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РЕФЕРАТ  

ЗА ИЗБОР HA НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ПО ГРУПА ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА АНГЛИСТИКАТА 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

 

 

Врз основа на конкурс на Универзитетот Американ колеџ Скопје објавен на 9. 12. 2020 за 

избор на еден наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научнaтa област 

англистика, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет донесена на втората редовна 

седница (2-2021) на Наставно-научниот совет на Факултетот за странски јазици одржана на 29. 

1. 2021 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Марјана Ванева, 

редовен професор на Факултетот за странски јазици при УАКС, проф. д-р Иван Додовски, 

редовен професор на Факултетот за странски јазици при УАКС и д-р Мира Беќар, вонреден 

професор на Катедрата за англиски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже 

Конески“- Скопје (Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје). 

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената документација го 

поднесуваме следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

На објавениот конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања во наставно-

научната област англистика, во предвидениот рок се пријави: 

- доц. д-р Ивана Трајаноска-Стефановиќ 

 

Заедно со пријавата и биографијата, кандидатката има доставено уверенија и дипломи 

за предходно оформени степени на образование, како и список на објавени рецензирани 

трудови.  

 

 

1. Биографски податоци и образование 

 

 Доц. д-р Ивана Трајаноска-Стефановиќ е родена во Скопје на 26 август 1981 година. 

Основно и средно училиште завршила во Скопје. Дипломирала во 2004 година на 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје на Катедрата по англиски јазик и 

книжевност со француски јазик и книжевност како втор јазик со среден успех 8.05 и се 

стекнала со право на стручен назив дипломиран професор по англиски јазик и книжевност со 

француски јазик и книжевност. Во 2001 година добива стипендија за надарени студенти од 

Министерството за образование и наука на РМ. Во текот на студиите остварила два 

двомесечни јазични престои (јули/август 2001 и јули/август 2004) во Монтпелје, Франција  на 

јазичниот институт ИЛП.  

Образованието го продолжила на Универзитетот „Пол Валери – Монпелје 3“, Франција 

каде се запишува на последипломски студии од областа на англистиката (истражувачка 

насока). Во 2007 година магистрира на тема „Аџилак на Дороти Ричардсон како акт на 

сеќавање“ со просек 14/20 (14/20 - споредeнo на скалата од латинични букви, 14 претставува 

B+/A-). Тезата е оценета со оцена 14/20 (14/20 - споредeнo на скалата од латинични букви, 14 

претставува B+/A- со mention: Bien – with honours/cum laude) и се стекнува со право на стручен 

назив магистер по филолошки науки – англиски јазик и книжевност.  

 

Во 2014 година докторирала на истиот универзитет на тема „Улогата на музиката во 

романот Аџилак на Дороти Ричардсон“ (mention: Très Honorable - magna cum laude) и се 

стекнува со право на стручен назив доктор по филолошки науки – англиски јазик и 

книжевност/англистика од Универзитетот Пол Валери – Монтпелје 3.  
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2. Работно и професионално искуство  

 

Кандидатката има деветнаесетгодишно работно искуство како професор по англиски и 

француски јазик. Од 2002 до 2006 година работи како професор по англиски и француски јазик 

во училиштето за странски јазици „Лингва“ во Скопје. Во учебната 2007/2008 работи во ООУ 

„Васил Главинов“ во Скопје како професор по англиски јазик, а истата академска година е 

ангажирана и на Универзитетот Американ колеџ Скопје. Во 2008 година е избрана за лектор по 

англиски и француски јазик на Факултетот по деловна економија и организациони науки при 

УАКС, а потоа во 2012 година е избрана во лектор по англиски и француски јазик на 

Факлутетот за странски јазици прик УАКС. 

 

Исто така, кандидатката активно работи како преведувачка од 2004 година. Во 2005 

година е поставена како постојан судски преведувач од македонски на англиски и француски 

јазик и обратно во Основниот суд Скопје I – Скопје. Од 2011 до 2016 година е ангажирана како 

преведувач за програмите на Американската адвокатска комора/American Bar Association - Rule 

of Law Initiative (ABA ROLI): MacedoniaDefense Bar Program (2011-2015) и Balkans Regional 

Program Background (2013-2016). Од 2020 година досега е ангажирана како надворешен 

соработник и консултант за превод и адаптација на онлајн курсеви за правни професионалци 

на Советот на Европа. Покрај професионалениот превод, кандидатката се занимава и со 

книжевен превод. 

  

Од 2014 година досега е надворешен консултант од областа на деловната и 

интеркултурната комуникација на консултантската компанија „Petreski&Partners”.  

 

 

3. Наставно-образовна деjност  

 

Кандидатката доц. д-р Ивана Трајаноска е избрана за доцент по англиски јазик и 

книжевност на Факултетот за странски јазици при УАКС во 2016 година. 

            Во периодот од 2016 до 2021 изведува настава на додипломските студии на Факултетот 

за странски јазици, Факултетот за деловна економија и организациони науки, Факултетот за 

правни науки и Факултетот за политички науки при УАКС по група предмети од областа на 

англистиката и филологијата и тоа:  

- Англиска книжевност 1 (ФСЈ) 

- Англиска книжевност 2 (ФСЈ) 

- Британски и американски студии (ФСЈ) 

- Деловна терминологија (ФСЈ) 

- Пишување извештаи и деловни планови (ФСЈ) 

- Интеркултурна комуникација и глобално разбирање (ФСЈ, ФДЕИОН, ФПН) 

- Деловна комуникација на англиски јазик (ФДЕИОН) 

- Академско пишување (ФДЕИОН, ФПН) 

 

             Кандидатката изведува и настава на последипломските студии на Факултетот за 

странски јазици и Факултетот за деловна економија и организациони науки по следните 

предмети: 

- Деловна комуникација: теорија и практика (ФСЈ) 

- Деловна комуникација на англиски јазик (ФДЕИОН) 

  

За својата наставна дејност на Универзитетот Американ колеџ Скопје доц. д-р 

Трајаноска-Стефановиќ била повеќепати евалуирана од страна на студентите. Последната 

спроведена евалуација на Факултетот за странски јазици, за есенскиот семестар од академска 

2019/2020 година, по предметите Англиска книжевност 1 и Интеркултурна комуникација и 

глобално разбирање, укажува на позитивна евалуација од страна на студентите од 92%.   
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          Доц. д-р Трајаноска-Стефановиќ била гостин-предавач на неколку универзитети во 

земјата и странство. Во март 2020 година остварила краткорочен академски престој и 

гостинско предавање на Државниот Колеџ Кросно во Полска. Во март 2019 година остварила 

краткорочен академски престој и гостинско предавање на Новиот бугарски универзитет во 

Софија, Бугарија. Во 2018 година одржала гостинско предавање на Универзитетот ФОН - 

Скопје, а во 2011 година одржала гостинско предавање на Интернационалниот балкански 

универзитет во Скопје.  

  

         Покрај редовната настава и наставни активности, активно ги вклучува и поттикнува 

студентите да учествуваат во воннаставни активности и натпревари. Во 2020 година 

постдипломката Симона Серафимовска под менторство на доц. д-р Ивана Трајаноска-

Стефановиќ го освои третото место на XV меѓународeн натпревар по истражувачки и 

креативни проекти организиран од Уралскиот државен педагошки универзитет во Русија, во 

категоријата истражувачки проекти. Во 2019 година, на XIV меѓународен натпревар по 

истражувачки и креативни проекти организиран од Уралскиот државен педагошки универзитет 

во Русија, студентките на додипломски студии Ана Арсовска и Ана Марија Хот под 

менторство на доц. д-р Ивана Трајаноска го освоија првото место во категоријата креативни 

проекти.     

 

 

4. Научно-истражувачка дејност  

 

Доц. д-р Ивана Трајаноска-Стефановиќ активно остварува истражувачка дејност во областа на 

англистиката и тоа: настава по англиски јазик како странски јазик, деловна комуникација на 

англиски јазик, интеркултурна комуникација и англиска книжевност со интердициплинарен 

пристап. Од последниот избор во 2016 година до објавувањето на конкурсот на 9. 12. 2020 

година, кандидатката објавила 11 труда.  
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Труд Објавен во 

последните 5 

години пред 

распишување 

на конкурсот 

(9. 12. 2020) 

Рецензирано 

списание 

Референтна 

научна 

публикација 

1. Starkova, D., Mursich, 

A., Trajanovska, I. (2020) 

Communicative Situation 

of Agreement in Business 

English Class. 

Philological Class 20 (2,) 

218-226.  

 

да Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации 

дадени во 

публикацијата. 

/ 

2. Trajanoska, I. (2020) 

Dorothy Richardson’s 

Correspondence during 

the Second World War 

and the Development of 

Feminine Consciousness 

in Pilgrimage. E-rea 17 

(2) 

https://doi.org/10.4000/er

ea.9679 

да Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието и од 

информациите 

дадени во самиот 

труд. 

/ 

3. Trajnoska, I, 

Jovanchevska J, Jolevska-

Popov, T. (2019) Let us 

use nonfiction literary 

texts in the EFL 

classroom. ELTAM 

Journal 4, 28-43. 

 

да Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации 

дадени во 

публикацијата 

/ 

4. Jolevska-Popov, T. 

Trajanoska, I., 

Jovanchevska J. (2019) 

Multidisciplinarity in 

Foucus: English language 

and business educators 

collaborating on original 

teaching materials. 

ELTAM Journal 4, 57-78. 

 

да Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации 

дадени во 

публикацијата. 

/ 

5. Trajanoska, I. (2019) 

Religious Identity and 

Music in Dorothy 

Richardson’s Pilgrimage. 

Journal of Contemporary 

Philology 2 (2), 133-147.  

 

да Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието и од 

информациите 

дадени во самиот 

труд. 

/ 

https://doi.org/10.4000/erea.9679
https://doi.org/10.4000/erea.9679
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6.  Trajanoska, I. Andonova, 

M. (2019) The Challenges 

of Developing Effective 

Writing Skills for 

Аcademic Purposes in 

Students in R.N. 

Macedonia. Knowledge 

International Journal, 32 

(4), 455-460.  

 

да Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието и од 

информациите 

дадени во самиот 

труд. 

/ 

7. Trajanoska, I. (2019). 

Breaking Traditional 

Narratives and the 

Patriarchal Culture 

through Music and 

Silence: Dorothy 

Richardson vs Virginia 

Woolf , Second ESIDRP 

Conference Proceedings, 

Macedonia, Skopje, 21-23 

March 2019, 

pp. 189-202. 

 

да / Да. Утврдено 

според 

расположливите 

информации во 

публикацијата. 

8. Trajanoska, I. (2018) 

Developing Durable 

Language Competences 

in the EFL Classroom: 

Drawing on from the 

experiences in an 

Intercultural 

Communication Course, 

ELTAM Journal 3, 13-28.  

 

да Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации 

дадени во 

публикацијата. 

/ 

9. Trajanoska, I. (2017) 

Music and Fiction: The 

Case of Dorothy 

Richardson's Pilgrimage. 

ESIDRP Conference 

Proceedings 2016, 83-96.  

 

да / Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации 

дадени во 

публикацијата 

10. Trajanoska, I, J. 

Milenkovska (2016) 

Developing Language 

Skills through Case 

Studies, ELTAM Journal 

2, 32-40. 

 

да Да. Утврдено 

според 

расположливи 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието и од 

информациите 

дадени во самиот 

труд. 

 

/ 

11. Trajanoska. I. (2016) Le 

roman moderniste et la 

musicalisation de la 

да Да. Утврдено 

според 

расположливи 

/ 
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fiction dans l’esthétique 

de Dorothy Richardson“, 

Polysèmes 16: 

Traversées. 

https://journals.openeditio

n.org/polysemes/1594  

 

информации на 

интернет 

страницата од 

списанието и од 

информациите 

дадени во самиот 

труд. 

 

 

Доц. д-р Ивана Трајаноска-Стефановиќ ги има објавено и следните научни трудови, 

постари од пет години од денот на објавувањето на конкурсот: 

  Trajanoska, I. (2016) La musicalisation de Pilgrimage de Dorothy Richardson: l’imprunt de 

la forme musicale, le recit et le temps, Ticontre. Teoria Testo Traduzione, V, 135–151.  

  Simovska, A. and I. Trajanoska (2014) Protection of Cultural Heritage in Macedonia and 

Italy, The Europe of Tomorrow: Creative, Digital, Integrated, Conference Proceedings. 

Skopje: UACS, 261-278.  

 Davidovska, E., J. Jovanchevska, E. Klisarovska, and I. Trajanoska (2013) ELT 

Methodologies in Challenging the Common Sense – Are they Applicable in the Content 

Learning Classroom of Higher Education?”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 70, 

Akdeniz Language Studies Conference, May 2012, Turkey, 2013, 1115-1120. (со импакт 

фактор  SNIP – 0.420 и SJR -0.156) 

  Trajanoska, I. (2012) The Global Simulation Technique in the EFL Classroom”, 7th 

ELTAM-IATEFL-TESOL International Biannual Conference, Journal n'1, 39-46.  

 Trajanoska, I. (2011) Word and Image in Dorothy Richardson’s Pilgrimage: Pictorialism and 

Gender Identity in Pointed Roofs”, ELALT Conference Proceedings, Novi Sad, 587-599.  

  
Во рамките на научно-истражувачката дејност кандидатката пројавила активно учество 

како соработник, истражувач и проектен менаџер или координатор во повеќе меѓународни 

проекти и програми:  

 Проектен менаџер и истражувач на проектот Интеркултурна комуникација и соработка 

помеѓу УАКС и Уралскиот државен педагошки универзитет во Екатеринбург, Русија 

поддржан преку Ерасмус + КА107 2019-2021;  

 Соработник на проектот на Европската комисија и Министерството за внатрешни 

рботи за засилување на капацитетите на МВР „Почитување на човековите права при 

полициско постапување“ (2015-2018).  

 Соработник во меѓународниот проектот „Развој на рамка за клучни компетенции за 

професионалци за човечки ресурси, како основа за креирање на дуален систем на образовна 

програма за менаџмент на човекови ресурси во Република Македонија“, Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“, Универзитет Сорбона, Франција, Висока школа за менаџмент во Блед, 

Словенија, поддржан од УНЕСКО и МОН, 2015 година; 

 Координатор на програмата „ЦЕЕПУС“ за академска мобилност за Универзитетот Американ 

колеџ Скопје (УАКС) од март 2014 година досега;  

 Истражувач и координатор за ФСЈ во рамки на Меѓународната мрежата за транскулурна 

комуникација и превод  („ЦЕЕПУС“) од март 2014 година досега; 

 Истражувач, предавач и координатор за УАКС на меѓународниот проект „Глобални партнери 

во образованието“ предводен од Универзитетот Источна Каролина (САД) од 2009 година 

досега; 

 

Доц. д-р Ивана Трајаноска има учествувано на бројни меѓународни конференции. Од 

последниот избор до објавувањето на конкурсот, кандидатката присуствувала и учествувала  

на следните меѓународни конференции, научни и стручни собири:   

 13
th
 Annual Global Partners in Education Conference, 18-20 May 2020, University of 

Shimane, Japan (online) 

 Second International Biannual Conference English Studies at the Interface of Disciplines: 

https://journals.openedition.org/polysemes/1594
https://journals.openedition.org/polysemes/1594
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Research and Practice. Skopje, R.N. Macedonia, 21-23 March 2019. Презентиран труд: 

„Breaking Traditional Narratives and the Patriarchal Culture through Music and Silence: 

Dorothy Richardson vs Virginia Woolf“  

 Rethinking of the Liberal arts, University of Cologne. Germany, Cologne, 11-12 December 

2018. Презентиран труд: „Aleksandar Prokopiev’s Passionately Parodic Revolt against 

Logocentrism in the short story Blues for the Dear Old Saint” 

 11
th
 Annual Global Partners in Education Conference, HAN University, Nijmegen, 

Netherlands, 14-19 May 2018. Презентиран труд: „Developing Durable Language 

Competences in the EFL Classroom: Drawing on from the experiences in an Intercultural 

Communication Course“ 

 International Study Day Listening to Silence, Turin Conservatory and University of 

Edinburg, Turin, Italy, 14-15 April 2018. Презентиран труд: „Silence and Music in Dorothy 

Richardson’s Pilgrimage” 

 11
th
 International Biannual Conference of the Association of Word and Music Studies, 9-12 

August 20017, Stockholm, Sweden. Презентиран труд: „Musical Accompaniment in 

Dorothy Richardson’s Pilgrimage“ 

 12th International Annual Conference on European integration “Rethinking migration, 

economic growth and solidarity in Europe”, May 25, 2017, UACS, Skopje. 

 Consultative Conference with University Managers, Professors and Students, Technical 

Support for Preparation of a Comprehensive Education Strategy 2016-2020 EuropeAid 

132633/C/SER/multi IPA/OPHARD 2007-2013, 11 May 2016, Skopje. 

 First International Conference English Studies at the Interface of Disciplines: Research and 

Practice", 11-13 March 2016, Department of English Language and Literature, “Blaze 

Koneski” Faculty of Philology, Ss. Cyril and Methodius University - Skopje, Macedonia. 

Презентиран труд: „Music and Fiction: The Case of Dorothy Richardson’s Pilgrimage“ 

  

Кандидатката е рецензент на неколку меѓународни списанија и научноистражувачки проекти: 

рецензент за меѓународното француско-американско списание Journal of the Short Story in 

English (JSSE) основано во 1983 за 2020 година; рецензент за 2020 година за меѓународното 

списание Tertium Linguistic Journal, кое го издава Cracow Tertium Society for the Promotion of 

Language Studies; рецензент на меѓународен заеднички предлог проект МК-АТ 2018-2020 на 

Министерство за образование и наука за 2018 година; рецензент во меѓународно списание со 

импакт фактор Special Issue Porta Linguarum: New Trends in the Teaching of Languages and 

Literature: Challenges and Prospects за 2017 година; рецензент од 2017 до денес во 

меѓународното списание  Journal of Modern Education Review, кое го издава 

Academic Star Publishing Company. 

 

5. Друга значајна академска, стручна и општествена дејност  

 

          Доц. д-р Ивана Трајаноска-Стефановиќ била член на Сенатот на Универзитетот 

Американ колеџ Скопје, како претставник на Факултетот за странски јазици, од 7. 3. 2018 

година до 13. 4. 2021 година, кога е избрана за в.д. декан на Факултетот за странски јазици, 

функција што и во моментов ја извршува.  

          Во 2011 година го основа Клубот за дебата при УАКС, кој оттогаш активно функционира 

и организира дебати и натпревари за значајни прашања од општественото живеење и ги 

подготвува студентите активно да се вклучуваат и во дебати организирани од други 

институции и организации. Исто така, во рамки на Факултетот за странски јазици при УАКС, 

од 2011 до денес, го организира и годишниот натпревар по читање за средношколци кој има за 

цел да ја промовира англиската книжевност кај младите и да ги негува и поттикнува читачките 

навики. Била член на организацискиот одбор на XIV меѓународна конференција на 

Универзитетот Американ колеџ Скопје и Универзитетот Тор Вергата Рим во 2019 година. Во 

мај 2013 година била модератор на студентската дебата „Младите во Европа и Република 

Македонија: меѓу граѓанскиот активизам, вработувањето и маргинализацијата“ во рамки на 

настанот „Собир на македонските универзитети“ по повод Денот на Европа во организација на 
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Европско движење РМ и ЕУ Инфо центарот. 

         Од 2018 година досега е коавтор и проектен менаџер на интердисциплинарниот проект 

„Студентска музичка пролет“ поддржан од Министерството за култура преку програмата за 

проекти од национален интерес во културата (2018, 2019, 2020) и Град Скопје (2021), кој има за 

цел да го збогати културниот живот на студентите и да поттикне интердициплинарни 

истражувања.   

                Во 2012 година станала член на Здружението за подобро образование, а во февруари 2014 

година била назначена за негов потпретседател до неговото згаснување во 2018 година. Во 

рамки на активностите на здружението одржала бројни обуки за наставниот кадар и предавања 

за ученици од средните училишта низ целата земја. Покрај ова, доц. д-р Ивана Трајаноска-

Стефановиќ е активен член и на други научни и стручни здруженија: EFACIS (European 

Federation of Associations and Centers of Irish Studies; Меѓународната организација за реч и 

музика, Word and Music Association; Меѓународниот форум за реч и музика The Word and 

Music Association Forum; Асоцијацијата на професори по француски јазик во Македонија; 

ЕЛТАМ – Македонската асоцијација на професори по англиски јазик.   

         Кандидатката била член на повеќе жири-комисии на меѓународни натпревари 

организирани од разни институции: во април 2021 година била член на жири-комисијата на 

Меѓународниот годишен XVI натпревар по истражувачки и креативни проекти во областа на 

англистиката организиран од Уралскиот државен педагошки универзитет во Русија; во јули 

2020 година била член на жири-комисијата за Летниот фестивал на креативни и истражувачки 

проекти за студенти на Катедрата за англиски јазик и книжевност при Уралскиот државен 

педагошки универзитет во Русија; во март 2015 година била член на жири-комисијата на 

Националниот конкурс за најдобар есеј за средни училишта во организација на ЕЛТАМ, 

Мировниот корпус и Амбасадата на Соединетите Американски Држави.  

               Кандидатката доц. д-р Ивана Трајаноска-Стефановиќ се јавува и како преведувачка на 

следниве позначајни изданија:  

- Competency Framework for Human Resources Professionals, Mirjana B. Popovska, Marija T. 

Latkovikj, Ivana Trajanoska (trans.), Skopje:  Institute for Sociological, Political and Juridical 

Research University Ss. Cyril and Methodius – Skopje, 2015. 

- Vladimir Velichkovski, Kostadin Tanchev-Dinka: From Painting and Graphics to New Media, 

Ivana Trajanoska (trans.), Skopje: National Gallery of Macedonia, 2018. 

- Жан Кариер, Јастребот од Мае, Ивана Трајаноска-Стефановиќ (прев.), Скопје: Арс 

Ламина, 2017. (Награда Гонкур за 1972 год.) 

 

Исто така, Ивана Трајаноска-Стефановиќ објавува проза на македонски и англиски јазик и е 

авторка на следните прозни изданија: 

- Ивана Трајаноска, Извадок од необјавениот роман Деса, Стремеж бр.2 год. 66, Прилеп, 2020.  

- Ивана Трајаноска, „Брод кој не плови“, Стремеж бр. 1 год. 66, Прилеп, 2020 (кратка проза). 

- Ивана Трајаноска, „Скопје се сеќава“, Сторемеж бр. 1 год. 66, Прилеп, 2020 (кратка проза). 

- Ivana Trajanoska, “Stuffed Peppers”, in Stories and Dishes from All Around the World, Greenville, 

East Carolina University, 2017. (кратка проза) 

- Ivana Trajanoska, “Bean Stew”, in Stories and Dishes from All Around the World, Greenville, East 

Carolina University, 2017. (кратка проза) 

- Ivana Trajanoska, “Syrup Cake”, in Stories and Dishes from All Around the World, Greenville, East 

Carolina University, 2017. (кратка проза) 

- Ивана Трајаноска, Разгледници, Скопје, Арт&Арт, 2008. (роман) 

 

 Во 2020 година нејзиниот необјавен ракопис на романот „Деса“ е одбран за објавување со сребрен 

печат на конкурсот „Пегаз“ во организација на Фондацијата „Славко Јаневски“ и издавачката куќа 

„Арс Ламина“.  

 

               

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа  на изнесените податоци за стручната, научната и наставната активност на 
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доцент д-р Ивана Трајаноска-Стефановиќ, Комисијата констaтира дека кандидатката покажува 

постојан стручен, научен и наставен развој и се оформува во квалитетен универзитетски 

наставник и научник. Научно-истражувачката работа на кандидатката е континуирана и ја 

потврдува нејзината ориентација за продлабочен системски пристап кон пошироката област, 

која се однесува на групата предмети за кои конкурира. 

Имајќи ја предвид севкупната научна, стручна и наставна активност на кандидатката, 

Комисијата оцени дека доцент д-р Ивана Трајаноска-Стефановиќ ги исполнува предвидените 

законски и други услови, поради што има чест на Наставно-научниот совет да му предложи 

доцент д-р Ивана Трајаноска да биде избрана во звањето вонреден професор по група предмети 

од областа на англистиката на Факултет за странски јазици при Универзитетот Американ 

Колеџ Скопје.  

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

 

проф. д-р Марјана Ванева с.р.  

Факултет за странски јазици  

Универзитет Американ Колеџ Скопје  

  

проф. д-р Иван Додовски с.р.  

Факултет за политички науки  

Универзитет Американ Колеџ Скопје  

 

вон. проф. д-р Мира Беќар с.р. 

Филолошки факултет „Блаже Конески“ - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје  
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