
 

Анекс 1 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 

    НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ           Поени 

Одржување на настава
1
  

- од прв циклус студии 0,04 

- од втор циклус студии 0,05 

- од трет циклус студии 0,06 

Настава во школи и работилници  

- раководител 1,5 

- учесник 1 

Одржување на теренска настава
2

 0,04 

Одржување   на   вежби   (лабораториски,   клинички,   аудиториски   или 
изработка на семинарски труд)

3
 

0,03 

Одржување на менторска настава  0,06 

Подготовка на нов предмет  

- предавања 1 

- вежби 0,5 

Консултации со студенти
4
 0,002 

Ментор на дипломска работа 0,2 

Ментор на специјалистичка работа 1,0 

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

Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура 0,3 

Член на комисија за оцена или одбрана на специјалистичка работа 0,2 

Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа 0,1 

Позитивно рецензиран универзитетски учебник  

- автор 8 

- коавтор 6 

Учебник издаден и во употреба на универзитет во странство  

- автор 10 

- коавтор 8 

Изменето и дополнето издание на учебник  

- автор 4 

- коавтор 3 

Позитивно рецензирана збирка задачи или практикум  

- автор 4 

- коавтор 3 

Интерна скрипта од предавања
5
 4 

Интерна скрипта од вежби
6
 3 

Научно-популарна книга  

- автор 6 

- коавтор 4 

Научно-популарна или наставно-историска статија во стручно-методско 
списание 

1 

Рецензент на универзитетски учебник 1 

Пакет материјали за одреден предмет 1 

Уредник на зборник на текстови за одреден предмет 2 

                                                           
1 Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови * бр. на работни недели во семестар 
(15) * по бодување (0,04/0,05/0,06). Пример: 3 (часа неделно)* 15 (недели)* 0,04 (поени за одржување настава од прв циклус 

студии) поени. 
2 Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови * бр. на работни недели во семестар 
(15) * по бодување (0,04). Пример: 3 (часа неделно)* 15 (недели)* 0,04 (поени за предавања од теренска 

настава) поени. 
3 Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови * бр. на работни недели во семестар 
(15) * по бодување (0,03/0,06). Пример: 3 (часа неделно)*15 (недели)* 0,03 (поени за часови вежби) поени. 
4 Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: број на студенти * бодување. Пример: 100 (студенти во 

семестар) *  0,002 (бодување)  0,2 поени. 
5 Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: број на студенти * бодување. Пример: 6 (студенти во 

семестар) *  0,2 (бодување)  1,2 поени.  
6 Вкупниот број поени во семестар се добива на следниов начин: неделен број на часови * бр. на работни недели 

во семестар (15) * по бодување (0,08). Пример: 3 (часа неделно)*15 (недели)* 0,08 (поени за часови) 3,6 поени. 



 

 

 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ         Поени 
 

Ментор на докторска дисертација 3 

Коментор на докторска дисертација 1,5 

Ментор на магистерска работа 1 

Коментор на магистерска работа 0,5 

Раководител на национален научен проект 6 

Раководител на меѓународен научен проект 9 

Национален координатор на меѓународен научен проект 6 

Учесник во национален научен проект 3 

Учесник во меѓународен научен проект 5 

Монографија
7, 9

 8 

Монографија објавена во странство
7, 9

 12 

Дел од монографија
8
 4 

Дел од монографија објавен во странство
8
 6 

Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно 

списание
9
 

4 

Труд со оригинални научни резултати, објавен во референтно 
Научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор 

9
 

6        + 
и.ф. 

Труд  со  оригинални  научни  резултати  во  стручно/научно  популарно 

списание
9
 

2 

Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно 

популарно списание со меѓународен уредувачки одбор 
9,10

 

3 

Труд  со  оригинални  научни/стручни  резултати,  објавен  во  зборник  на 
трудови од научен/стручен собир

9
 

2 

Труд  со  оригинални  научни/стручни  резултати,  објавен  во  зборник  на 
трудови од научен/стручен собир со меѓународен уредувачки 

9,10
 

3 

Труд објавен во зборник на трудови на в.о. институција
9
 2 

Пленарно предавање на научен/стручен собир 2 

Секциско предавање на научен/стручен собир 1 

Пленарно предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество 3 

Секциско предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество 2 

Одржано предавање по покана на универзитет 1 

Одржано предавање по покана на референтен странски универзитет 3 

Учество на научен/стручен собир со реферат  

- орална презентација 1 

- постер 0,5 

Апстракт објавен во зборник на конференција
10

  

- меѓународна 1 

- национална 0,5 

 
7 

Монографија е научно или стручно издание кое целосно обработува одредена проблематика врз основа на сопствени 
податоци и податоци од други автори. 
8 

Делот претставува заокружена целина (на пример, глава во научна книга). 
9 

Во случај кога еден научен/стручен, односно апликативен труд има повеќе автори, кога се два автора-секој добива по 
90% од бодовите, кога се три автори - секој добива по 80% од бодовите, кога се четири и повеќе - секој добива по 60% 
од бодовите.



 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ                 Поени 

Стручна монографија
10

 8 

Стручна монографија објавена во странство
10

 12 

Книга од стручна област  

- автор 8 

- коавтор 7 

Поглавје во книга  

- автор 3 

- коавтор 2 

Речник или стручна енциклопедија  

- автор 6 

- коавтор 3 

Авторство на одредница во речник или енциклопедија
10

 0,05/1875 
знаци со 
празни места 

Основен школски или средношколски учебник  

- автор 7 

- коавтор 6 

Рецензент на учебник за средно или основно образование 0,5 

Координатор во подготовката на елаборат за нова студиска програма 1 

Експертски  активности:  евалуација,  стручна  ревизија,  супервизија, 
проценка на капитал, систематизација, методологија 

12
 

1 

Патенти/иновации  прифатени  од  Државниот  завод  за  индустриска 
сопственост 

4 

Студија, физибилити студија, истражување на пазарот  

- одговорен  2 

- учесник/соработник 1 

Дизајн или изработка на информациски систем 1 

Учество во работата на комисии за државни натпревари 1 

Учество во промотивни активности на институтот 0,5 

Член на национална жири-комисија 1 

Член на меѓународна жири-комисија 2 

Изработка на нов софтверски пакет 2 

Превод  

- книга/учебник 3 

- дел од книга 1 

- статија 0,5 

Предавање на институции од јавен интерес, културно-информативни 

центри 

0,5 

Раководител на лабараторија 1 

Менаџер за квалитет во акредитирани институции 3 

Претседател на комисија за изработка на закон 6 

Член во комисија за изработка на закон 4 

Претседател на комисија за изработка на измени и дополнувања на 

закон; изработка на подзаконски акт 

4 

Член во комисија за изработка на измени и дополнувања на закон; 

изработка на подзаконски акт 

2 

Претседател на комисија за кодификација на дел од правна област 8 

Член на комисија за кодификација на дел од правна област 6 
 

12 Наставно-научните, односно научните совети на единиците со свои одлуки можат да ги утврдат активностите кои 

влегуваат во оваа категорија. 

 



 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС          Поени 
Уредник на научно/стручно списание 2 

Уредник на меѓународно научно/стручно списание 3 

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

Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно списание 1 

Уредник на зборник на трудови на високообразовна и научна институција 2 

Уредник на зборник на трудови на меѓународна високообразовна и научна 
институција 

3 

Уредник на зборник на трудови од научен/стручен собир 1 

Претседател на организационен или програмски одбор на научен/стручен 
собир 

1 

Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен собир 0,5 

Претседател  на  организационен  или  програмски  одбор  на  меѓународен 
научен/стручен собир 

2 

Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/ 
стручен собир 

1 

Државна награда за научни постигнувања  

- самостоен 5 

- учесник во тим 2 

Награда за научни постигнувања од струкова организација  

- самостоен 3 

- учесник во тим 1 

Студиски престој во странство  

- до три месеци 0,5 

- до 6 месеци 1 

- повеќе од 6 месеци 2 

Членство    во    извршно    тело    на    меѓународна    организација    
која 
поддржува/организира научноистражувачка дејност (ФП7, ЦОСТ, 
ИЦГЕБ, ИЕАЕ и сл.) 

 

- претседател 4 

- член 2 

Изготвување и пријавување на научен/образовен национален проект  

- носител 1 

- соработник 0,5 

Изготвување и пријавување на научен/образовен меѓународен проект  

- носител 2 

- соработник 1 

директор13 6 

заменик директор13 4 

Раководител на внатрешна организациона единица13 3 

Член на комисија13 0,5 

Член на комисија за избор во звање13 0,2 

Координатор на студиска програма13 1 

Раководител на постдипломски или докторски студии13 2 

Подготовка на национални документи (стратегии, закони и сл.) 2 

Учество во комисии и тела на државни и други органи 1 

Претседател  на  Советот за  наука  на Министерството  за  
образование  и наука13 

3 

Член на Советот за наука на Министерството за образование и 
наука13 

3 

Национален координатор за одредена стручна област13 3 

Учество во изработка на национална програма од одредена област 3 

Уредник на речник или енциклопедија 2 
13 Поените се однесуваат за еден мандатен период. 

 

 

Директор:  

доц. д-р Лидија Стефановска 


