржлив развој
на Регионот Јабланица, 2009
Foundation “Deutsche
Bundesstiftung Umwelt
(DBU)”, and FHU-Eberswalde,
Germany, 2011-2013

Издавач / Година

1.
Нестороска, Иванка
Меѓународен туризам
2.
Нестороска, Иванка
Анимации во туризмот
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

ФТУ-Охрид, 2006
ФТУ-Охрид, 2005, 2008

1.

Проф. Д-р Иванка Нестороска

Contemporary trend of revealing
new tourist areas in the Republic
of Macedonia

Зборник на рецензирани
трудови од 18 International
biannual congress, “Tourism
& Hospitality Industry 2006 –
New Trends in Tourism &
Hospitality Management”,
Hrvatska,2006

2.

Проф. Д-р Иванка Нестороска

Current trends in tourism
development

Зборник на рецензирани
трудови, Me|unarodna
кonferencija:"Menaxmentot
vo vremiwa na globalna
promena i nesigurnost",
Univerzitet vo Pre{ov, Fakultet
za menaxment, Slova~ka,
Pre{ov, 2008

3.

Проф. Др. Нестороска, Иванка
Проф. Др. Мариноски, Науме

Initiating ecotourism in National
Park Galicica

International conference:
“Ecological tourism: trends
and perspectives of

Издавач / Година

development in the global
world”, Saint-Petersburg State
Forest Technical Academy,
Saint-Petersburg, Russia, April
2009

4.

11
.

12
.

Проф. Др. Нестороска, Иванка

“Animation programs’ role in
hotels’ offer enrichment”

20-thBiennial International
Congress, Tourism &
hospitality industry 2010 ,
“New trends in tourism and
hospitality management”,
may 06-08,2010, Opatija,
Croatia

5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
Да
11.2.
Магистерски работи
Да
11.3.
Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.
Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференција
1.
2.
3.

Година

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и трет циклус на
студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Ирина Петровска
Дата на раѓање
07.08.1964
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Доктор по филолошки науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се стекнал
Доктор на науки
2005
УКИМ Филолошки факултет “Блаже
со научен степен
Конески” – Скопје
Магистер на науки
1997
УКИМ Филолошки факултет “Блаже
Конески” – Скопје
Додипломски
1987
УКИМ Филолошки факултет “Блаже
студии VII/1
Конески” – Скопје
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен магистер
6.Хуманистички
604 Наука за
64004 Англистика
науки
јазикот
64015 Социолингвистика
(Лингвистика)
64029 Друго

7.

Подрачје ,поле и област на научниот
степен доктор

Подрачје
6. Хуманистички
науки

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

Факултет за туризам и
угостителство - Охрид

Вонреден професор, 64004 Англистика,
Друго

9.

Поле
604 Наука за
јазикот
(Лингвистика)

Област
64004 Англистика
64015 Социолингвистика
64029 Друго

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 на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

9.2.

Туризам, Хот-ресторанска, Гастрономија, Гастрономија
исхрана диететика, Осигурување, Царина и шпедиција,
Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ
2.
Англиски јазик 2
Туризам, Хот-ресторанска, Гастрономија, Гастрономија
исхрана диететика, Осигурување, Царина и шпедиција,
Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ
3.
Англиски јазик 3
Туризам, Хот-ресторанска, Гастрономија, Гастрономија
исхрана диететика, Осигурување, Царина и шпедиција,
Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ
4.
Англиски јазик 4
Туризам, Хот-ресторанска, Гастрономија, Гастрономија
исхрана диететика, Осигурување, Царина и шпедиција,
Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

9.3.

Англиски јазик 1

Интеркултурна компетенција во
Туризам/ ФТУ
туристичкиот дискурс
2.
Меѓукултурни односи и туризам
Туризам/ ФТУ
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

10.

2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

10.2.

th

1.

Petrovska, I.

Teaching and Learning
Pragmatics: Speech Strategies
for HR Employees

20 Biennial International Congress
“Tourism & Hospitality Industry 2010:
New Trends in Tourism and
Hospitality Management”, May 7-9,
2010, Opatija, Croatia

2.

Petrovska, I.

Cultural Learning in the Foreign
Language Classroom

3.

Petrovska, I.

Етнографски вредности во
промотивната литература

4.

Petrovska, I.

Foreign Languages and Tourism

5.

Petrovska, I.

Foreign Languages and
Communication in the Tourism
and Hospitality Industry

VI International Balkan Congress for
Education and Science: Modern
Society and Education, September,
30-October1, 2011, Congress Center
Ohrid, Macedonia
Научно Списание, Универзитет “Св.
Климент Охридски”- Битола, Киро
Дандаро, 2009, Битола
IX International Conference Strategic
Development of Tourism Industry in
st
the 21 century, May, 25-26, 2007,
Ohrid, Macedonia
The Third Biennial International
Congress Hotelplan 2007, November,
2007, Belgrade, Serbia

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.

Ирина Петровска,
координатор

2.

Ирина Петровска,
координатор
Ирина Петровска, член

3.

10.3.

Издавач / Година

American Cultural Studies at the
Faculty of Tourism and
Hospitality (АСПАТ)
SLCC-UKLO project

2011

Conservation of Lake Ohrid,
funded by Washington World
Bank and Swiss company Basler
& Partners

1998

4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Petrovska, I.

2.

Petrovska, I.

3.

Petrovska, I.

4.

Petrovska, I.

5.

Petrovska, I.

2000-2004

Издавач / Година

English for Hotel and Restaurant
1
English for Hotel and Restaurant
2
English for Customs and Freightforwarding 1
Збирка вежби по англиски
јазик – синтакса

Mikena, 2006

Збирка вежби по англиски
јазик – фонетика и фонологија

Коста Абраш, Охрид, 2008

Mikena, 2006
Mikena, 2006
Коста Абраш, Охрид, 2008

10.4.

11.

12.

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

Издавач / Година

1.

Petrovska, I.

Hotelplan, Belgrade 2010

2.

Petrovska, I.

3.

Petrovska, I.

За односот на културата и
турзмот

4.

Petrovska, I.

The Role of Advertisements in
ESP Тeaching

5.

Petrovska, I.

Teaching Intercultural
Communication in the ESL
Language Classroom
Етнографски вредности во
промотивната литература

Научно Списание, Универзитет “Св.
Климент Охридски”- Битола, Киро
Дандаро, 2009, Битола
Научно Списание, Универзитет “Св.
Климент Охридски”- Битола, Киро
Дандаро, 2010, Битола
th
19 Biennial International Congress
“Tourism & Hospitality Industry 2008:
New Trends in Tourism and
Hospitality Management”, May 7-9,
2008, Opatija, Croatia
th
16 National BETA-IATEFL Conference
May 19-20, 2007 Blagoevgrad,
Bulgaria

Exploring Common Ground in
Bilingual Brochures for Ohrid
Tourist Area
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
8-10 во академска година
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 научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или меѓународни
научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни списанија со импакт
фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференција

Година

1.

Petrovska, I.

Ethnography of
Communication in Tourism
Discourse: Contrasting
Communicative Strategies in
English and Macedonian”

International Conference Only Connect… 1113.06.2011, Vlore, Аlbania

2.

Petrovska, I.

Intercultural Education and

Петти меѓународен научен собир на тема:

3.

Petrovska, I.

Language Learning

“Образование за хумано општество”, 2010

Teaching and Learning
Pragmatics: Speech Strategies
for HR Employees

20 Biennial International Congress “Tourism
& Hospitality Industry 2010: New Trends in
Tourism and Hospitality Management”, May 79, 2010, Opatija, Croatia

th

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и трет циклус на
студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Габриела Ракичевиќ
Дата на раѓање
25 Март 1970
Степен на образование
VIII
Наслов на научен степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се стекнал
Факултет
1992
Универзитет “Св.Климент
со научен степен
Охридски” Битола
Магистратура
1997
Универзитет “Св.Климент
Охридски” Битола
Докторат
2000
Универзитет “Нови Сад”
Нови Сад
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен магистер
Општествени науки
Менаџмент во
Туризам и угостителство
туризмот
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен доктор
Општествени науки
Менаџмент на
Туризам и угостителство
човечки ресурси во
туризам
Доколку е во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран и област
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран и во која
Факултет за туризам и
Редовен професор,
област
угостителство
Туризам и угостителство-друго
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии
9.1.

9.2.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Менаџмент во туризам и угостителство

2.

Стандардизација во туризам и
угостителство

3.

Менаџмент на човечки ресурси во
туризам и угостителство

4.

МЧР во услужни дејности

Царина и шпедиција, Осигурување
БФК/ Факултет за туризам и угостителство
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

9.3.

Туризам, Хотелско-ресторантска, Гастрономија,
Гастрономија, исхрана, диететика/ Факултет за
туризам и угостителство
Туризам, Хотелско-ресторантска, Гастрономија,
Гастрономија, исхрана, диететика/ Факултет за
туризам и угостителство
Туризам, Хотелско-ресторантска/ Факултет за
туризам и угостителство

Специфичности на менаџментот во
Менаџмент во туризам и угостителство/Факултет за
угостителството
туризам и угостителство
2.
Образование, тренинг и вработување во
Менаџмент во туризам и угостителство/Факултет за
услужните дејности
туризам и угостителство
3.
Организациско однесување во
Менаџмент во туризам и угостителство/Факултет за
услужните дејности
туризам и угостителство
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

10.

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

10.2.

1.

Д-р Габриела Ракичевиќ
(коавторство)

High education in state and
private sector in R.M.,

University of Aegean, Rhodes
April 2009

2.

Д-р Габриела Ракичевиќ
(коавторство)

Lifelong learning in restaurant
business,

Faculty of Hotel Management,
Opatija 2008

3.

Д-р Габриела Ракичевиќ
(коавторство)

HOTELPLAN, Belgrade 2007

4.

Д-р Габриела Ракичевиќ
(коавторство)

5.

Д-р Габриела Ракичевиќ

Causality between successful
working, internal and external
business climate factors, (Hotel
management and tourism in
global informatics society),
Education of the Human
Resources - The most profitable
Investment in the Catering
companies, (Strategic
Development of the Tourism
Industry in the 21 century)
Training of Employees as
Component
of
Permanent
Education, Paper (Case study),

Факултет за туризам и
угостителство-Охрид/2007

EuroCHRIE, Thessaloniki,
Greece, 2006

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.

2.

3.
4.
5.
10.3.

Издавач / Година

University St.Kliment OhridskiBitola, BSC-Bitola, University
INHOLLAND-Amsterdam,
SPARK-Holland, R.Macedonia
and Holland
Municipality of Negotino &
Incorporation with Tikves wine
route, Municipality Agios
Georgios-Greece
atelier Rijksbouwmeester, Den
Haag
INHOLLAND University,
Amsterdam
St.Louis Community College,
St.Louis, Missouri, USA

Teacher development trajectory,
Implementation of Case study in
curricula as teaching method

2008/2009

Negotino region & alternative
tourism perspectives

2008

Landscape and Leisure project

2007/2008

Train the Trainer in Tourism

2005

Following the Paths of
Sustainable Economic
Development
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

1998/2004

1.

Д-р Габриела Ракичевиќ

ЦНИР при ФТУ/2009

2.

Д-р Габриела Ракичевиќ

Менаџмент во туризам и
угостителство
Менаџмент на човечки
ресурси во туризам и
угостителство

Издавач / Година

ЦНИР при ФТУ/2010

3.

10.4.

11.

12.

Д-р Габриела Ракичевиќ

Менаџмент на човечки
ресурси
4.
Д-р Габриела Ракичевиќ,
Специфичности на
Д-р Лидија Симонческа
менаџментот во туризмот и
угостителството
5.
Д-р Габриела Ракичевиќ
Стандардизација во туризам и
угостителство (авторизирани
предавања)
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

ЦНИР при ФТУ/2007

1.

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Катерина А.Најдеска

Факултет за туризам и
угостителство-Охрид/2011

2.

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Катерина А.Најдеска

Planning of sustainable tourism
th
development, XI International
Conference, Service sector in
terms of changing environment
Strategy
of
permanent
education of Human Resources,
th
20
Biennial
International
Congress,
Tourism
and
Hospitality Industry 2010,

3.

Д-р Габриела Ракичевиќ

Professional Ethics - Basic
Component of organizational
th
Culture, Paper, 20 Biennial
International Congress, Tourism
and Hospitality Industry 2010,

Faculty of Tourism and Hotel
Management-Opatija/2010

4.

Д-р Габриела Ракичевиќ

HOTELPLAN /2010

5.

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Јаготка Стрезоска

Standards for HR in hospitality,
Hospitality and Tourism Holistic
approach,
IVth
International Congress,
Cultural differences in the
tourism communication,
Potchefstroom (JAR)

ЦНИР при ФТУ/2008
Во подготовка

Издавач / Година

Faculty of Tourism and Hotel
Management-Opatija/2010

ICNT-International
Competence Network of
Tourism Research and
Education/2009

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
Немам евиденција
11.2.
Магистерски работи
5
11.3.
Докторски дисертации
3
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.
Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.

2.

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Катерина А.Најдеска
Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Катерина А.Најдеска

Planning of sustainable tourism
th
development, XI International
Conference, Service sector in terms of
changing environment
Strategy of permanent education of
th
Human Resources, 20
Biennial
International Congress, Tourism and
Hospitality Industry 2010,

Факултет за туризам
и угостителствоОхрид/2011
Faculty of Tourism
and Hotel
ManagementOpatija/2010

12.2.

12.3.

3.

Д-р Габриела Ракичевиќ

Professional Ethics - Basic Component of
th
organizational Culture, Paper, 20
Biennial International Congress, Tourism
and Hospitality Industry 2010,

Faculty of Tourism
and Hotel
ManagementOpatija/2010

4.

Д-р Габриела Ракичевиќ

HOTELPLAN /2010

5.

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Јаготка Стрезоска

Standards for HR in hospitality,
Hospitality and Tourism - Holistic
approach, IVth International Congress,
Cultural differences in the tourism
communication, Potchefstroom (JAR)

6.

Д-р Габриела Ракичевиќ

ICNT-International
Competence Network
of Tourism Research
and Education/2009
Факултет за туризам
и угостителствоОхрид/2009

International Standardizing of the
Tourist Terminology, The Influence of
global economic recession on Tourism-X
International conference,
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Ристе Речкоски

EuroCHRIE 2008, Dubai
October 2008,

2.

Д-р Габриела Ракичевиќ
D-r Stuart Empleby

Motivation of the employees-basic
condition for successful hotel business
(Case Ohrid region),
The adoption of Service Learning in
Universities Around The World,

South East European Journal
of Economics and Business,
School of Economics and
Business, University of
Sarajevo November 2007,
Vol2,No2
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција
1.
2.

3.

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Катерина
А.Најдеска
Д-р Габриела Ракичевиќ

Planning of sustainable tourism
development,

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Ристе Речкоски

Motivation of the employeesbasic condition for successful
hotel business (Case Ohrid
region),

Standards for HR in hospitality,

th

XI International Conference, Service
sector in terms of changing
environment-Ohrid/2011
HOTELPLAN 2009, Hospitality and
Tourism,-Holistic approach, IVth
International Congress, Belgrade
April 2010
International congress EuroCHRIE
2008, Dubai October 2008,

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и трет циклус
на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Јован Стојаноски
Дата на раѓање
07 Август 1970 година
Степен на образование
VIII
Наслов на научен степен
Доктор на науки од област на Туризам
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се стекнал
VII/1
1994
Економски факултет-Скопје
со научен степен
VII/2
1999
Економски факултет-Скопје
VIII
2003
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен магистер
5 – Општествени
5.03-Економски
50325-Маркетинг
науки
науки
Подрачје ,поле и област на научниот Подрачје
Поле
Област
степен доктор
5 – Општествени
5.14 – Туризам и
51414-Туристички
науки
угостителство
Маркетинг
Доколку е во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран и област
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран и во која
Факултет за туризам и
Вонреден професор, 51406; 51414;
област
угостителство - Охрид
50609
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии
9.1.

9.2.

9.3.

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Маркетинг истражување
Осигурување; Царина и Шпедиција; /ФТУ-Охрид
2.
Канали на продажба
Осигурување/ФТУ-Охрид
3.
Промотивни активности
Туризам/ФТУ-Охрид
4.
Меѓународна шпедиција
Царина и Шпедиција/ФТУ-Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Маркетинг истражување
Туризам/ФТУ-Охрид
2.
Управување со продажба на услуги
Осигурување/ФТУ-Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Д-р Јован Стојаноски
Д-р Лилиана Елмази

2.

Д-р Јован Стојаноски
Д-р Ристо Речкоски

The Role Of E–Commerce In Small
Tourism Businesess In A Global
Setting. Trends And Challenges.
Case Of Albania And Macedonia
A New Effort for TourismGrowthin
WesternBalkan
Region: National Strategy for
Tourism Development in the RM

Издавач / Година
1st Annual EuroMed Conference
“European and Mediterranean
st
Trends And Challenges in the 21
Century“,Marseille, France (2008)
Nova Evropa-Nova Turisticna
destinacija (New Europe-New
Tourist Destination", Portoroz,
Republika Slovenija, (Maj 2008)

3.

10.2.

2008 -2012
The Roles of Cultural Activities
(festivals and events) in the local
Tourism development

2.

3.
4.

Developing of Tourism Advertising
Programme of Ohrid Municipality
Integrated Programme for HR
Development via Education for producing
and Advertising of Local Tourist and
Gastronomy product
Project-Region of Negotino and Alternative
Tourism Perspective
German-Macedonian Training Program and
Network
“Sustainable Tourism” for SME in the
Tourism Sector,
Academics and Developers

5.
10.3.

th

4 CIRCLE Conference "For
Consumer Behaviour and
Retailing Research" Kalabria,
Italia,(12-13 April 2007)
4.
Д-р Јован Стојаноски
An Environmental sustainable in
"New perspectives and values in
Д-р Лилиана Елмази
viewpoint of Tourism Market
world tourism&tourism
Competitiveness in the Global
management in the
Settings
future"Alanija, Turcija (2026/11/2006)
nd
5.
Д-р Јован Стојаноски
Ecologically oriented Marketing
2 International Scientific
Д-р Лилиана Елмази
Research and Consumers activities
Conference (IFEBR 2011)
and their correlates
Insights in Finance, Economics
and Business Research and the
Challenges of the New Milenium
(Vlora, Albania, 2011)
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.

Д-р Јован Стојаноски
Д-р Лилиана Елмази

SUSTCULT (Achieving Sustainability
through an Integrated Approach to the
Management of Cultural Tourism)
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Funded by EU

Funded by EU
Master Course “Sustainable Tourism
Management” at the Eberswalde
University for Sustainable
Development (University of Applied
Sciences) and the Faculty of Tourism
and Hospitality Ohrid (2011-2013)
South-East Europe Transnational
Cooperation Programme – priority 4

1.

10.4.

Јован Стојаноски,
Меѓународна шпедиција
Александар Трајков
2.
Јован Стојаноски,
Канали на продажба
Јордан Ќосевски
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Д-р Јован Стојаноски

An Environmentally
Sustainable in Viewpoint of
Tourism Market
Competitiveness in the Global
Settings

2.

Д-р Јован Стојаноски
М-р Александар Трајков

Effects of Multinational
companies in Tourism

3.

Д-р Јован Стојаноски

The Role of Marketing for

Издавач / Година
ЦНИР при ФТУ-Охрид,
2008 година
ЦНИР при ФТУ-Охрид,
2009 година
Издавач / Година
International conference the
proceedings book ‘New
perspectives and values in world
tourism&tourism management in
the future ; (2006); alanyaturkey; ISBN; 975-7666-82-3 ( TK)
Current Problems of Tourism
Development in Countries of CE
Europe, Kielce, (2008)
University of Tirana

Д-р Лилиана Елмази
4.

Д-р Јован Стојаноски

Tourism Development-the
Case of Albania and
Macedonia
Cultural and Leisure Tourism
in Viewpoint of Museum
Tourism

5.

11.

12.

International management
development research book;
volume xv 2006: advances in
global management development
ISBN; 1-888624-05-1
Abhijeet Publishers, New Delhi,
India.
(2010)

AlexandruNedelea, PhD
Comparative Tourism
Babu P George, PhD
Marketing
Roselyne Nyawiri Okech, PhD,
- Case Studies Liljana Elmazi, PhD, Tirana
KaragiannisStefanos, PhD,
Slobodan Čerović, PhD,
Tatjana Petkovska Mirchevska,
Nada Sekulovska, PhD,
Jovan STOJANOSKI, PhD,
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
ДА
11.2.
Магистерски работи
ДА
11.3.
Докторски дисертации
НЕ
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.
Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Прилог бр.4
1.
2.
3.

(2008)

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференција

Година

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Јаготка Стрезовска
Дата на раѓање
05.04.1961
Степен на образование
VIII/2

4.
5.

Наслов на научен степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Доктор на филолошки науки
Образование
Година
Професор по
1980-1984
германски јазик
(наставна и
пореведувачка
насока

Магистер на
филолошки
науки

Доктор на
филолошки
науки

6.
7.
8.

9.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Германистика

1996-1999

2001-2006

Индустрија
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј„ –
Скопје
Филолошки Факултет
„Блаже Конески„ Скопје
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј„ –
Скопје
Филолошки Факултет
„Блаже Конески„ Скопје
Универзитет „Св.
Кирил и Методиј„ –
Скопје
Филолошки Факултет
„Блаже Конески„ Скопје
Област
Хуманистички науки

Поле
Наука за јазикот
(лингвистика)
Подрачје ,поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Германистика
Наука за јазикот Хуманистички науки
(лингвистика)
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во кое Факултет за туризам и
Вонреден професор по
е избран и во која област
угостителство, Охрид
предметите од областа на
науката за јазикот/
Германистика
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 на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Германски јазик I
Туризам, Царина и шпедиција,
Осигурување, Хотеслко-ресторанска,
Гастрономија, исхрана и диететика,
Гастрономија и БФК
2.
Германски јазик II
Туризам, Царина и шпедиција,
Осигурување, Хотеслко-ресторанска,
Гастрономија, исхрана и диететика,
Гастрономија и БФК
3.
Германски јазик III
Туризам, Царина и шпедиција,
Осигурување, Хотеслко-ресторанска,

9.2.

9.3.

10.1.

Гастрономија, исхрана и диететика,
Гастрономија и БФК
4.
Германски јазик IV
Туризам, Царина и шпедиција,
Осигурување, Хотеслко-ресторанска,
Гастрономија, исхрана и диететика,
Гастрономија и БФК
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Интеркултурна компетенција во
Факултет за туризам и угостителство –
деловниот дискурс
Охрид
2.
Интеркултурна компетенција во
Факултет за туризам и угостителство –
туристичкиот дискурс
Охрид
3.
Образование, тренинг и
Факултет за туризам и угостителство –
вработување
Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
/
/
2.
Релативни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Curriculum für DaF im
Jagotka Strezovska PhD
Fremdsprachenuntercht in
Bosnien-Herzegovina,
Kroatien, Makedonien und
Serbien
2.

Jagotka Strezovska PhD
Koav.

3.
3.

Mazedonian experience
on the field of cultural
tourisam

Jagotka Strezovska PhD

Communication and
development of tourism,

4.

Jagotka Strezovska PhD

Cultural differences in
tourism communication

Издавач / Година
Bayerisches
Hochschulzentrum für
Mittel-, Ost- und
Südosteuropa,
Universität Regensburg,
Deutschnad, 2012
Образование и Наука,
ЕАД, Софија, 2011
Meѓународна
конференција
“Стратегија на развој
на туристичката
индустрија во 21 век”,
Факултет за туризам и
угостителство - Охрид,
2007.
NETWORK-Tourism, JAR,
Johanesburg, 2009.

5.

Jagotka Stzrezovska

INSTITUT FÜR
“GERMANISTIK UND
Die kulturspezifische Lexik
NIEDERLANDISTIK”
im
Deutschen
und
PHILOLOGISCHE
Makedonischen
FAKULTÄT
UNIVERSITÄT VELIKO
TARNOVO “HLL. KYRILL
UND METHOD”, Röhrig
Universitätsverlag,
Deutschland, 2010

6.

Jagotka Strezovska

International
standardizing of the
tourist terminology,

“Туризмот во услови на
глобална
економска
рецесија”, Факултет за
туризам
и
угостителство - Охрид,
јуни, 4-5, 2009
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Universitätsprofessoren
Goethe Institut
Mеѓународен проект за
München, Belgrad 2008
унапредување на
наставата по германски
јазик на нематични
факултети, Белград,
2004/05.

2.

Universitätsprofessoren

Меѓународен проект „Die Goethe Insitut, Berlin,
Deutschland, 2007
Мacht der Sprache”

3.

Universitätesprofessoren
der FHS Heide und FTU

Меѓународно научно
- стручно списание

FHS Heide, Deutschland,
со
2009

Ohrid

10.3.

10.4.

IMPACT фактор

4.

Jagotka Strezovska PhD

Custamer – oriented
FHS Heide, Deutschland,
brand-value measurement Факултет за туризам и
Koav.
of the destination
угостителство - Охрид,
“Macedonia” in the
2009
Source Region of
Germany,
5.
Universitätsprofessoren
German-Macedonian Training
Deutsche Bundestiftung
der Universität
Program and
für Umwelt und FHU
Eberswalde
Network…
Eberswalde,
Deutschland, 2011-2013
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Јаготка Стрезовска
Деловни комуникации
ФТУ Охрид, април,2007
на германски јазик
2.
Јаготка Стрезовска
Деловни комуникации
ФТУ Охрид, дек. 2007
во осигурувањето
3.
Јаготка Стрезовскa
Деловен германски јазик ФТУ, Охрид, 2012
4.
Jagotka Strezovska Koav
Deutsch für Sie
FTU, Ohrid, 1996
5.
Jagotka Strezovska
Geschäftssprache Deutsch FTU, Ohrid, 2000
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Jagotka Strezovska, koav.
Rahmencurriculim für
Goethe Institut,
Deutsch als Fremdsprache München-Belgrad, 2007
im studienbegleitenden
Fremdsprachenunterricht
an Universitäten und
Hochschulen in BosnienHerzegowina
2.
Универзитески
Толковен речник на
FTU, Ohrid, 2007
професори на ФТУ Охрид термини од областа на
туризам и угостителство,
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид,

3.

Универзитески
Толковен речник на термини
FTU, Ohrid, vo pecat
професори на ФТУ Охрид од областа на царинскошпедитерско работење,
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид, во тек

11.

12.

4

Grupa univerzitetski
profesori od Bosna i
Herzegovina, Hrvatska,
Makedonija i Srbija

“Mit Deutsch studieren,
arbeiten, leben“ Übersetzung der
Wortlisten des Lehrwerkes

Arcipelago Edizioni,
Milano, 2010

5.

Strezovska Jagotka,
Koavtor

Okvirni kurikulum za
Njemacki u nastavi stranih
jezika kako propratni
studijski predmet na
sveucilistima i visokim
skolama u Hrvatskoj

Fakultät für
Lebensmitteltechnologie
, Universitäin Osijek,
Kroatien i
Goethe Institut Kroatien,
2007

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Da
11.2. Магистерски работи
Da
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.
Број Grupa univerzitetski profesori od Bosna i
“Mit Deutsch
Arcipelago Edizioni,
1.
Herzegovina, Hrvatska, Makedonija i Srbija studieren,
Milano, 2010
arbeiten,
leben“ –
(Übersetzung
der Wortlisten
des
Lehrwerkes)
2.

Strezovska Jagotka, Koavtor

Okvirni
kurikulum za
Njemacki u
nastavi
stranih jezika
kako
propratni
studijski
predmet na
sveucilistima i
visokim
skolama u

Fakultät für
Lebensmitteltechno
logie , Universitäin
Osijek, Kroatien i
Goethe Institut
Kroatien, 2007

Hrvatskoj
3.

Jagotka Strezovska Koav.

INSTITUT FÜR
“GERMANISTIK
Betrachtung
UND
über
die NIEDERLANDISTIK”
Motivationsar
ten

im

Fremdsprache
nunsterricht

PHILOLOGISCHE
FAKULTÄT
UNIVERSITÄT
VELIKO TARNOVO
“HLL. KYRILL UND
METHOD”, Röhrig
Universitätsverlag,
Deutschland, 2010

4.

Jagotka Strezovska

German
language
tourist
information in
Macedonia
and the
translational
activity

Elsevier Ltd.
Selection and/or
peer-review under
responsibility of
Faculty of Tourism
and Hospitality –
Ohrid, Republic of
Macedonia, 2011

5.

Strezovska Jagotka, Koavtor

Okvirni
kurikulum za
Njemacki u
nastavi
stranih jezika
kako
propratni
studijski
predmet na
sveucilistima i
visokim
skolama u
Bosni i
Hercegovini

Goethe Institut
Sarajevo, 2009

6.

12.2.

12.3.

Strezovska Jagotka, Koavtor

Okvirni
kurikulum za
Njemacki u
nastavi
stranih jezika
kako
propratni
studijski
predmet na
sveucilistima i
visokim
skolama u
Srbiji

Goethe Institut ,
Belgrad,2009

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
/
/
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференциј
а
Jagotka Strezovska
Curriculum für DaF im
Bayerisches Hochschulzentrum für
1.
Fremdsprachenunterricht in
Bosnien-Herzegovina,
Kroatien, Mazedonien und
Serbien

Mittel-Ost und Südosteuropa,
Universität Regensburg, 2011

2.

Jagotka Stzrezovska

Die kulturspezifische Lexik im
Deutschen und
Makedonischen

INSTITUT FÜR “GERMANISTIK UND
NIEDERLANDISTIK”
PHILOLOGISCHE FAKULTÄT
UNIVERSITÄT VELIKO TARNOVO “HLL.
KYRILL UND METHOD”, Röhrig
Universitätsverlag, Deutschland, 2010

3.

Jagotka Strezovska

German language tourist
information in Macedonia
and the translational activity

Faculty of Tourism and Hospitality –
Ohrid, Republic of Macedonia, 2011

4.

Jagotka Strezovska PhD

Cultural differences in
tourism communication

NETWORK-Tourism, JAR, Johanesburg,
2009.

5.

Universitätsprofessoren

Fortbildungsseminar der
Deutschen Sprache

Goethe Insitut, München,
Deutschland, 2008

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Зоран Тунтев
Дата на раѓање
17.12.1969
Степен на образование
VIII/2
Наслов на научен степен
Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се
Високо
1989-1993
Универзитет Св.
стекнал со научен степен
образование
Климент Охридски Битола, ФТУ Охрид
Магистер на
1995-1997
Универзитет Св.
науки од
Климент Охридски областа туризам
Битола, ФТУ Охрид
и угостителство
Доктор на
1999 - 2004
Универзитет Св.
науки од
Климент Охридски областа туризам
Битола, ФТУ Охрид
и угостителство
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Туризам и
Туризам
Општествени науки
угостителство
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Туризам и
Туризам
Општествени науки
угостителство
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во кое Факултет за туризам и
Вонреден професор по
е избран и во која област
угостителство - Охрид
предмети од област туризaм
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 на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Хотелиерство
Туризам, Хотелско-ресторанска
2.
Хотелски инжењеринг
Туризам, Хотелско-ресторанска,
Гастрономија
3.
Туристичка дестинација
Туризам, Хотелско-ресторанска,
Гастрономија
4.
Животна средина и туризам
Туризам, Хотелско-ресторанска,
Гастрономија
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Селективни облици на туризам
Туризам
2.
Меѓународно хотелиерство
Менаџмент во туризмот

9.3.

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
/
/
2.
/
/
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Zoran Tuntev
Application of Hotel
Hotelplan: International
Management Lexicon in
Scientific Congress,
theory and practice
Belgrade, Serbia, 2009
2.

Зоран Тунтев

Туризмот - приоритет
во развојот на
Македонското општество

Меѓународна
конференција:
Туризмот во услови на
глобална економска
рецесија, ФТУ - Охрид,
2009
Contemporary Tourism
Trends, Novi Sad, Serbia,
2008

3.

Zoran Tuntev

Macedonian Tourism and its
Development Potentials

4.

Zoran Tuntev

Hotels' Role in Development
of the Congress Tourism in
the Republic of Macedonia

Hotelplan: International
Scientific Congress,
Belgrade, Serbia, 2007

5.

Zoran Tuntev

Destination Tourism
Development in the
Republic of
Macedonia

Contemporary Tourism
Trends, PMF /
Department of Tourism,
Novi Sad, Serbia, 2006

Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
Твининг мрежа во ЕУ Регион:
1.
Зоран Тунтев (група
ЕАОЕА - ‘Europe for
насочување на Албанија, Бугарија,
автори)
Citizen’ Programme,
Грција и Македонија
Општина Новаци, 2010
Zoran Tuntev
Emergence and Promotion EU IPA Fund,
2.
of Cultural and Tourism
Municipality of Bitola,
Resourses in Florina and
2009
Bitola
3.

Zoran Tuntev

Study for cross-border
cooperation and tourism

EU Initiative INTERREG
IIIA, ERDF/CARDS,

4.

10.3.

10.4.

12.

Општина Крушево,
2008

National Tourism Strategy
of the Republic of
Macedonia

UNDP, Министерство
за економија на
Република
Македонија, 2007

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Зоран Тунтев (во
Одржлив развој на
коавторство)
туризмот
2.
Зоран Тунтев
Хотелски лексикон
3.
Зоран Тунтев
Туристичка дестинација

Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Zoran Tuntev
The Seven Wonders of Ohrid
2.

11.

Zoran Tuntev (група
автори)

development in the
Municipality of Krushevo
and Municipality of
Nympheo

Зоран Тунтев (група
автори)

Толковен речник на
термини од областа на
туризам и угостителство

Издавач / Година
ФТУ Охрид, 2009
ФТУ Охрид, 2008
ФТУ, Охрид, 2007

Издавач / Година
The Parliament, Brussels
/ Ohrid Municipality,
2009
ФТУ Охрид, 2007

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Да
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.
број
1.
/
/

12.2.

12.3.

Прилог бр.4

2.
/
/
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
/
/
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференциј
а
Application of Hotel
Hotelplan: International
Zoran Tuntev
Management Lexicon in Scientific Congress, Belgrade,
theory and practice
Serbia, 2009
Zoran Tuntev

Macedonian Tourism
and its Development
Potentials

Contemporary Tourism Trends,
Novi Sad, Serbia, 2008

Zoran Tuntev

Hotels' Role in
Development of the
Congress Tourism in the
Republic of Macedonia

Hotelplan: International
Scientific Congress, Belgrade,
Serbia, 2007

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1.

Име и презиме

Бернд Ајзенштајн

2.

Дата на раѓање

3.

Степен на образование

4.

Наслов на научен степен

редовен професор

5.

Каде и кога го завршил
образованието односно се

Образование

Година

Индустрија

стекнал со научен степен

6.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен доктор

8.

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

9.

Институција

Звање во кое е избран и област

Универзитет за одржлив
развој - Еберсњалде,
Германија

Професор д-р за одржлив развој
на туризмот

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 на првиот циклус на студии
Ред.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

број
1.
2.
9.2.

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

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

број

9.3.

1.

Туристички маркетинг

2.

Културен туризам

3.

Практична работа на проекти

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
број
1.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

2.
10.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1.

Релативни печатени научни трудови (до пет)
Ред.

Автори

Наслов

Издавач / Година

број
1.
2.
3.
4.
5.
10.2.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.

Автори

Наслов

Издавач / Година

број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.

Автори

Наслов

Издавач / Година

10.4.

Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.

Автори

Наслов

Издавач / Година

број
1.
2.
3.
4.
5.
11.

12.

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.

Дипломски работи

11.2.

Магистерски работи

11.3.

Докторски дисертации

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.

Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

12.2.

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

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
12.3.

Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.

Автори

Наслов на трудот

број

Прилог бр.4

Година

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1.

Име и презиме

Хартмут Реајн

2.

Дата на раѓање

5. септември, 1956

3.

Степен на образование

4.

Наслов на научен степен

5.

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

Образование

Година

Индустрија

Студии за
животна
средина

1978-1985

Универзитет, Хановер,
Германија

Постдипломски
студии:
Регионално
планирање

1986-1987

Универзитет
Масачусетс, САД

Докторски
студии:

1995 — 2000

Технички
универзитет, Берлин,
Германија

Животна средина
и општество
6.

Меѓународен
собир/конференција

Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје


Поле

Област

7.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје

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 за одржлив
развој - Еберсњалде,
Германија

Професор д-р за одржлив развој
на туризмот

9.

Поле

Област

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 на првиот циклус на студии
Ред.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

број
1.
2.
9.2.

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

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

1.

Менаџмент на одржливи
дестинации

Меѓународна мастер студиска
програма „Одржлив развој на туризмот“

2.

Менаџмент на одржлив туризам

Меѓународна мастер студиска програма
„Одржлив развој на туризмот“

3.

Специјални теми и екскурзии

број

9.3.

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

Наслов на предметот

број
1.
2.
10.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1.

Релативни печатени научни трудови (до пет)

Студиска програма / институција

Ред.

Автори

Наслов

Издавач / Година

број
1.
2.
3.
4.
5.
10.2.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.

Автори

Наслов

Издавач / Година

9th German-Russian Environmental
Days, Kaliningrad 2012

German Federal Ministry for
Environment, Natur Protection
and Nuclear Safety (BMU)

број
1.

Natur Protection and Nuclear Safety
(BMU)

2.

Eberswalde University for
SustainableDevelopment (UAS),
Master Programme
SustainableTourism Management,
Germany
Faculty of Tourism and Hospitality,
Ohridat the Holy-Climent-of-OhridUniversity Bitola, Macedonia

3.

German Federal Agency for Nature
Conservation (BfN) / International
Nature Conservation Academy Isle
of Vilm (INA)

4.

International Academy for Nature
Conservation (INA), Isle of Vilm; c/o
Federal Agency for Nature
Conservation (BfN), IUCN, UNESCO
WHC

German-Macedonian Training
Program and Network „Sustainable
Tourism“ for SME in the Tourism
Sector, Academics and other
Promoters

International Research and Capacity
Building Center on Beech Primeval
Forests and Alternative Energy
Sources (UNESCO World Natural
Heritage Site
International Training-Seminar:
“UNESCO World Natural Heritage
Sites and Tourism”

Eberswalde University for
SustainableDevelopment (UAS),
Master Programme
SustainableTourism
Management, Germany
Faculty of Tourism and
Hospitality, Ohridat the HolyCliment-of-Ohrid-University
Bitola, Macedonia
German Federal Agency for
Nature Conservation (BfN) /
International Nature
Conservation Academy Isle of
Vilm (INA)
International Academy
for Nature Conservation (INA),
Isle of Vilm; c/o Federal Agency
for Nature Conservation (BfN),
IUCN, UNESCO WHC

5.
10.3.

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

Автори

Наслов

Издавач / Година

број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4.

Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.

Автори

Наслов

Издавач / Година

број
1.
2.
3.
4.
5.
11.

12.

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.

Дипломски работи

11.2.

Магистерски работи

11.3.

Докторски дисертации

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.

Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
2.
3.

4.
5.
6.
12.2.

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

Автори

Наслов

Издавач / Година

број
1.
2.
12.3.

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

Автори

Наслов на трудот

Меѓународен
собир/конференција

Година

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,втор и
трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Бранко Николовски
Дата на раѓање
12.03.1971
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Доктор на менаџмент
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Доктор на науки
2003
УКИМ - ИСППИ
стекнал со научен степен
Магистер на
1998
УКЛО - ФТУ
науки
Додипломски
1995
УКЛО - ФТУ
студии VII/1
Подрачје ,поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5 – Општествени
5.14 – Туризам и
51419 - Друго
науки
угостителство
Подрачје ,поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5 – Општествени
5.06 –
50624 - Друго
науки
Организациони
науки и
управување
(менаџмент)
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
Факултет за туризам и
Вонред. професор
избран и во која област
угостителство - Охрид
50623 – Претприемништво
51416 – Комуникации во
туризмот
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 на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

9.2.

9.3.

10.

Претприемништво

Осигурување; Царина и шпедиција; Хотелскоресторанска; Гастрономија; Туризам;
Гастрономија, исхрана и диететика/ ФТУ
2.
Комуникации во туризмот
Хотелско-ресторанска; Гастрономија; Туризам;
Гастрономија, исхрана и диететика/ ФТУ
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Комуникации во туризмот
Менаџмент на одржлив развој на туризмот
2.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години

10.1.

10.2.

10.3.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Аслимоски, Б.

“Стратешко окружување на
туристичките организации
во Македонија”

1.

Aslimoski, B. - Research
Expert at the Curriculum
Development Project

Entrepreneurial Aspirations
of Students at the University
St. Kliment Ohridski – Bitola.

Издавач / Година

(2006): Научно списание,
бр. 2, стр. 39-56,
Универзитет “Св.
Климент Охридски”,
Битола.
2.
Aslimoski, B.
“The nature and importance
(2007): Conference
of entrepreneurship”
Proceedings, IX
International Scientific
Conference "Strategic
development of tourism
st
industry in the 21
century", Faculty of
Tourism and Hospitality,
Ohrid.
3.
Aslimoski, B.
“The role of acceptance
(2007): Conference
sampling in statistical quality Proceedings, International
control of tourism product”
Scientific Conference
“Tourism in the new
millennium” June 18 – 20,
2007; SWU “Neofit Rilski”,
Faculty of Economics,
Blagoevgrad, Bulgaria.
4.
Aslimoski, B.
“International
(2007): Conference
entrepreneurial
Proceedings, International
opportunities”
Scientific Conference
"Business and
Globalization", Faculty of
Economics, Prilep.
5.
Aslimoski, B.
“The role of
(2009): Conference
entrepreneurship in tourism
Proceedings, X
development”
International Scientific
Conference "The influence
of global economic
recesion on tourism",
Faculty of Tourism and
Hospitality, Ohrid.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број

2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)

(2008): Business Start-Up
Centre, Bitola.

10.4.

11.

Ред.
број

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.

Аслимоски, Б.

2.

Аслимоски, Б.

Организациско учење и
менаџмент на знаење во
туристичките организации
Претприемништво

(2006): Факултет за
туризам и угостителство,
Охрид.
(2007): Факултет за
туризам и угостителство,
Охрид.

3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Aslimoski, B.

“The role of acceptance
sampling in statistical quality
control of tourism product”

2.

Aslimoski, B.

“International
entrepreneurial
opportunities”

3.

Aslimoski, B.

“The role of
entrepreneurship in tourism
development”

4.

Аслимоски, Б.

“Улогата на интернетот во
туристичките
претприемнички
активности”

5.

Николовски, Б.

“Организациското учење и
менаџментот на знаење
како модел на
организациска стратегија
во туризмот”

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

Издавач / Година
(2007): Conference
Proceedings, International
Scientific Conference
“Tourism in the new
millennium” June 18 – 20,
2007; SWU “Neofit Rilski”,
Faculty of Economics,
Blagoevgrad, Bulgaria.
(2007): Conference
Proceedings, International
Scientific Conference
"Business and
Globalization", Faculty of
Economics, Prilep.
(2009): Conference
Proceedings, X
International Scientific
Conference "The influence
of global economic
recesion on tourism",
Faculty of Tourism and
Hospitality, Ohrid.
(2009): Научно списание,
бр. 5, Универзитет “Св.
Климент Охридски”,
Битола.
(2010): Научно списание,
бр. 6, Универзитет “Св.
Климент Охридски”,
Битола.

12.

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.
Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција
1

Aslimoski, B.

“The role of
entrepreneurship in
tourism development”

(2009): Conference Proceedings, X
International Scientific Conference
"The influence of global economic
recesion on tourism", Faculty of
Tourism and Hospitality, Ohrid.

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, втор и трет
циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
ЗОРА УЗУНОСКА
Дата на раѓање
23/06/1954
Степен на образование
ДОКТОРАТ
Наслов на научниот степен
ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Образование Година
Институција
Медицински факултет
Доктор по
Фебруари,
Универзитет “Кирил и Методиј”,
медицина
1979
Каде и кога го завршил
Скопје, РМ
образованието односно се
Специјалист
Медицински факултет,
стекнал со научен степен
Клинички
Мај, 1990
Универзитет, Ниш, Р.Србија
имунолог
Магистер по
медицински
Медицински факултет,
Јуни, 1989
науки
Универзитет, Ниш, Р.Србија

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистар
Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор
Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е избран
и во која област

Доктор на
медицински
науки
Подрачје
Медицина
Подрачје
Медицина

Медицински факултет,
Универзитет, Ниш, Р.Србија

Март, 1995
Поле
Имунологија и
ревматологија
Поле
Имунологија и
ревматологија

Институција

Област
Системски болести на
сврзно ткиво
Област
Остеопораоза

Звање во кое е избран и област

Универзитет “Климент
Охридски”, Техничкотехнолошки факултет –
Нутриционизам, Велес

Доцент
Фундаментални науки

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии
9.1

9.2

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот

1.

Одбрани поглавја од анатомија

2.

Одбрани поглавја од физиологија

3.

Имунологија за нутриционисти

Студиска програма / институција
Нутриционизам/Универзитет “Климент
Охридски”, Техничко-технолошки факултет,
Велес
Нутриционизам/Универзитет “Климент
Охридски”, Техничко-технолошки факултет,
Велес
Нутриционизам/Универзитет “Климент
Охридски”, Техничко-технолошки факултет,
Велес

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии

Ред.
број

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

1.

Анатомија

Нутриционизам/Универзитет “Климент
Охридски”, Техничко-технолошки факултет,
Велес

2.

Нутритивна физиологија
Основи на токсикологија и
токсикологија на храна
Алергија на храна

Управување со квалитет и безбедност на
храната

3.
2.
9.3

Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии
Ред.
број
1.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

2.
10.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
1.

Издавач / година

2.
3.
4.
5.
10.2

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

Автор

Наслов

Издавач / година

1.

Chaim Cheba Medical
Center - affiliated to
Tel Aviv University,
Tel Aviv, Israel

Effects of Magnesium
fortification of drinking water
on atherogenesis in male LDLreceptor-deficient mice;
Atherosclerosis in beta-2glycoprotein Iimmunized apolipoprotein Edeficient mice

1998 - 2000

2.

ТТФ Велес (УКЛО)

TEMPUS FOODLINKS
(JP- 158714-2009)

2010 - 2012

3.
4.
5.
10.3

Печатени книги во песледните пет години (до пет)

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

1.

Зора Узуноска

Скрипта: Здравствен
менаџмент

2009/УГД, Штип

2.

Зора Узуноска

Скрипта: Имунологија

2009/УГД, Штип

Скрипта: Клиничка
имунологија
Скрипта: Одбрани поглавја во
4.
Зора Узуноска
анатомијата
Физиологија (авторизирани
5.
Зора Узуноска
предавања)
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
Effects of low dose
corticosteroids and the duration
1.
Узуноска З, Ѓорѓеска Б
of steroid therapy on bone
mass in rheumatoid arthritis:
Longitudinal study
Physicochemical bases for the
microbicidal action of
2.
Ѓорѓека Б, Узуноска З
polyvinylpyrolidinone iodine
disinfection solution
3.
3.

10.4

Зора Узуноска

2010/УГД, Штип
2011/ УКЛО
2011, УКЛО

Издавач / година
th

14 Hellenic Symposium on
Medical Chemistry, Abstract
book, April, 2010, 138
th

14 Hellenic Symposium on
Medical Chemistry, Abstract
book, April, 2010, 154

4.
5.
11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Додипломски работи
11.2
Магистерски работи
11.3
Докторски работи
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.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
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.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
1.
2.

12.3

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број
1.
2.
3.

Автор

Наслов на трудот

Н

Меѓународен
собир/
конференција

Година

- Изјави од наставниот кадар

