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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т  

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК   

од областите 
АНГЛИСТИКА 

на Економскиот факултет – Прилеп 
 
 
 Врз основа на конкурсот објавен на 7 октомври 2017 год. во „Нова 
Македонија“ и „Лајм“  за избор на наставник од областа англистика, Наставно - 
научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука  бр. 02-1224/28 од 
01.11.2017 година, формира Рецензентска комисија за избор на наставник во сите 
наставно-научно звања од областа на англистика, во состав: 

1. Проф д-р Ирина Петровска, редовен професор на Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид, УКЛО; 

2. Проф д-р Агим Пошка, вонреден професор на Факултетот за јазици, 
култури и комуникација, Универзитет на Југоисточна Европа и 

3. Проф д-р Зоран Николовски,  вонреден професор на Економскиот 
факултет – Прилеп, УКЛО. 

Во предвидениот рок по однос на огласот се пријави еден кандидат, д-р 
Никола Димески - вработен како виш лектор на Економскиот факултет – Прилеп при 
Универзитет „Св. Климент Охридски-Битола”, Р. Македонија. 

Врз основа на член 132 став 5 и 6 од Законот за високото образование како и 
чл. 9, чл.47, чл.48, чл.49 и чл.50 од Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и по разгледувањето на 
пристигнатите материјали,  Рецензентската комисија го поднесува следниов:  
 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
 

 
На конкурсот објавен на 7 октомври 2017 год. во „Нова Македонија“ и 

„Лајм“  за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа 
англистика, во предвидениот рок се пријави кандидатот д-р Никола Димески. 

Врз основа на конкурсната пријава, биографските податоци како и научната и 
стручната активност на кандидатот Комисијата го констатира следново: 
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Биографски податоци  

 
Кандидатот д-р Никола Димески е роден на 09.04.1979 година во Прилеп. 

Основно образование завршил во Прилеп, додека средно образование завршил во 
ЕМУЦ „Ѓорѓи Наумов“ Битола.  По завршувањето на средното образование, во 1997 
година, се запишал на Филолошкиот факултет при Југозападниот Универзитет 
„Неофит Рилски“ во Благоевград, Р.Бугарија, група Англиска филологија, каде што 
дипломира во 2001 година. Во академската 2002/2003 година, се запишал на 
последипломскиот студиум Англиска филологија каде и магистрира во октомври 
2006 година со одбрана на магистерскиот труд на тема „Difficulties Encountered by 
Machine Translation Systems – How Good Machine Translation Is”. Во 2011 година 
се запишува на докторски студии на Факултетот за јазици, култури и комуникација 
на Универзитетот на Југоисточна Европа и се стекнува со статус докторант. На овој 
универзитет на 06.09.2017 година ја одбранил својата докторска дисертацијата на 
тема „Effective Business English Teaching at University Level: Developing a Student-
Centered Curriculum and Teaching Methods“ и се стекнува со научен степен Доктор 
на филолошки науки.  

Професионалната кариера ја започнал како професор по англиски јазик во ОУ 
„Климент Охридски“ во Прилеп во 2003 година, а во 2004 година бил и професор по 
англиски јазик на Работничкиот универзитет во Скопје. Наредната година заминува 
во САД каде до 2006 година следи осумнаесет месечна обука за Бизнис 
администрација и менаџмент. Во истиот период, во две сезони, работел и како 
менаџер на најстариот летен театар во САД, The Cape Playhouse. Паралелно од 2003 
до 2008 година работел како менаџер за развој на студентски програми во 
компанијата GTCE. Од февруари до декември 2008 година е извршен директор и 
главен и одговорен уредник на локалната телевизија Канал Визија во Прилеп.  

Во декември 2008 година со одлука на Наставно-научниот совет на 
Економскиот факултет – Прилеп е избран за помлад лектор по предметот Англиски 
јазик. На истиот факултет, во септември 2011 година е избран за лектор по 
предметите Деловен англиски јазик 1 и Деловен англиски јазик 2, а во мај 2015 
година од страна на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп е 
изберан за виш лектор од областа англистика. 

Од мај 2010 година е назначен за Директор на магистерските МБА студии на 
Франклин Универзитетот од Охајо, САД, во Република Македонија пришто успешно 
се реализираат две групи на магистранти на овие престижни студии. Во периодот 
2013-2017 година, ја извршува функцијата Претседател на Совет на Општина 
Прилеп. 
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Учество во реализација на наставно-образовниот процес при Економскиот 

факултет во Прилеп 

 
Кандидатот д-р Никола Димески е вклучен во наставно-образовниот процес 

на Економскиот факултет во Прилеп, како помлад лектор во 2008 година при што 
изведува вежби на група предмети од областа англистика – Англиски јазик 1, 
Англиски јазик 2 и Англиски јазик 3. 

Во 2011 година тој е избран во наставно-стручно звање лектор во научната 
област англистика, при што изведува настава и вежби на прв циклус студии по 
предметите Деловен англиски јазик 1, Деловен англиски јазик 2 и Англиски јазик 3 и 
тоа за сите студиски програми. Во 2015 година кандидатот е избран во наставно-
стручно звање виш лектор и успешно ја реализира наставата на следните наставни 
дисциплини на Економскиот факултет – Прилеп за сите студиски програми:  

• деловен англиски јазик 1 – прв циклус на студии 

• деловен англиски јазик 2 – прв циклус на студии 
• англиски јазик 3 – прв циклус на студии 

За успешноста и високиот квалитет во реализацијата на наставно-образовната 
дејност на кандидатот д-р Никола Димески потврда е и позитивната оценка од 
самоевалуацијата на наставниот кадар при Економскиот факултет – Прилеп  за 
академската 2015/2016 година што може да се виде од последниот извештај на 
Комисијата за самоевалуација што го има објавено овој факултет.  

Од вкупно анкетирани 190 студенти, кандидатот добива високи оценки по 
однос на сите прашања од прашалникот за оценување на наставниот кадар. Имено, 
на скала од 1-5 (1 е најниска оценка),  кандидатот е оценет со висока просечна оцена 
од 4.86 дека истиот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата и 
со просечна оценка 4.83 дека за време на предавањата е посветен и предизвикува 
интерес кај студентите. Кандидатот исто така добива високи оценки од анкетираните 
студенти и за користењето на интерактивни методи на настава како и нивно 
мотивирање за вклучување во наставниот процес. Анкетираните студенти 
потенцирале дека наставникот редовно ја изведува наставата, дека неговата личната 
култура и неговиот однос кон студентите се на соодветно ниво но исто така и дека 
кандидатот е отворен и достапен за консултации и соработка(просечна оценка 4.86).  

Комисијата за самоевалуација од вкупните резултати од спроведеното 
оценување на академскиот кадарот на Економскиот факултет – Прилеп утврдила 
дека кандидатот д-р Никола Димески е позитивно оценет од страна на анкетираните 
студенти и тоа со просечна оценка 4.72,  што е уште една потврда за квалитетот на 
наставникот во изведување на наставно-образовната дејност на овој факултет.   

Подетално резултатите за кандидатот д-р Никола Димески, од анкетата 
спроведена за академска 2015/2016 година на наставниот кадар при Економскиот 
факултет – Прилеп, се прикажани во табелата што следи: 
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                                        СТУДЕНТСКА АНКЕТА 

 

ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ 
НА АКАДЕМСКИ КАДАР ЗА АКАДЕМСКА 2015/2016 ГОДИНА 

 

I. Квалитет на настава Просечна 
оценка 

1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација 
на наставата. 

 
4.86 

2. Наставникот за време на предавањата е посветен и  
предизвикува интерес  кај  студентите. 

 
4.83 

3. Наставникот користи интерактивни  методи на настава и ги 
мотивира студентите за вклучување во наставниот процес. 

 
4.66 

4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите. 4.46 
5. Дополнителните активности се  во функција на зголемување и  

продлабочување на знаењата од предметот 
 

4.57 
6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења 4.68 
7. Фондот на часови за предавање и вежби е соодветен на обемот и 

тежината на предметната програма 
 

4.73 

II. Редовност  
8. Наставникот редовно ја изведува наставата 4.86 
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка. 4.86 

III. Однос кон студентите  
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 4.83 

IV. Оценување  
11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на 

студентите. 
 

4.74 
12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат 

објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот. 
 

4.73 
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со 

квалитетни и применливи знаења и  вештини 
 

4.68 
V. Литература  

14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна 
литература. 

 
4.43 

15. Испитните прашања се во рамките на предметната програма и 
предвидената основна литература 

 
4.86 

16. Обемот, содржината и тежината  на предметната програма 
кореспондира со профилот на студиската програма 

 
4.71 

Вкупна просечна оценка 4.72 
 

Се оценува на скала од 1 – 5 (1 најниска оценка) 
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Партиципација во меѓународни проекти, научни конференции, семинари, обуки 

и реализирани студиски престои на странски универзитети 

Кандидатот д-р Никола Димески, досега учествувал на поголем број 
семинари, обуки и меѓународни проекти и конференции меѓу кои:  

• IV International Conference, Language for Specific Purposes and Professional 

Identity, September 2017, Belgrade; 
 

•••• International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, Prilep, 
Macedonia, 2016; 
 

•••• Regionalna naučnostručna i biznis Konferencija liderstvo i menadžment: država, 
preduzeće, preduzetnik Beograd, Serbia, 2015; 
 

•••• III Научно-стручен собир со меѓународно учество „Образованието во 21 век“, 
Македонско научно друштво – Битола, декември 2011; 

 

•••• Outbound Coordinators Exchange Program 2011, Franklin University, Охајо, 
САД, 01.05-12.05.2011;  
 

•••• Меѓународна научна конференција, Економијата во пострецесискиот период, 
Економски факултет – Прилеп, Македонија, октомври 2010;  
 

•••• International MBA Summit, Wroclaw School of Banking (WSB), Вроцлав, 
Полска, 14.06-18.06.2010; 
 

•••• TEMPUS PROJECT JEP 41077-2006, Vienna University of Economics and 
Business, Виена, Австрија, 01.07-15.07.2009; 
 

•••• Be leader - be different, предавање, Bridgewater State College, Бриџвотер, 
Масачусетс, САД 06.10.2006; 

 

•••• Oratory and debates, семинар, Бостон, Масачусетс, САД 11-13 март 2006,  
 

•••• Квалитетот на високото образование – искуства, европски спецификации и 

нови предизвици, семинар, 12-13.12.2002, Благоевград, Бугарија 
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 Список на научни и стручни трудови 

1. Effective Business English Teaching at University Level in Macedonia – Needs 

Analysis, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series, 
Prilep, Macedonia, 2016; 
 

2. How Exchange Rate Affects Managing of the Company? Regionalna naučnostručna 
i biznis Konferencija liderstvo i menadžment: država, preduzeće, preduzetnik 
Beograd, Serbia, 2015; 

 
3. Преводот и стандардизацијата на економската терминологија и 

квалитетот на високото образование од областа на економијата и 

бизнисот, III Научно-стручен собир со меѓународно учество „Образованието 
во 21 век“, Македонско научно друштво – Битола, декември 2011;  
 

4. Post-recession outlook of the literary market in Macedonia – new trends and 

recovery strategies, Меѓународна научна конференција, Економијата во 
пострецесискиот период, Економски факултет – Прилеп, Македонија, 
октомври 2010;  

 
 
КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на приложената документација од кандидатот и изнесените 
податоци за стручната, научната и наставната активност на д-р Никола Димески, 
може да се констатира дека тој ги поседува потребните услови, карактеристики и 
потенцијали за успешно реализирање на наставно-образовни и научно-истражувачки 
активности давајќи свој придонес во филолошката научна сфера од областа 
англистика.  

Од 2008 година тој активно е вклучен во наставно-образовниот процес  на 
Економскиот факултет-Прилеп на почетокот како помлад лектор, а потоа како 
лектор и виш лектор на предмети од областа на англистиката. Тој максимално 
совесно, одговорно, професионално и квалитетно ги извршува своите работни задачи 
и обврски, а притоа остварува коректен однос како со колегите, така и со студентите. 
Кандидатот, д-р Никола Димески, постојано се стреми за подобрување и 
осовременување на наставата, применувајќи соодветен методолошки пристап во 
презентирањето на наставните содржини како и употреба на интерактивни методи на 
настава мотивирајќи ги студентите за вклучување во наставниот процес. Токму со 
ваквиот темелен пристап, систематичност, концизност и разбирлив стил, тој на 
прифатлив и лесен начин знае да им го пренесе своето знаење и искуство на 
студентите. Тоа се докажува и со исклучително позитивните резултати од 
спроведената самоевалуација од страна на Универзитетот на сите испитувани 
индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација. Имено, според 
Извештајот за самоевалуација на академскиот кадар на Економскиот факултет – 
Прилеп, кандидатот е исклучително високо оценет за квалитетот на изведување на 
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наставата и интересот кој го предизвикува кај студентите. Просечната оценка од 
страна на анкетираните студенти изнесува 4.72 што е одлична оценка, односно 
кандидатот е позитивно оценет од страна на анкетираните студенти.  

Научноистражувачката работа на  кандидатот  е верифицирана  преку 
објавување на научни и стручни трудови релевантни за областа на кандидатот што ја 
потврдува неговата ориентација за системски пристап кон непосредната и 
пошироката област и проблематиката којашто се однесува на областите за коишто 
тој конкурира. Особено е значајно да се напомене дека неговата докторска 
дисертација, како и неговата останата истражувачка дејност, се директно поврзани 
со преметите кои ги предава и за коишто конкурира, односно за Деловен англиски 
јазик, Англиски јазик во струка, Англиски јазик за економисти итн.    

Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот, а 
имајќи ја предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија 
констатира дека кандидатот ги исполнува сите предвидени услови согласно Законот 
за високото образование 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 му предлага на Наставно-
научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да го избере д-р  Никола 

Димески  за наставник во наставно-научно звање – доцент за научната област –
англисика. 

  
 
 

    Прилеп        Рецензентска комисија: 

15.11.2017 год. 
1. проф д-р Ирина Петровска, редовен 
професор на Факултетот за туризам и 
угостителство – Охрид   
 

 
2. проф д-р Агим Пошка, вонреден 
професор на Факултетот за јазици, култури 
и комуникација, Универзитет на 
Југоисточна Европа  

 
 
3. проф д-р Зоран Николовски, вонреден 
професор на Економски факултет – 
Прилеп  
 
 
 
 
 


