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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО  
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ 64029- МЕТОДИКА НА НАСТАВА ПО 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК, 64004 АНГЛИСТИКА И 64021- УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ 
ЈАЗИЦИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ –БИТОЛА ПРИ 

УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Факултетот 
за биотехнички науки објавен на 3 февруари 2022 година во дневните весници Нова 
Македонија (број 25.441) и Коха (број 4457), за избор на наставник во сите наставно-
научни  звања во областа 64029- МЕТОДИКА НА НАСТАВА ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК, 
64004 АНГЛИСТИКА И 64021- УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ и врз основа на 
Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки-Битолабр. 02-
179/7, донесена на 15.02.2022, формирана е Рецензентска комисија во состав: 

- д-р Ирина Петровска, од научната област-Англистика, редовен професор на Факултетот 
за туризам и угостителство при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола 

- д-р Нина Даскаловска, од научната област-Методика на настава по англиски јазик, 
редовен професор на Филолошки факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип 

- д-р Силвана Нешковска, од научната област -Англистика, вонреден професор на 
Педагошкиот факултет, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

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

ИЗВЕШТАЈ 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите научно-наставни звања во 
областа 64029- Методика на настава по англиски јазик, 64004-Англистика и  64021- Учење 
на странски јазици на Факултетот за биотехнички науки- Битола, во предвидениот рок се 
пријави  д-р Весна Продановска-Попоска, доцент на Факултетот за биотехнички науки – 
Битола. Рецензенската комисија ја имаше предвид севкупната наставно-образовна дејност, 
научноистражувачка работа и стручно-применувачка дејност на канидатката д-р Весна 
Продановска-Попоска,ги вреднуваше вкупните научни, стручни, педагошки и други 
остварувања на кандидаткатад-р Продановска-Попоска во периодот на последните пет 
години пред објавувањето на огласот за избор, врз основа на целокупната поднесена 
документација што е од важност за изборот. Вопродолжение се презентирани наодите, 
констатациите и предлогот на Комисијата за избор во  наставно-научно звање. 
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Биографски податоци за кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска 

Д-р Весна Продановска-Попоска е родена на 21.01.1979 година во Битола. Со 
основно образование се стекнува во родниот град а средно образование завршува во 
Гимназијата Јосип Броз Тито-Битола. Во учебната 1999/2000 година се запишува на 
Филолошкиот факултет – Катедра за странски јазици при Универзитетот „Неофит 
Рилски“, Република Бугарија, група Англиска филологија, а дипломира во 2004 година и 
се стекнува со звање Дипломиран професор по англиски јазик. Во состав на дипломата од 
додипломските студии кандидатката поседува и Свидетелство за професионална 
квалификација.   

Веднаш после дипломирањето се запишува на магистерски студии при истиот 
универзитет и факултет и ги завршува во 2006 година како прв магистрант во генерацијата 
со магистерскиот труд со наслов „Стилистичките фигури на културната репрезентација во 
АРАБИ од Џејмс Џојс“ под менторство на проф. д-р Гергана Апостолова и се стекнува со 
научен степен Магистер по англиска филологија. Студиите од прв и втор циклус ги 
завршува со просечен успех од 8,71. 

Докторските студии ги завршува во 2016 година на Софискиот универзитет „Св. 
Климент Охридски“- Софија, Р. Бугарија при Факултетот за класични и модерни 
филологии со докторската дисертација под наслов „Проблеми на изговорот и стратегии за 
нивно надминување при развивање на говорни вештини во изучувањето на англиски 
јазик“ под менторство на проф. д-р Јорданка Симеонова и се стекнува со научен степен 
Доктор по методика на настава по англиски јазик. 

 

Резултатии искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 
истражувачки подмладок 

 
 

Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска своето професионално искуство го 
започнува како наставник по предметот Англиски јазик во основно училиште„Гоце 
Делчев“ во Битола, и предава во текот на учебната 2004/2005 година. Се здобива со 
правото овластен судски преведувач од македонски на англиски и бугарски јазик во 2005 
година и работи и како професионален преведувач и толкувач во Полициската Мисија на 
Европската Унија-ПРОКСИМА. Притоа постојано работи на превод на разна 
документација и симултан и консекутивен превод на трите и од трите јазици. 



6 
 

Својата академска кариера ја започнува на Њујорк Универзитетот во Скопје каде 
била избрана како лектор во периодот од 2006 до 2008 година и ги предавала следните 
предмети:  

1.Composition 1 

2. Composition 2  

3. Business English 

Од 2008 година е избрана како асистент а подоцна во 2014 година е избрана како лектор 
на Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип сè до 2016 година. 
Во текот на својата работа на Филолошкиот факултет учествувала и соработувала во 
изведување на настава на повеќе задолжителни и стручни предмети и тоа:  

1. Фонетика на англискиот јазик 
 

2. Фонологија на англискиот јазик,  

3.  Современ англиски јазик 1,2,3 и 4  
 
На Факултетот за образовни науки при истиот универзитет учестувувала во изведувањето 
на настава по предметите: 
 

1. Фонетика и фонологија на англискиот јазик  
 
2. Морфологија и  
 
3. Синтакса.  
 

 Изведувала настава и на другите единици при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип по 
предметите Англиски како странски јазик и тоа на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика за студиските програми Бизнис логистика, Гастрономија и диететика и Бизнис 
администрација. 

Предавала Англиски јазик како задолжителен предмет на Економскиот факултет и 
Високата здравствена школа во рамките на истиот универзитет.  

 Освен тоа изведувала настава по предметот Англиски јазики на други единици и на 
дисперзираните одделенија во рамките на Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип. 

Од 2016 годинапредава на Факултетот за биотехнички науки во Битола по 
задолжителните предмети Англиски јазик 1 иАнглиски јазик 2. Во 2017 година е избрана 
за доцент на факултетот каде што работи и предава Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2 
на студиските програми од прв циклус студии по Зоотехника, Квалитет и безбедност 



7 
 

на храна, Агроменаџмент и Технологија на анимални производи. Д-р Весна 
Продановска-Попоска е член на Катедрата за агроекономија (Одлука бр. 02-949/11 од 
28.10.2019 година) и член во Центарот за научно-истражувачка работа во рамките на 
Факултетот за биотехнички науки- Битола (Одлука бр. 02-949/12 од 28.10.2019 година). 
Ангажирана е и за настава по предметот Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2(кој за прв 
пат се воведува) за студиската програма Храна и диететитка од прв цуклус студии како 
и за предметот Методи на научно-истражувачка работана студиските програми по 
Квалитет и безбедност на храна, Агроменаџмент и Зоотехника за втор циклус студии. 
Од 2017 година па наваму ги понудила наставнитепредмети на англиски јазик -прозорец 
на мобилност1. 

Од летниот семестар во академската 2019/20 година па наваму согласно Ковид-19 
протоколите за онлајн и хибридна настава, успешно изведува настава на далечина преку 
платформата Google Classroom и Google meet,на која има достапни информации за 
наставниот план по предметите кои ги предава, како и разни презентации и вежби за 
поткрепа на учебниот материјал по Англиски јазик 1 и Англиски јазик 2 на сите насоки на 
Факултетот за биотехнички науки- Битола.  

Од академската 2017/18 година (Одлука бр. 14-1306/3-1 од 04.10.2017 година) па сè 
до 2019/20 година (Одлука бр. 14-1850/9-2 од 26.12.2018 година) д-р Весна Продановска-
Попоска била ангажирана на Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во 
Штип за предметите Фонетика на англискиот јазикиФонологија на англискиот јазик. 
Во академската 2021/2022 година дала согласност за изведување на настава на студиската 
програма по Прехранбена технологија и биотехнологија за прв циклус студии година на 
Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола 
која е во постапка на повторна акредитација со ангажман по предметите Англиски јазик 1 
и Англиски јазик 2(Одлука бр. 02-726/7 од 04.11.2021) 

Способноста за изведување на високообразовна дејност на д-р Весна Продановска-
Попоска се потврдува и преку континуираните особени резултати односно од 
реализираните студентски анкети презентирани во официјалните извештаи за 
самоевалуација кои се спроведени во последите пет години на Факултетот за биотехнички 
науки – Битола. Имено, на скала од 1 до 5 (1 најниска оценка), кандидатката била оценета 
со просечна оценка 4,62 во академската 2017/2018година; просечна оценка 4,54 во 
академската 2018/2019 година; просечна оценка 5,00 во академската 2019/2020 година и 
просечна оценка  4,95  во академската 2020/2021 година. 

                                                           
1
https://fbn.uklo.edu.mk/za-fakultetot/osnovni-informacii/kadar/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d1%86%d0%b8-

%d0%b7%d0%b0-
%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/?fbclid=IwAR2VjMj08NRhkskt4W5Jzt08mIJFNuj0DVj5reKbE79L4v
qgAfo81LGYfB8 
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Во периодот на последните 5 години пред објавувањето на огласот за избор, 
кандидатката била член на 1 рецензенска комисија за избор на други наставници во 
наставно-стручно /научно звање на друга високообразовна институција (Одлука бр 20-
5/3/2 од 16.09.2021 година) и била ангажирана во Комисијата за изработка на елаборат за 
прв и втор циклус на студии за студиските програмипоЗоотехниказа I цуклус (Одлука бр. 
02.545/ од 02.09.2021)и за II циклус студии (Одлука бр. 02-545/7 од 02.09.2021 година).Таа 
исто така повеќе пати била дел од Конкурсната комисијата за упис и прием на нови 
студенти во прва година на прв циклус студии  за академската 2019/2020 година (Одлука 
бр. 02-608/5 од 20.06.2019 година) и 2020/2021година (Одлука бр. 02-350/6 од 30.06.2020 
година)а од2019 година е член и на Комисија за студентски работи при УКЛО-Битола 
(Одлука бр. 02-949/18 од 28.10.2019 година). Кандидатката исто така е член на Комисијата 
за признавање на испити на Факултетот за биотехнички науки-Битола (Одлука бр. 02-
040/15 од 28.10.2019 година), како и член на Комисијата за самоевалуација на Факултетот 
(Одлука бр. 02-479/3-4 од 16.05.2019 година). Од своето вработување па сè до денес 
учествува и во промотивни активности на Факултетот и тоа во презентација на студиски 
програми за идните студенти во средните училишта во регионот како и во организација и 
реализација на „Отворен ден“ на Факултетот за биотехнички науки-Битола за учениците 
од четврта година во периодот од 2017 до 2019 година. Д-р Продановска- Попоска е член 
и во уредувачкиот одбор за издавање на Монографија по повод 60 години јубилеј на 
Факултетот за биотехнички науки- Битола (Одлука бр. 02-482/2 од 03.09.2020 година). Од 
академската 2017/2018 година со мандат до 2022/2023 година е назначена за ЕКТС 
Координатор (Одлука бр. 02-949/13 од 28.10.2019 година).За академската 2020/2021 
година (Одлука бр. 02-143/7 од 28.01.2021) како и за 2021/2022 (Одлука бр. 02-179/15 од 
15.02.2022 година) година е назначена за ментор за организирање на практичната настава 
во летниот семестар на Факултетот за биотехнички науки- Битола. Во последните пет 
години д-р Весна Продановска-Попоска била член на повеќе комисии за избор на декан 
(Одлука бр. 02-409/5 од 11.04.2019 година), продекани (Одлука бр. 02-949/8-1 од 
28.10.2019 година) и членови во Изборна комисија (Одлука бр. 02-459/8-1 од 9.05.2019 
година) во рамките на Факултетот.  

 

Резултати од научно-истражувачка работа 

Во текот на своето професионално и академско искуство учествувала на бројни 
конференции и разни научни настани на кои презенетирала свои  научни и стручни 
трудови. Автор е на повеќе од 40 труда кои се објавени во референтни списанија и 
зборници, а дел од нив се рецензирани во Билтен бр. 431 од 03.08.2017 годинапри избор во 
доцент и достапни се на електронската база https://eprints.ugd.edu.mk/. Од 2017 до 
2021/2022 година автор е на 15 труда во меѓународни публикации и научни списанијакои 
подлежат на рецензија и кои имаат меѓународен уредувачки одбор. Тука се вклучуваат 
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меѓународни публикации и списанија кои се објавуваат во Република Северна Македонија 
какоХоризонти, Knowledge, Годишни зборници на Филолошкиот факултет при 
Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Зборници на трудови од конференциите Филко 
(филологија, култура и образование) и меѓународните публикации односно научното 
списание Postmodernism Problems од Република Бугарија како и зборник на трудови од 
конфереција во Унгарија. Во списокот на објавени трудови на д-р Продановска- Попоска 
наведени серецензирани научни трудови во референтни научни публикации согласно член 
166 став 2 точка 3 од Законот за високо образование, а согласно Правилникот за посебните 
услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски “– Битола 
наведенитетрудови со реден број 2, 3, 7, 12и 15се индексирани во EBSCO и CEEOL 
базите. Трудовите објавени како учества на меѓународни конференции се хронолошки 
наведени веднаш под списокот на објавени трудови.  Објавените трудови на кандидатката 
се на тема изучување на англискиот јазик како странски, стратегии и методи на учење и 
изучување странски јазик, вештината зборување при изучувањето на странски јазик, 
компарација на гласовните системи на англискиот јазик и други јазици, јазична 
интерференција итн., и истите се достапни на електронските бази 
http://eprints.uklo.edu.mk/https://www.researchgate.net/, https://scholar.google.com/и 
http://eprints.ugd.edu.mk/. 

Во последните пет години пред објавување на огласот за избор, од информациите 
кои се добиени од Google Scholar профилот на д-р Весна Продановска-Попоска 
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=aPl1SAgAAAAJ) се констатира дека 
нејзините публикации забележале 41 цитирањe и 20 цитирања на платформата Research 
gate https://www.researchgate.net/profile/Vesna-Prodanovska/stats 

Листа на објавени трудови од 2017 до 2022 година 

1. Prodanovska-Poposka, Vesna (2017) ПРЕГЛЕД НА МЕТОДИТЕ И ТЕХНИКИТЕ 
ПРИ ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК ВО ОДНОС НА ПРАВИЛНИОТ 
ИЗГОВОР. Conference Proceedings -Filko- Philology, Culture and Education Second 
International Scientific Conference. pp. 515-521. ISSN 978-608-244-469-7 

2. Prodanovska-Poposka, Vesna and Neshkovska, Silvana (2018) ПРЕГЛЕД НА 
ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА, ПРАГОВОТО 
РАВНИЩЕ И ОБЩАTA ЕЗИКОВА РЕФЕРЕНТНА РАМКА. POSTMODERNISM 
PROBLEMS, 8 (3). pp. 407-422. ISSN 1314-3700 

3. Prodanovska-Poposka, Vesna and Koceva, Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА 
СТРАТЕГИИТЕ ЗА УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА 
СТРАТЕГИИТЕ ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР. Knowledge – 
International Journal, 23 (5). pp. 1359-1364. ISSN 1857-923X 
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4. Prodanovska-Poposka, Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА КОМУНИКАТИВНИОТ 
ПРИСТАП ПРИ ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК СО ОСВРТ КОН 
ВЕШТИНАТА ЗБОРУВАЊЕ. Yearbook - Faculty of Philology, viii (9). pp. 71-77. 
ISSN 1857- 8667 

5. Prodanovska-Poposka, Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА МАКЕДОНСКИОТ И 
АНГЛИСКИОТ ГЛАСОВЕН СИСТЕМ: ВЛИЈАНИЕТО НА МАЈЧНИОТЈАЗИК 
ВО СОВЛАДУВАЊЕТО НА ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК. In: 
Filko 3, 26-27 April 2018, Stip, Macedonia. 

6. Prodanovska-Poposka, Vesna (2018) Languages in Contact and Applied Linguistics – 
“Intruded” Bilingualism. In: International Conference on Literature, Languages, 
Humanities and Social Sciences, 2-4 October 2018, Budapest, Hungary. 
https://doi.org/10.17758/URUAE4.UH10184039 

7. Prodanovska-Poposka, Vesna and Koceva, Vesna (2019) ПРОУЧУВАЊА И 
ИСТРАЖУВАЊА ВО ВРСКА СО ЕФИКАСНОСТА НА ЕКСПЛИЦИТНАТА И 
ИМПЛИЦИТНАТА НАСТАВА ПО ГРАМАТИКА. Knowledge- Intrnational Journal, 
30 (5). pp. 1085-1352. ISSN ISSN 1857-923X 

8. Prodanovska-Poposka, Vesna and Todorova, Marija (2020) ГЛАСОВНИТЕ 
СИСТЕМИ НА ШПАНСКИОТ И НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК. Conference 
Proceedings of the International Scientific Conference "FILKO" - Philology, Culture 
and Education. pp. 345-350. ISSN 978-608-244-787-2 

9. Prodanovska-Poposka, Vesna (2021) FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR 
GIFTED LEARNERS: OVERVIEW OF LISTENING, READING, SPEAKING AND 
WRITING. GIFTED AND TALENTED CREATORS OF PROGRESS. 

10. Prodanovska-Poposka, Vesna (2021) ACQUIRING PROPER PRONUNCIATION: AN 
OVERVIEW OF A SET OF EXERCISES FOR IMPROVING ENGLISH LONG /i:/ 
AND /u:/ VOWELS. FILKO Fifth International Scientific Conference, Conference 
Proceedings. ISSN ISBN 978-608-244-787-2 

11. Prodanovska - Poposka, Vesna and Pachovska, Mirjana (2021) ВЛИЈАНИЕТО НА 
СТРАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ ВРЗ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СПОРЕД 
КОНЕСКИ. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД ТРКАЛЕЗНАТА МАСА „ДЕЛОТО 
НА КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН ИЗВОР НА ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА 
ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И КУЛТУРАТА“. ISSN 978-9989-100-64-2 

12. Prodanovska-Poposka, Vesna and Kitanovska-Ristoska, Elena and Neshkovska, 
Silvana (2021) STUDENTS’ PERSPECTIVES ОN TEACHING LITERATURE IN EFL 
CLASSES: VARIOUS POSSIBILITIES FOR CREATING EXCITING CLASSROOM 
EXPERIENCES. Horizons International scientific journal Series A Social Sciences and 
Humanities. ISSN 1857-9884 

13. Prodanovska-Poposka, Vesna (2022) LANGUAGE LEARNING STRATEGIES TO 
LEARNERS OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES IN HIGHER 
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EDUCATION. ГОДИШЕН ЗБОРНИК 2021 Филолошки факултет- Универзитет 
Гоце Делчев- Штип, 12 (18). pp. 195-203. ISSN 1857-7059  

14. Prodanovska-Poposka, Vesna and Todorova, Marija (2022) СТРАТЕГИИ ПРИ 
УСВОЈУВАЊЕ НА ШПАНСКИ ЈАЗИК (Ј3) КАЈ СТУДЕНТИ СО АНГЛИСКИ 
ЈАЗИК (Ј2). Годишен зборник 2021 Филолошки факултет Универзитет Гоце 
Делчев - Штип, 12 (18). pp. 206-2016. ISSN 1857-7059  

15. Prodanovska-Poposka, Vesna and Todorova, Marija (2022) РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ 
SPANGLISH И CHICANO ENGLISH. Knowledge – International Journal, 50 (5). pp. 
599-603. ISSN 1857-923X 

Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска учествувала на следните меѓународни 
научни конференции и настани во периодот од 2017 до 2022 година: 

1. 5-та Меѓународна научна конференција за ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И 
ОБЩЕСТВО- Център за нови медии и дигитална култура при Югозападния 
университет „Неофит Рилски” –3-4 ноември 2017, Благоевград Prodanovska-
Poposka, Vesna and Neshkovska, Silvana (2018) ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ЕЗИКОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА, ПРАГОВОТО РАВНИЩЕ И ОБЩАTA 
ЕЗИКОВА РЕФЕРЕНТНА РАМКА. POSTMODERNISM PROBLEMS, 8 (3). pp. 407-
422. ISSN 1314-3700 

2. Седумнаесетта меѓународна научна конференција THE TEACHER OF THE 
FUTURE 24-27 мај 2018, Будва, Црна Гора Prodanovska-Poposka, Vesna and Koceva, 
Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК СО 
ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА ПРАВИЛЕН 
ИЗГОВОР. Knowledge – International Journal, 23 (5). pp. 1359-1364. ISSN 1857-923X 

3. Трета меѓународна конференција ФИЛКО 3 – филологија, образование и 
култура 26-27 април 2018, Штип, Македонија Prodanovska-Poposka, 
Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА МАКЕДОНСКИОТ И АНГЛИСКИОТ ГЛАСОВЕН 
СИСТЕМ: ВЛИЈАНИЕТО НА МАЈЧНИОТЈАЗИК ВО СОВЛАДУВАЊЕТО НА 
ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК. In: Filko 3, 26-27 April 2018, Stip, 
Macedonia. 

4. 16th International Conference on Literature, Languages, Humanities & Social 
Sciences (LLHSS-18) Oct. 2-4, 2018 Budapest (Hungary)Languages in Contact and 
Applied Linguistics – “Intruded” Bilingualism. In: International Conference on 
Literature, Languages, Humanities and Social Sciences, 2-4 October 2018, Budapest, 
Hungary. https://doi.org/10.17758/URUAE4.UH10184039 

5. Дваесетта меѓународна конференција KNOWLEDGE WITHOUT BORDERS 29 
– 31 март, 2019, Врњачка бања, Р. Србија Prodanovska-Poposka, Vesna and Koceva, 
Vesna (2019) ПРОУЧУВАЊА И ИСТРАЖУВАЊА ВО ВРСКА СО ЕФИКАСНОСТА 
НА ЕКСПЛИЦИТНАТА И ИМПЛИЦИТНАТА НАСТАВА ПО 
ГРАМАТИКА. Knowledge- Intrnational Journal, 30 (5). pp. 1085-1352. ISSN ISSN 
1857-923X 
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6. ВТОРА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА. НАДАРЕНИТЕ 
И ТАЛЕНТИРАНИТЕ КРЕАТОРИ НА ПРОГРЕСОТ Педагошки факултет-
Битола, 28 октомври 2020 Prodanovska-Poposka, Vesna (2021) FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING FOR GIFTED LEARNERS: OVERVIEW OF LISTENING, 
READING, SPEAKING AND WRITING. GIFTED AND TALENTED CREATORS OF 
PROGRESS. 

7. ТРКАЛЕЗНАТА  МАСАДЕЛОТО НА КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН ИЗВОР НА 
ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И 
КУЛТУРАТА, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, 
Македонско научно друштво- Битола, Ноември 2021. Prodanovska - Poposka, 
Vesna and Pachovska, Mirjana (2021) ВЛИЈАНИЕТО НА СТРАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ 
ВРЗ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СПОРЕД КОНЕСКИ. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД 
ТРКАЛЕЗНАТА МАСА „ДЕЛОТО НА КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН ИЗВОР НА 
ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И 
КУЛТУРАТА“. ISSN 978-9989-100-64-2 

Покрај наставната дејност д-р Продановска-Попоска активно работи и како рецензент 
на следните меѓународни списанија: 

- Од 2016 година односно од основањето на меѓународното научно списание 
Палимсест е член на уредувачкиот одборпри што активно работи како јазичен уредник 
по англиски јазик и рецензира трудови од својата област 
https://js.ugd.edu.mk/public/dokumenti/plus/palimpsest-en 

-Од 2016 година па наваму е член на уредувачкиот одбор и активно работи како рецензент 
во Канадското меѓународно списание English Language Teaching 
https://ccsenet.org/journal/index.php/elt/editorи рецензира трудови од својата област адо 
денес рецензирала повеќе од 50 трудови  

- од 2017 година па до денес рецензирала трудови од својата област за Годишниот 
зборник на Филолошкиот факултет при Универзитетот „ Гоце Делчев“ –Штип 

-Од 2019 година па наваму е член на рецензенскиот одбор на Меѓународно здружение на 
истражувачи по менаџмент, хуманистички и социјални 
наукиhttp://hssmr.org/committee.php.  

- Во 2020 година го рецензирала трудот со наслов MEDIA LITERACY AS A BASIS FOR A 
PROPER PERCEPTION OF A DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM IN A SOCIETY AND 
A CONSTITUTIONALLY GUARANTEED RIGHTS TO A HEALTHY ENVIRONMENT, 
објавен во зборник на трудови на Осмиот научно-стручен собир при Филозофскиот 
факутет на Униеверзитетот во Зеница на тема „Наука и 
современост“.https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=941821 
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-Покрај учеството со научен труд била и рецензент на меѓународната коференција The 
Role of Higher Education in Society Advancementодржана на 24-26 септември 2021 година во 
организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, чиј зборник на трудови е 
во издание на меѓународното научно списание „ Хоризонти“ при УКЛО- Битола. 

Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска учествувала во организација на 
меѓународниот настан во рамките на 29 годишната конференција на координатори на 
Европската сестринска мрежа (European Nursing Module)од 6-9 октомври 2021 
организиран од Високата медицинска школа при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-
Битола. Членува во на Асоцијацијата на наставници по англиски јазик во 
Македонијаhttps://www.eltam.org.mk/и е член на Меѓународното здружение на 
преведувачи и толкувачи на Република Македонија ЗПРМ/ MATA https://mata.mk/en/find-
a-translator/. 

Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска учестувала и учествува во следните 
научно-истражувачки проекти во периодот од 2017 - 2022 година: 

1. „Литературолошките и културолошките истражувања и нивната функција во 
оспособувањето на студентите идни наставници“, Филолошки факултет, 
Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, од март2016 до март 2018  (учесник) 

2.  „Ментор“ Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип, од 01.04.2016 
до 01.04.2018, (учесник) 

3. Намалување на ризик факторите на млечните фарми со цел подобрување 
квалитетот на млекото и млечните производи, Факултет за биотехнички науки- 
Битола 2018-2021 (учесник) 

4. Квалитетот и безбедноста на храната во Пелагонискиот регион, како значаен 
аспект од одржливиот систем за производство, Факултет за биотехнички науки- 
Битола  2021-2022 (учесник) 

5. Higher education in the western balcans-Es-Balk “Exchanging, exploring, Building New 
Fields of Possibility” - French Ministry of Foreign Affairs, solidarity Funds for 
Innovative Projects, Civil societies, Francophonie and human development2021-2022 
(учесник) 

 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

 

Од 2005 година како постојан судски преведувач па до денес д-р Весна 
Продановска- Попоска преведувала и сѐ уште работи на бројна стручна литература, 
работела на многу конференции и семинари од разна тематика како симултан и 
консекутивен толкувач меѓу трите јазика- македонски, англиски и бугарски јазик и 
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обратно. Од 2010 година па наваму има ангажман со неколку светски ревизорски агенции 
за регионот на Европа, Азија и Среден Исток како толкувач и преведувач од македонски 
на англиски и бугарски јазик и обратно во рамките на бројни ревизии за усогласеност на 
работните услови на вработените во производниот сектор во државата. Како преведувач и 
толкувач во рамките на ваквите ревизии работела и работи на усогласеноста на Добрата 
земјоделска пракса кај тутунопроизведувачите како и имплементација на Програма за 
спречување на тероризам, ревизии за запазување на безбедност во производството на 
храна како и ревизија и запазување на стандардите за обработка на „конфликтни 
минерали“ во државата.Од 2015 година па наваму работела за Договорно-истражувачка 
организација за клинички испитувања со огранок во Р. Северна Македонија, при што 
преведувала разна документација од англиски на македонски јазик и обратно. Исто така 
од 2019 година склучила договор за превод на документација од македонски на англиски и 
обратно со компанија за медицински и технички преводи од САД  а од 2021 година со 
меѓународна агенција за превод и локализација на клинички студии за истите јазици. Во 
рамките на Факултетот за биотехнички науки-Битола постојнo преведува и толкува на 
трите јазици при гостување на Еразмус мобилности на наставен кадар, делегации итн. На 
29 годишната конференција на координатори на Европската сестринска мрежа (European 
Nursing Module) од 6-9 октомври 2021 организиран од Високата медицинска школа при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, освен ангажманот во организацискиот 
одбор, кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска била целосно ангажирана околу 
комуникацијата и симултано и консекутивно толкување од англиски на македонски јазик 
и обратно во рамките на презентациите и јавните дускусии на учесниците. 

Во периодот од 2017 до 2022 година д-р Весна Продановска-Попоска учестувала на 
следните едукативни семинари, обуки и предавања од својата област: 

1. 10таELTAM-IATEFL-TESOL INTERNATIONAL BIANNUAL CONFERENCE Educate 
and Empower> from a more creative and enlightened teacher to a more forceful and cultivated 
student -19-21 октомври 2018- Струга 

2. ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА на Здружението на преведувачи и 
толкувачи на Република Македонија „Состојбата со судскиот превод во Македонија“ 
Скопје, 17.11.2018 г 

3. Работилница на тема „Пренесување на личните имиња во официјални документи – 
искуства од преведувачката дејност“ организирана од Здружението на преведувачи и на 
толкувачи на Република Северна Македонија одржана на 01.03.2019 година на 
Педагошкиот факултет во Битола.  

4.Обука за практичен пристап кон учење изговор реализирана од проф.д-р. Алис 
Хендерсон (http://univ-grenoble-alpes.academia.edu/AliceHenderson) во рамките на 
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конференцијата за фонетика ЕПИП 2019, одржана на 18.5.2019 година на Филолошки 
факултет „Блаже Конески“, Скопје.  

5.Гостинското предавање на проф. Џон М. Левис од Државниот Универзитет во Ајова, 
САД, на тема “Teaching Suprasegmentals: Why and How”, одржано на 10 мај 2021, во 
рамките на наставата на проф. д-р Анастазија Киркова-Наскова при Филолошкиот 
факултет „ Блаже Конески“- Скопје. 

Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска работела и на јазичното уредување и 
превод од македонски на англиски јазик на објавени трудови достапни на електронската 
базаhttp://eprints.uklo.edu.mk/ 

1. Dimitrov, Stanimir and Karapetkovska-Hristova, Vesna and Kochoski, 
Ljupche and Prodanovska - Poposka, Vesna and Ntsomboh-Ntsefong, 
Godswill (2018) Application of Gedis®Systems in Artificial Insemination Technology of 
Sows. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-
JESTFT), 12 (3). pp. 75-80. ISSN e-ISSN: 2319-2402,p- ISSN: 2319-2399. 

2. Dimitrov, Stanimir and Karapetkovska-Hristova, Vesna and Kochoski, 
Ljupche and Trajkovska, Biljana and Makarijoski, Borche and Prodanovska-Poposka, 
Vesna and Ntsomboh-Ntsefong, Godswill (2018) The effect of season and parity on the 
reproductive performance of sows. Macedonian Veterinary Review, 41 (2). pp. 163-168. 
ISSN p-ISSN 1409-7621 e-ISSN 1857-7415 

3. Najdovski, Blagojche and Prodanovska-Poposka, Vesna and Mihajlovski, 
Goran and Makarijoski, Borche (2017) Internet of things (IoT) Communication, 
charactestics, results. International Journal of Engineering Science Invention, 6 (11). pp. 
80-82. ISSN 2319 – 6734 

 

Утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за избор во наставно-
научни звања 

 Кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска целосно ги исполнува општите 
услови за избор во наставно-научно звање вонреден професор утврдени со Законот за 
високото образование. Покрај исполнетоста на општите услови, кандидатката д-р Весна 
Продановска-Попоска, исто така, ги исполнува и посебните услови за избор во наставно-
научното звање вонреден професор предвидени со Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имено, 
кандидатката д-р Весна Продановска-Попоска исполнува вкупно 22 услови од сите три 
критериуми наведени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за 
избор во звања, од кои 7 услови се исполнети од првата група, 9 во втората и 6 во третата 
група. Исполнетоста на посебните услови за секој критериум е дадена во Табелата за 
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оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања (Анекс 1 од 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски “– Битола). 

 
 
 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 
-секој исполнет услов се обележува со X--табелата е составен дел од Рефератот за 

избор, а го пополнува рецензионата комисија- 
 

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 
УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш 
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна 
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се 
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува 
прекуписмендоказсодоставанатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипреуweb 
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

 
 
 

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените 
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 
 
 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикацииод 
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

 
X 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествуваво 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

 
X 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
сесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд X 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени 
Проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член   е  во 
институции 

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или X 
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Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна 
област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 
област за која се избира (како автор или во коавторство) 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  
7 

 
 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 
истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

X 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници X 
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии X 
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски 
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност 

X 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 
почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите 
за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот* Google Classroom 

X 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 
докторски труд 

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
Програма 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма 
на прв, втор или трет циклус студии 

X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона 
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или 
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет 
на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член 
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
Години 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 9 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 
правилник, статут, закон и сл. 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции 

 
X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантна институција 

 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна 
стручна организација, институција или асоцијација 

 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите 
на стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира  
Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија  
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 
други домашни или странски фондови 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал 
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска  

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 
област за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 
(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик X 
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
Стопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 6 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 22 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од 
поширок интерес на д-р Весна Продановска- Попоска.  
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката во 
последните пет години, Комисијата заклучи дека д-р Весна Продановска-Попоска 
поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високо образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанти на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола, ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето 
вонреден професор во научната област 64029- Методика на настава по англиски јазик, 
64004- Англистика и  64021- Учење на странски јазици.  
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно-
научниот совет на Факултетот за биотехнички науки-Битола, доцент д-р Весна 
Продановска- Попоска да биде избрана во звањето вонреден професор во научната 
област 64029- Методика на настава по англиски јазик, 64004- Англистика и  64021- 
Учење на странски јазици.  
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