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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ
ОД НАУЧНАТА ОБЛАСТ МЕНАЏМЕНТ
НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП

Согласно Законот за високо образование и Одлуката бр. 03-135/2 од
22.01.2015 година, донесена од Наставно-научниот совет на Економскиот факултет
– Прилеп, формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од научната област менаџмент, во следниот состав:
1. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, вонреден професор, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Економски факултет – Прилеп,
2. д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска, редовен професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Економски факултет – Прилеп,
3. д-р Лазар Стојаноски, редовен професор, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Економски факултет – Прилеп.
По разгледувањето на пристигнатите материјали, а врз основа на Законот за
високото образование и чл.9, чл.47, чл.48, чл.49 и чл.50 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни
и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола,
Рецензентската комисија го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј
По разгледувањето на доставената документација од страна на кандидатите,
Рецензентската комисија го констатира следново:
На распишаниот конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни
звања од научната област менаџмент, од 29. 12. 2014 година, во дневните весници
„Нова Македонија“ и „Лајм“се пријавија следните кандидати:
1. асс. д-р Моника Ангелоска - Дичовска и
2. д-р Ракип Малоски.
Комисијата констатира дека кандидатот д-р Ракип Малоски нема поднесено
комплетна документација којашто е предвидена со условите на конкурсот, па
поради тоа и не се зема предвид за натамошно разгледување.
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Кандидатката д-р Моника Ангелоска - Дичовска, асистент на Економски
факултет - Прилеп, има поднесено комплетна документација. Во продолжение ќе
бидат презентирани констатациите на Комисијата во однос на поднесената
документација.

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

Кандидатката, д-р Моника Ангелоска-Дичовска е родена на 31.05.1979 година
во Битола. Средно економско образование завршила во Битола, а дипломирала во
2003 година на Економски факултет - Прилеп при Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Битола. Постдипломските студии ги продолжила на истиот факултет,
каде што на 10 ноември 2009 година го одбранила магистерскиот труд на тема
„Трговските бариери во земјоделството и реформите на меѓународниот трговски
систем“ и се стекнала со звање магистер по меѓународна економија и бизнис.
Докторската дисетација ја пријавила на Економски институт во Скопје при
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје во 2011 година, на тема „Однесување
на интернет потрошувачите и стратегискиот пристап во електронскиот бизнис“, и
успешно ја одбранила на 11 ноември 2014 година, при што се стекнала со научен
степен доктор на економски науки.
Кандидатката активно ги познава англискиот и српскиот јазик, а има и
основни познавања од шпанскиот и грчкиот јазик. Исто така, таа има солидни
познавања од компјутерските програми и интернет технологиите.

2. НАСТАВНО - ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Кандидатката д-р Моника Ангелоска - Дичовска, ги изведувала практичните
вежби по предметот информациона техника и технологија на Економски факултет
во Прилеп во 1999/2000 година, за време на нејзините додипломски студии, како
демонстратор.
Во септември 2007 година се вработила како помлад асистент на група
предмети од областа на бизнисот и менаџментот на Факултетот за администрација
и менаџмент на информациски системи во Битола. Ги изведувала вежбите по
предметите: административни процедури, oснови на економија, меѓународен
бизнис, меѓународни финансии и финансиски менаџмент.
На 20. 04. 2010 година со Одлука бр.02.308/8 на Наставно-научниот совет на
Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи Битола, таа
е избрана во соработничко звање асистент и ги реализирала вежбите по следните
предмети: основи на економија, деловно планирање, планирање и одлучување,
финансиски менаџмент и е-бизнис, а на 27. 12. 2012 година со одлука бр.02-850/7
на Наставно-научниот совет на Факултетот за администрација и менаџмент на
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информациски системи Битола е реизбрана во соработничко звање асистент во
научните области: меѓународна економија и друго. До 14 септември 2014 е
вклучена во наставно-образовниот процес на споменатиот Факултет.
Во рамките на внатрешната електронска евалуација на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи во однос на одржувањето
на вежбите и релациите со студентите во 2009 година (за предметите
административни процедури и финансиски менаџмент) е позитивно оценета од
студентите. Таа ги координирала и дебатните активности и проекти на Дебатниот
клуб на споменатиот факултет, и притоа реализирала и работни посети на
Факултетот за администрација во Љубљана, Словенија (2008 година) и Факултетот
за општествени науки во Белград, Србија (2009 и 2011 година).
Од 15 септември 2014 година кандидатката академската кариера ја продолжува
на Економски факултет - Прилеп, како асистент по предметот бизнис информатика.

3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Кандидатката д-р Моника Ангелоска - Дичовска публикувала повеќе научни
трудови во зборници на домашни и меѓународни научни конференции и
симпозиуми.

1.

2.

3.

4.

5.

„The use of m-banking in the Republic of Macedonia“, (co-author),
Information systems & GRID Technologies, Eighth International Conference, 3031 May 2014, Sofia, Bulgaria, ISGT’2014 Proceedings;
„Some Aspects of the User Satisfaction from E-government Services in
Macedonia and Slovenia“, (co-author), MIC 2013(Management International
Conference): Industry, Science and Policy Makers for Sustainable Future, Book
of Abstracts, University of Primorska, Faculty of Management, Koper, Slovenia,
21-23 November, 2013;
„Capacity for Acceptance and Use of Pre-Accession Funds of the Republic of
Macedonia“, (co-author), REDETE Conference (Researching Economic
Development and Entrepreneurship in Transitional Economies), Faculty of
Economics, University of Banja Luka, RS-BiH, October, 25-27, 2012, pp:249258, ISBN 978-99938-46-54-3;
„Importance of the Social Media and their Integration in the Internet
Marketing Strategies of the Companies“, (co-author), International Conference
on Applied Internet and Information Technologies (ICAIIT 2012), Technical
faculty „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, University of Novi Sad, Sebia, Octomber 26th,
2012, Proceedings: 141- 144;
„Business-oriented administrative reform in Macedonia and European
countries: a comparative analysis“, (co-author), The 20th NISPAcee
conference, University „St. Kliment Ohridski“ Bitola, Ohrid , May 23-26, 2012.
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„Iztrazivacko-razvojne aktivnosti u kontekstu strategijskog menadzmenta
savremenih organizacija“, (co-author), XVII Internacionalni naucni skup SM
2012, Strategiski menadzment i sistemi podrske odlucivanju u strategiskom
menadzmenta, Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, Palic, 20
april, 2012 godina;
7. „Македонски успешни приказни во бизнисот“, (прв автор), Издание 1,
БАС, 2011, Скопје, Збирка на студии: 41-43, 95-96, 113-116;
8. „Liberalizacija u međunarodnoj poljoprivrednoj trgovini i smanjivanje
siromaštva“, (author) XVI Savetovanje o Biotehnologiji sa međunarodnim
učeščem, Univerzitet u Kraguevcu, Agronomski Fakultet- Čačak, 4-5 mart, 2011,
Zbornik radova Vol.16.(18):631-634;
9. „Klučni akteri i njihov uticaj u međunarodnoj poljoprivrednoj politici“,
(first author), XVI Savetovanje o Biotehnologiji sa međunarodnim učeščem,
Univerzitet u Kraguevcu, Agronomski Fakultet- Čačak, 4-5 mart, 2011, Zbornik
radova Vol.16.(18):645-649;
10. „Strateske politike jedinicama lokalne samouprave u pravcu stvaranja
uslova za lokalni ekonomski razvoj“, (co-author), XII Međunarondni
simpozijum Fakulteta organizacionih nauka, Symorg 2010, Zlatibor, 9-12
juni,2010 godina, str.144-145;
11. „Doha runda pregovora i poljoprivreda“,(first author), XV Savetovanje o
Biotehnologiji, Univerzitet u Kraguevcu, Agronomski Fakultet u Čačku, Čačak,
26-27 mart, 2010 godina, Zbornik radova Vol.15.(17):677-681;
12. „Светската трговска организација (СТО) и земјите во развој
погледнати низ призмата на Доха рунадата на преговори“, (автор),
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, ФАМИС – Битола, 2009,
Зборник на трудови Година II бр.2:122-130;
13. „Standards for optimizations of Macedonian companies financial structure“,
(co-author), X International Conference on: Firms Financial management Theory and practice“, Wroclaw University of Economics- Poland, 18- 20 may
2009, pp:343-350;
14. „Integrated marketing communications (IMC) - important factor for
development of tourism in Republic of Macedonia“, (co-author), International
Scientific Meeting, Department of Geography, Tourism and Hotel Management,
University of Novi Sad, Faculty of Sciences Novi Sad, Serbia, 8- 12 October
2009, Зборник апстракта:40;
15. „IFRS- an imperative tool for decision makers at International Level in the
Era of Economic Globalization“, (co-author), EBES 2009 CONFERENCE,
Istanbul Turkey, 1-2 June 2009;
16. „Internet as strategic marketing tool of the commerce“, (co-author), 5- th
International Conference, Faculty of economy- Tirana, Albania, 21-22 May 2009;
17. „Poljoprivredna trgovska politika i zemlje u razvoju“, (first author), XIV
Savetovanje o Biotehnologiji sa međunarodnim učeščem, Univerzitet u
Kraguevcu, Agronomski Fakultet- Čačak, 27-28 mart, 2009, Zbornik radova
Vol.14.(15):513-517;
18. „Скратувањето на администратицните процедури и трошоци значаен
фактор во подобрување на бизнис климата во Република Македонија“,
6.
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(ко-автор), Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, ФАМИС –
Битола, 2008, Зборник на трудови Година I бр.1:79-87;
19. „Uloga marketing istraživanja u razvoju stočarstva“(The role of the
marketing research in development of the animal husbandry), (co-author),
Symposium sa medjunarodnim učeščem, Universitet u Novi Sad, Poljoprivredni
fakultet, Herceg Novi, 22-29.jun, 2008, Proceedings abstracts: 9;
20. „Промоцијата и програмата за истражување на туристичкиот
производ“, (ко-автор), Меѓународен симпозиум на тема „Туризмот во 21- от
век“, Факултет за туризам - Скопје, 26-27 Септември 2008, Зборник на
трудови: 321-327;
21. „Foreign direct investment(FDI) in the global economy“, (first author),
International conference on business and economy, Spiru Haret University,
Faculty of accounting and financial management Constantza Romania, 6-8 Nov
2008, Conference proceedings: 474-480;
22. „Insotrane direktne investicije i tranzicione ekonomije u novoj paradigmi“,
(co-author),Naučni skup sa međunarodnim učeščem, Univerzitet u Kraguevcu,
Ekonomski Fakultet - Kraguevac, 30 maj, 2008, Zbornik radova: 244-253;
23. „TQM u poljoprivrednim organizacijama s posebnim akcentom duvanske
industrije u novoj paradigmi“, (co-author), XIII Savetovanje o Biotehnologiji
sa međunarodnim učeščem, Univerzitet u Kraguevcu, Agronomski Fakultet Čačak, 28-29 mart, 2008, Zbornik radova Vol.13(14):513-519;
Исто така, кандидатката има публикувано научни трудови и во меѓународни
научни списанија:
„Business Benefits from e-Government Services: Case of Slovenia and
Macedonia“, (co-author) Economic Development, Journal of the Institute of
Economics - Skopje, Year.16 No.3/2014:13-24;
2. „Capacity for Acceptance and Use of Pre-Accession Funds of the
Republic of Macedonia“, (co-author), TEM Journal-Vol3/Number4/2014:
343-349;
3. „Importance of the Social Media and their Integration in the Internet
Marketing Strategies of the Companies“, (co-author), Journal “E-Society
Research and application” Vol.3, No.2, 2012”: 43-49.
1.

Таа посетувала бројни обуки и работилници од областа на бизнисот,
менаџментот, личниот развој и слично, за што приложила и соодветни
сертификати. Исто така, таа учествувала на бројни семинари, конференции и
проекти од областа на економијата, менаџментот и бизнисот, а има реализирано и
бројни активности и во стручно – апликативната дејност, учества во меѓународни
проекти, како и активности на студентите. Во продолжение се наведени некои од
нив:


Организатор и предавач во Школата за лидерство и јавни политики
„ПОЛИТЕА“ Битола во 2014 година;
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Меѓународен проект „Evaluation of the User Satisfaction and Impact from
eGovernment Service in Macedonia and Slovenia“, Економски институт Скопје
при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје и Факултет за менаџмент
при Универзитет на Приморска од Копер, Република Словенија, 2013
година;
„Изработка на комплетна техничка документација за реконструкција на ЗОО
Битола“ на Пелагонискиот плански регион, 2011 година итн.

Кандидатката е член на Македонско научно друштво Битола од февруари
2011 година.
КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Во согласност со критериумите за избор во наставно-научни и соработнички
звања, Комисијата констатира дека кандидатката асс. д-р Моника Ангелоска Дичовска ги исполнува условите и критериумите за избор за наставник во звање
доцент, како во поглед на реализацијата на наставно-образовната дејност, така и во
поглед на научно-истражувачката дејност и останатите квалификации.
Од поднесената документација е евидентно дека станува збор за кандидатка
која што континуирано е активна во поглед на академската и стручно
апликативната надградба. Таа има публикувано голем број на научни и стручни
трудови, учествувала во бројни меѓународни и национални проекти и активности, а
исто така е активна и на полето на стручно – апликативната дејност.
Поради тоа, Комисијата е едногласна во своите констатации, и му предлага
на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет да ја избере асс. д-р Моника
Ангелоска - Дичовска во звање доцент во областа менаџмент.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, с.р.
вонреден професор Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Економски факултет – Прилеп
2. проф. д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска, с.р.
редовен професор, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Економски факултет – Прилеп
3. проф. д-р Лазар Стојаноски, с.р.
редовен професор, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Економски факултет – Прилеп

