РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА
ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: НАУКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА-50600, ЈАВНИ
СЛУЖБИ – 50902 И ДРУГО (ПРИМЕНЕТА ИНФОРМАТИКА ВО ЈАВЕН
СЕКТОР) – 50903 НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И
КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ – БИТОЛА
Деканот на Факултетот за информатички и комуникациски технологии –
Битола, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, на ден 13.11.2017
година донесе Одлука бр. 04 – 663/1 за распишување на Конкурс за избор на еден
наставник во сите наставно–научни звања од научните области: Јавни служби –
50902, Наука за организација – 50600 и Друго (Применета информатика во јавен
сектор) – 50903. Конкурсот е објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и
„Коха“ на 14.11.2017 година.
Врз основа на Конкурсот, Наставно-научниот совет на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола на седницата одржана на
06.12.2017 година донесе Одлука бр. 02-736/3 година со која формира Рецензентска
комисија за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања за научните
области: Јавни служби – 50902, Наука за организација – 50600 и Друго (Применета
информатика во јавен сектор) – 50903 во состав:
1. Ред. проф. д-р Драган Груески – претседател, Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“
– Битола, Република Македонија (област Наука за организација – 50600)
2. Ред. проф. д-р Љупчо Тодоровски – член, Факултет за администрација,
Универзитет во Љубљана, Република Словенија (област: Друго – Применета
информатика во јавен сектор – 50903)
3. Вон. проф. д-р Бранко Димески – член, Правен Факултет – Кичево,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија
(област: Јавни служби – 50903).
По разгледувањето на доставената документација, а врз основа на Законот за
високо образование на РМ и Правилникот за критериумите и постапката за избор
во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и општите акти на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола, Рецензентската комисија во
состав: проф. д-р Драган Груески - редовен професор; проф. д-р Љупчо Тодоровски
- редовен професор и д-р Бранко Димески - вонреден професор, со внимание ја
разгледа поднесената пријава по Конкурсот и на Наставно-научниот совет на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, му го
поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс од страна на Факултетот за информациски и
комуникациски техноголии – Битола, објавен во дневните весници “Нова
Македонија“ и „Коха“ на 14.11.2017 година, за избор на еден наставник во сите
наставно-научни звања за научните области за научните области: Јавни служби –
50902, Наука за организација – 50600 и Друго (Применета информатика во јавен
сектор) – 50903, се пријавил само кандидатот
1. д-р Мимоза Богданоска Јовановска, со адреса на живеење ул. „Прилепска“
бр.21/57 од Битола, доцент на Факултетот за информациски и
комуникациски технологии – Битола.
Врз основа на доставените документи од страна на кандидатката, а имајќи
ги во предвид условите во Конкурсот и позитивните законски и подзаконски акти,
Рецензенската Комисија ја дава следната констатација и оценка:
Кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска, доцент, ги доставила
уредно сите потребни документи и прилози според објавениот конкурс, и од нив се
гледа дека таа во целост ги исполнува бараните услови според Законот за високо
образование на Република Македонија, општите акти на Универзитетот, како и
потребните општи и посебни услови по распишаниот конкурс од страна на
Факултетот за информациски и комуникациски техноголии – Битола, за избор во
звањето вонреден професор.

БИОГРАФИЈА
Кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска е родена на 29.01.1972 год.
во Прилеп, Република Македонија. Основното образование, основното музичко
образование и средното образование ги завршила во Битола, со континуиран
одличен успех и реализиран просек од 5.00.
Во академската 1990/1991 како редовен студент се запишала на
Економскиот факултет во Прилеп на отсекот Економија на претпријатие.
Дипломирала во 1995 година, диплома бр. 2308 со реализиран просек од 8.06 и се
стекнала со звањето Дипломиран економист. Веднаш по дипломирањето се
запишува и оформува педагошка доквалификација на Филозофскиот факултет –
Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје со просечна оцена
10.00. Истата година (1995) се запишала на магистерски студии на Институтот за
социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје при Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје, на отсекот Кадровски менаџмент. Студиите ги
завршила со реализиран просек од 9.83 и во 1999 година ја одбранила
магистерската теза на тема: „Претпоставки и можности за планирање на средното
стручно образование во Република Македонија“, со што се стекнала со звање
Магистер по кадровски менаџмент, диплома бр. 112. Во текот на студирањето
кандидатката е стипендист на Министерство за образование на Република
Македонија, за школување на магистерски студии.

Во 2008 година запишала докторат на Факултетот за администрација при
Универзитетот во Љубљана, Република Словенија. За време на изработката на
докторската дисертација била корисник на стипендија за истражување - BASILEUS
грант за мобилност на наставен кадар, реализиран на Факултет за јавна
администрација - Љубљана, Универзитет во Љубљана, Словенија. Во 2012 година
успешно ја одбранила докторската дисертација на тема „Оценување на е-влада
преку анализа на интер-организациските мрежи во јавната администрација“
(Evaluating e-Government through Analysis of Inter-Organizational Networks in Public
Administration), со што се стекнала со научен степен доктор по административни
науки, диплома бр. 8778/13. Нострификација на дипломата е направена од страна
на Министерството за образование и наука на Република Македонија со Решение за
признавање на високообразовна квалификација стекната во странство, архивирана
под бр. 14-390/2 од 25.01.2013 година со која на кандидатката ѝ се признава
завршен трет циклус докторски студии и стекнат научен степен Доктор на науки од
областа на администрацијата.
Работно искуство и наставно-образовна дејност
Во својот работен век, од дипломирањето до денес, кандидатката
д-р Богданоска Јовановска има богато и разновидно работно искуство.
Во периодот од 1997-1999 година била активно вклучена во работата на
Македонска национална опсерваторија - проект финансиран од Европската
фондација за обука, Торино, Италија, каде изведува административни и научноистражувачки активности. Во периодот 2000-2002 година била вработена во
администрацијата на компанијата Вирон – Битола. Во периодот 2002-2003 година
работела во Тутунска Банка АД Скопје, експозитура Битола, Република
Македонија и тоа на неколку позиции: кредитен аналитичар, консултант и
обучувач за финансиска анализа на мали бизниси. Во 2003 година работи за
Германско-Македонски фонд (GMF) финансиран од KfW Франфурт, Германија
каде била ангажирана како консултант. Во истата година е ангажирана и како
проектен менаџер на проект по Програмата PHARE. Во 2004 година се вработила
во ПроКредит Банка, експозитура Битола, како кредитен аналитичар. Од 2004
година до 2007 година работи во Ректоратот при Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, како администратор во кабинетот на Ректорот, а била
ангажирана и на проекти. Во периодот од 1997 до 2007 година во континуитет била
ангажирана како надворешен консултант на ДЕТРА, Центар за менаџмент – Скопје.
Во 2007 година е избрана во звањето асистент, а во 2010 година е реизбрана за асистент по предмети од областа на менаџментот на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола (ФАМИС –
Битола). Во овој период била активно вклучена и во работата на повеќе комисии на
Факултетот (Комисија за набавки од мала вредност, Комисија за евалуација,
Комисија за маркетинг и промоција), како и била назначена за Секретар на
катедрата по Јавна администрација. Дополнително, била вклучена во проектот на
холандската влада – SPARK, чија цел била поврзување на високо образование со
стопанството, каде е ангажирана како предавач во поголем број обуки од областа

на менаџментот, развојот на комуникациски и претприемачки вештини, како и
креирање на бизнис планови за нови идеи. На сопствена иницијатива, а под
менторство на проф. д-р Весна Дамнјановиќ од ФОН – Белград, кандидатката
Богданоска Јовановска го формира Case Study Club на ФАМИС – Битола, и
подоцна како ментор со група напредни студенти учествувала на меѓународниот
натпревар на студенти FUTUR 2008 година и државниот натпревар на Balkan Case
Challenge во Скопје, а подоцна и на финалето во Виена организиран од WUS
Австрија. Во 2011 година кандидатката Богданоска Јовановска била координатор
на интерен проект помеѓу Case Study Club-от на ФАМИС – Битола и ДОО
„Цермат“ – Битола на тема „Алтернативни начини на промоција на производи“ со
што активно работела на поврзување на Факултетот со бизнис заедницата. Во
периодот 2008-2009 година иницирала договори за обезбедување студентска пракса
во Словенечка амбасада во Скопје и Бизнис старт-ап центарот во Битола. Во 2009
година го вклучила ФАМИС – Битола во Програмата за мобилност на студенти и
наставен кадар во земјите од југоисточна Европа – CEEPUS.
Во 2013 година била избрана за доцент на ФАМИС – Битола, во областите
Наука за организација и Јавни служби. Како доцент реализирала настава по повеќе
предмети и тоа: Информатичко општество, Менаџмент на информациски системи
во јавен сектор, Лидерство и тимска работа, E-влада, Комуникација и односи со
јавноста. За дел од предметите за кои изведувала настава (Лидерство и тимска
работа и Менаџмент на информациски системи во јавен сектор и Комуникација и
односи со јавноста) изработила скрипти – авторизирани предавања за потребите на
студентите. Во делот на изведување на наставата и вежбите секогаш се залагала за
воведување на нови методи и активно вклучување на студентите на часовите.
Подоцна, со трансформацијата на факултетот, како доцент на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола (ФИКТ – Битола)
реализирала настава по предметите: Концепти на информатичко општество,
Компјутерски посредувана комуникација и социјални мрежи, Виртуелни
општества, и е-Влада и е-Владеење, како и Анализа на социјални мрежи – предмет
на втор циклус на студии. За потребите на наставата по Концепти на информатичко
општество изработила скрипта – авторизирани предавања. Во периодот од
стекнување со академското звање доцент до денес кандидатката била ментор и
член на бројни дипломски работи, како и член во комисии за магистерски и
докторски дисертации. Во периодот од изборот во звање – доцент кандидатката
Богданоска Јовановска има реализирано две гостувачки предавања и тоа во 2014
година на Економскиот факултет во Сплит, Универзитет во Сплит, Република
Хрватска, и во 2015 година на Факултетот за администрција, Универзитет во
Љубљана, Република Словенија. За реализација на гостувачките предавања
финансиски била поддржана од програми за поддршка на наставници и тоа:
CEEPUS програмата за мобилност и Министерство за образование на Република
Словенија.
Паралелно со реализацијата на наставна дејност на ФИКТ – Битола,
кандидатката Богданоска Јовановска била назначена и извршува и други
активности од значење за Факултетот, и тоа како Координатор за меѓународни
програми за мобилност на студенти и наставен кадар, Координатор на
инкубатор/акцелератор БИТХаб-Битола, Kоординатор и проектен менаџер на ИПА

проект од Програмата за прекугранична соработка со Република Грција –
„Креирање можности за вработување на младите кадри во прекуграничната област”
EMPLOYOUTH, а била и член на организацискиот одбор на меѓународната
Конференција за применет интернет и информатички технологии чие шесто
издание било во организација на Факултетот во 2016 година.
Како координатор за меѓународни програми за мобилност на студенти и
наставен кадар (ЕРАЗМУС ПЛУС и CEEPUS) на двата факултета, кандидатката
Богданоска Јовановска бележи видни резултати. Во наведениот период (2009 2017) овозможува мобилност на вкупно 33 outgoing студенти (14 студенти на
ФАМИС - Битола и 19 студенти на ФИКТ - Битола) и 4 incoming студенти,
студенти кои дошле на размена на ФИКТ - Битола. Во истиот период реализирани
се outgoing мобилност на 13 професори од ФАМИС – Битола и ФИКТ Битола, како
и 6 incoming професори кои реализирале гостувачки предавања со поддршка на
наведените програми.
Од 2017 година е избрана за рецензент на списанието Journal of Public
Administration and Governance (ISSN 2161-7104).
Кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска, од моментот на
започнувањето на академската кариера, па до денес, се истакнува со својот
сериозен и ангажиран однос кон наставата и другите наставни и образовни
обврски, активно учество при осовременувањето на наставниот процес преку
имплементирање на современи наставни методи со што стекнала висок углед како
помеѓу студентите, така и помеѓу своите соработници, професори и колеги.
Научно-истражувачка дејност
Кандидатката д-р Мимоза Богданоска Јовановска во периодот помеѓу изборот
за доцент и овој избор, се јавува како автор и коавтор на 16 трудови, автор на
скрипта – авторизирани предавања, била рецензент на книга, а учествувала и на
повеќе научни собири, конференции и симпозиуми, во земјата и во странство.
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Трудот се однесува на дилемата дали и во колкава мера високото образование
денес е компатибилно со новиот профил на студентите. Методолошката рамка на
спроведеното истражување опфаќа реализација на прашалници наменети на
студентите и професорскиот кадар.
2.

Bogdanoska Jovanovska, M. and Koltovska Nechovska, D. (2017). Smart Cities:
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Трудот дава преглед на активностите и постигнувањата на градот Скопје во
воведувањето на концептот Паметен град во делот на сообраќајните решенија како
што се е-возила, адаптивни системи за контрола на сообраќајот и решенија за
јавен сообраќај. Презентирањето на функционалноста, од една страна, но и
недостатоците кои се поврзани со правните регулативи во делот на е-влада како
составен сегмент на концептот Паметни градови се во фокусот на овој труд.
3.

Damnjanovic, V. and Bogdanoska Jovanovska, M. (2017). Using Case Study as
Active Learning Method in Macedonia. International Journal FENESTRA. Center
for local Initiatives – Bitola. Vol. 3. pp. 50-60

Во овој труд даден е опис на методот за интерактивно учење наречен метод на
студија на случај или попознат како case study method. Идентификуваната
ситуација во високото образование во Република Македонија покажува простор за
подобрување на односот помеѓу студентот и наставникот, потреба од активен
пристап и мотивација во текот на реализацијата на наставата со употреба на
методот за студија на случај, така што би се постигнала поголемо постигнување на
студентот. Трудот ги сумира најдобрите практики од светот и прикажува листа на
придобивките за студентите и наставниците.
4. Bogdanoska Jovanovska, M. (2016). Demarcation of the Field of e-Government
Assessment. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2016: Issue No. 48
E/June, pp. 19-36. Journal with Impact Factor: 0,271.
http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/481
Фокусот на овој труд е разјаснување на полето на оценувањето на е-Влада
засновано врз исцрпен преглед на триесет и шест пишувани документи, студии и
чланоци. Трудот дава внимателно направен преглед и класификација на одбраната
литература според четири димензии со намера да направи јасно разграничување
помеѓу тремините: мерење на е-влада, оценување на е-влада и бенчмаркинг на евлада, затоа што многу често овие термини се користат како синоними.
5. Bogdanovska-Jovanovska M., Blazeska-Tabakovska N., Vlahu-Gjorgievska E.
(2016). Public Service Interface Solution Based on Back Office Interconnection for
e-Government Development: A Macedonian Case Study. In Proceedings. XV
International Symposium SymOrg 2016. June 10-13, 2016. Zlatibor. Serbia. pp.
1102-1108. http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/2016/papers.html
Трудот ја обработува темата поврзана со орјентацијата на е-влада кон граѓанинот
така што ќе се понудат по кориснички насочени интерфејси. Во трудот е
предложено едно такво решение за еден јавен сервис наменет за граѓаните во
рамките на е-влада како дел од развојот на концептот за паметен град.
Предложеното решение се темели на позадинско (back office) поврзување на сите
вклучени страни во процесот на реализација на конкретeн јавен сервис кој се
однесува на категорија life events „животни настани“.

6.

Hasanu M., Ambaroska H., Blazeska-Tabakovska N., Bogdanoska Jovanovska M.
(2016). Design of Prototype Expert System as a University Knowledge Management
Tool for Academic Teaching Activity Evaluation. In Proceedings. 6th International
Conference on Applied Internet and Information Technologies. June 3-4 2016.
Bitola, Macedonia. pp. 43-50. ISBN-10 9989-870-75-6. ISBN-13 978-9989-87075-0

Трудот ја обработува темата на менаџмент на знаење во информатичкото
општество. Фокусот е ставен на универзитетите како организации кои имаат
потреба од менаџирање на знаењето и кои се појавуваат како најсоодветен пример
за тоа. Понудениот модел на информациски систем наменет за менаџирање на
знаењето во универзитетот дава опис на прототипот на експертски систем неменет
за оценување на активностите на универзитетските професори, како алатка за
зајакнување на резултатите кои се постигнуваат на ниво на универзит.
7.

Vlahu-Gjorgievska E., Blazeska-Tabakovska N., Bogdanovska-Jovanovska M.,
Kolevska K. (2015). Development of the University’s Library Information System
Model as an asset of the e-Society. In Proceedings. 4th International Conference on
Applied Internet and Information Technologies. 23 October 2015. Zrenjanin.
Serbia. pp: 127-130. ISBN 978-86-7672-260-0
http://www.tfzr.uns.ac.rs/aiit/archives/AIIT2015/eProceedings.pdf

Овој труд разработува информациски систем на ниво на универзитет во кој
студентите, професорите и административниот кадар ќе имаат брз и едноставен
пристап до информации независно од бројот на корисници, локацијата и времето
на пристап, со можност за понатамошно процесирање. Трудот предлага модел за
Универзитетски библиотечен информациски систем (University’s Library
Information System - ULIS) кој ќе ги интегрира информациите од типот на интерни
книги, предавања, прирачници, презентации, трудови или резултати од
истражувања на ниво на универзитетот.
8.

Bogdanoska Jovanovska, M., Stojanovska, E. and Mitkovski, M. (2015). The future
of non formal education and the case of R. Macedonia. International Journal
Academic Thoughts Review Romania. http://cexa.org/en/publications/academicthoughts-review/atr-volume-1-2014/

Трудот се фокусира на значењето на неформалното образование, со осврт на
неговата застапеност и можностите за истото во Република Македонија.
Компаративната анализа направена помеѓу формалното и неформалното
образование е исто така опфатена во рамките на трудот, во правец на посочување
на предностите кои во иднина би ги имало неформалното образование пред се од
аспект на можноста за користење на отворените образовни ресурси.
9.

Bogdanoska Jovanovska, M. and Grozdanovska, M. (2015). Massive open on-line
courses - the future of e-learning. International Journal FENESTRA. Center for
local Initiatives – Bitola. Vol. 1. pp. 86-90
https://drive.google.com/file/d/0B8bObL0Dc75fX3BCU1N4MzI4TzQ/view

Трудот дава преглед на масовните отворени онлајн курсеви посочувјќи ги нивните
можности за учење. Фокусот на трудот е ставен на предностите кои ги нудат овие
курсеви, а кои пак се основа за овозможување на процесот на е-учење.
10. Bogdanoska Jovanovska, M. (2014). Document-Flow Networks in Public
Administration as Base for Evaluating e-Government: a Case Study. Horizons –
International Scientific Journal. Year X, Vol. 14. University St. Kliment Ohridski –
Bitola, RM. AD Kiro Dandaro – Bitola. pp. 165-179. ISSN 1857-856X.
Во рамките на овој труд предлoжен е нов пристап за оценување на степенот на
развој на е-влада преку мерење на позадинското (back office) поврзување на
институциите од јавниот сектор. Ваквиот пристап предлага следење и оценување
на мрежата креирана при протокот на документи помеѓу институциите на јавната
администрација во процесот на реализација на јавните услуги. Употребливоста на
пристапот е тестиран преку студија на случај за јавни услуги во областа на
урбанизмот во Македонија.
11. Bogdanoska Jovanovska, M., Ristevski, B. and Manevska, V. (2014). Social
Network Analysis as a Tool for Business Process Reengineering: an Overview. In
Proceedings. 6th ICT Innovation Conference 2014, Ohrid, Macedonia, 9-12
September. pp. 66-75. ISSN 1857-7288. Publication Indexed by Web of Science.
Трудот ги прикажува предностите и користа на користењето на методот за
Анализа на социјалните мрежи за време на креирање на бизнис моделите (Business
Process Modeling - BPM) како дел од процесот на реинженеринг на бизнис
моделите (Business Models Reengineering – BMR). Во трудот е посочен пример на
рееинженеринг на бизнис процесите во јавниот сектор при реализација на јавните
сервиси. Реинженерингот се однесува на позадинските (back office) активности
кои се реализираат помеѓу институциите во јавниот сектор во време на
воведување на е-влада.
12. Bogdanoska Jovanovska, M. and Ratkovič, T. (2014). E-skills for non-IT workers in
Public Administration in the Process of e-Government Development. In
Proceedings. XIII International Symposium SymOrg 2014, New Business Models
and Sustainable Competitiveness. Zlatibor, Serbia. 6-10 June, 2014. pp. 807-8013.
http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/html/papers.html
Трудот дава осврт на предизвиците со кои се соочуваат земјите во развој во раните
фази на воведување на концептот е-влада, пред се кои се однесуваат на ниското
ниво на информатичка писменост и развој на е-вештини на вработените во јавниот
сектор. Целта на трудот е да се откријат варијаблите кои имаат најголемо влијание
на развојот на е-влада во овие земји, со посебен фокус на т.н. соодветен микс на
специфични е-вештини кои се бараат од вработените во јавниот сектор.
13. Ratković, T., Bogdanoska Jovanovska, M. and Anđelković Labrović, Ј. (2014).
International Performance Management – Issues and Challenges. In Proceedings.
XIII International Symposium SymOrg 2014, New Business Models and
Sustainable Competitiveness. Zlatibor, Serbia, 6-10 June, 2014. pp. 814-819.
http://symorg.fon.bg.ac.rs/proceedings/html/papers.html

Трудот го опфаќа и разработува проблемот поврзан со интернационализацијата на
човечките ресурси. Освртот кој е направен ги опфаќа пред се проблемите со кои се
соочуваат мултинационалните компании во врска со ова прашање. Препораките
дадени во трудот се резултат на анализа на најдобри практики за проценка на
резултатите на човечките ресурси во интернационален контекс.
14. Bogdanoska Jovanovska, M. and Manevska, V. (2013). Social Network Analysis as
a tool for e-Government Maturity Measurement. In Proceedings. 3rd International
Conference on Application of Information and Communication Technology and
Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2013), December 6-7th, 2013.
UNWE. Sofia. Bulgaria. pp. 299-306. ISBN 978-954-644-586-5
Трудот се фокусира на можноста методот на Анализа на социјалните мрежи да се
користи како алатка за мерење на степенот на развој на е-влада Целта на трудот е
да се посочи можност за креирање на квантитативни индикатори за мерење на
развојот на е-влада врз основа на набљудување на јавната администрација како
мрежа од државни институции кои работат во правец на реализација на јавни
сервиси.
15. Bogdanoska Jovanovska, M., Erman N., and Todorovski Lj. (2013). Indicators of
intensity and development of e-government back-office. Modern approaches,
metrics and indicators for monitoring and evaluating public policies. Monograph.
Faculty of Administration. University of Ljubljana. pp. 203-228.
Трудот нуди нова методологија наменета за воспоставување и мерење на протокот
на документи при реализација на јавните сервиси, која што понатаму овозможува
добивање на квантитативни податоци релевантни за оценување на поврзаноста на
институциите во јавниот сектор при испораката на јавните сервиси. Целта на
трудот е да се истражи можноста од креирање индикатор за мерење на развојот на
е-влада преку користење на методот за Анализа на социјалните мрежи како алатка.
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Визитинг предавања
1. Економски факултет – Сплит, Универзитет во Сплит,
Хрватска, октомври 2014 година
2. Факултет за јавна администрација во Љубљана,
Словенија, мај 2015 година
Учество во проекти
1.
2.

COST Action CA15130. Study Abroad Research in European Perspective (SAREP),
Horizon 2020
Internationalization of the University of Ljubljana, Министерство за образование
на Република Словенија

Стручна и апликативна дејност

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Учество во проекти
Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area –
EMPLOYOUTH, Програма за прекугранична соработка со Република Грција,
INTERREG IPA CBC PROGRAMME GREECE – THE FORMER YUGOSLAV
REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020, креиран во 2016, позиција: проектен
менаџер
Обука и советување за претприемништво – изработка на бизнис план, проект
во рамките на Програмата за поддршка за вработување на млади, финансиран
од Европската унија, а во реализација на Македонска развојна фондација за
претпријатија и Агенција за вработување на Република Македонија, 2017
година, Битола, позиција: обучувач.
Дизајн и имплементација на информациски систем во ФИКТ, интерен проект
на Факултет за информатички и комуникациски технологии, 2014-2017 година
Учење за претприемничката култура во Америка, проект финансиран од
Амбасадата на Америка во РМ, во реализација на Центар за локални
иницијативи – Битола, 2015-2016 година, позиција: проектен координатор.
Фасилитирани сесии за онлајн курсеви за проектен менаџмент во соработка со
Средното училиште за бизнис администрација САБА – Битола, интерен проект
на Центар за локални иницијативи – Битола, 2015 година, Битола, позиција:
проектен координатор.
Promotion of open educational resources as part of the Open Education Week in
Macedonia, интерен проект на Центар за локални иницијативи – Битола, 2015
година, Битола, позиција: проектен координатор.
Зошто да одите во странство, кога можете да останете и да инвестирате во (да
ја развивате) вашата држава?, проект поддржан од Амбасадата на САД во
Македонија, имплементиран од Здружението на граѓани ЦЕФЕ Македонија,
ФОРУМ 16-Битола и Центарот за одржливост и напредна едукација – Битола,
2015 година, Битола, позиција: говорник.
Лобирање и учество на граѓанското општество во развој и имплементација на
јавните политики – градење дијалог. Делегација на ЕУ, 2014 година, Битола,
позиција: предавач.
Заклучок на Комисиите за самоевалуацијата

Во периодот од 2013 година до 2017 година доцент д-р Мимоза Богданоска
Јовановска била два пати предмет на оценување од страна на студентите и тоа
еднаш од страна на универзитетската Комисија за самоевалуација во академската
2015/2016 година, и еднаш во академската 2016/2017 година од страна на
факултетската Комисија за самоевалуација.
Резултатите добиени од страна на универзитетската Комисија за
самоевалуација за доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска покажале просечна
оценка од 4.43, што значи дека е позитивно оценета од студентите и тоа по основ

дека реализира квалитетна настава, дека ги стимулира студентите на активност,
како и дека обезбедува соодветна основна и дополнителна литература и користи
современа образована технологија во наставата. Односот кон студентите е на
завидно ниво и оценува според објективни критериуми, така што оценката е одраз
на знаењето и постигнувањата на студентите.
Во продолжение ќе бидат прикажани добиените податоци по спроведената
студентска анкета, реализирана од страна на универзитетската Комисија за
самоевалуација.
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
Комисија за самоевалуација
РЕЗУЛТАТИ ОД ОЦЕНУВАЊЕТО НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА
ДЕЈНОСТ НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР
(СТУДЕНТСКА АНКЕТА)
Период на спроведување на анкетата: Ноември, 2015
Единица на Универзитетот: Факултет за ИКТ - Битола
Име и презиме на предметниот наставник: Доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска
ВКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНКА: 4,43
Вкупен број анкетирани студенти: 1
Ред.
број
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Прашање

Средна
вредност

Ред.
број

Прашање

Средна
вредност

Наставникот е соодветно
подготвен за реализација
на наставата
За време на наставата,
наставникот е посветен
и предизвикува интерес
кај студентите

5

8.

Наставникот обезбедува
соодветна основна и
дополни-телна литература
Наставникот применува
современи технологии во
реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска
поддршка, информациски
бази и др.)
Личната култура и
односот на наставникот се
на соодветно ниво
Наставникот е отворен и
достапен за консултации и
соработка со студентите

3

4

9.

Наставникот користи
современи методи на
наставна работа
Наставникот ги
мотивира и вклучува
студентите во
наставниот процес
Наставникот стимулира
дополнителна активност
за студентите
(изработка на домашна
работа, проекти,
семинарски трудови, ...)
Дополнителните
активности се во

5

10.

5

11.

5

12.

Испитните/колоквиумските прашања се во
рамките на предмет-ната
програма и предвидената
основна литература

5

5

13.

Содржината и структурата
на испитните/

4

4

5

4

7.

функција на
зголемување и
проширување на
знаењата од предметот
Наставникот го
реализира предвидениот
фонд на часови

колоквиумските прашања
овозможуваат објективно
оценување
4

14.

Оценката е одраз на
знаењата и
постигнувањата на
студентите

4

Резултатите добиени од страна на факултетската Комисија за
самоевалуација за доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска покажале просечна
оценка од 4.46, што значи дека е позитивно оценета од студентите и тоа по основ
дека реализира квалитетна настава, дека ги стимулира студентите на активност,
како и дека обезбедува соодветна основна и дополнителна литература и користи
современа образована технологија во наставата. Односот кон студентите е на
завидно ниво и оценува според објективни критериуми, така што оценката е одраз
на знаењето и постигнувањата на студентите.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесените и анализирани биографски податоци,
видот и степенот на образование, постигнатите резултати во наставната и
истражувачката работа, дополнителните ангажмани и постигнувањата во
исполнувањето на работните обврски на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, евидентни од доставените документи, како и
извештајот од спроведената самоевалуација, Рецензентската комисија едногласно и
со особено задоволство констатира дека кандидатката доцент д-р Мимоза
Богданоска Јовановска ги исполнува сите услови предвидени со Законот за
високото образование на Република Македонија и другите позитивни правни акти,
во изминатиот период (од изборот во доцент) покажала забележителни резултати
во сите полиња релевантни за изборот во повисоко наставно-научно звање (како во
областа на наставата, така и во научно-истражувачката и проектна активност) и
како личност е квалитетна и исполнителна во реализацијата на работните задачи, за
што доказ е и високата оценка добиена на анкетата спроведена меѓу студентите во
текот на процесот на самоевалуација.
Соодветно на претходно наведеното, Рецензентската комисија има чест да
му предложи на Наставно-научниот совет при Факултетот за информатички и
комуникациски технологии - Битола да ја избере кандидатката доцент д-р Мимоза
Богданоска Јовановска, во наставно-научното звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР, на
неопределено и со полно работно време, во областите Јавни служби – 50902, Наука
за организација – 50600 и Друго (Применета информатика во јавен сектор) – 50903.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Ред. проф. д-р Драган Груески – претседател, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Р. Македонија
2. Ред. проф. д-р Љупчо Тодоровски – член, с.р.
Факултет за администрација – Љубљана
Универзитет во Љубљана, Р. Словенија
3. Вон. проф. д-р Бранко Димески – член, с.р.
Правен факултет – Кичево
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Р. Македонија

