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                                                      РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ФИНАНСОВО ПРАВО 
(50812) И УПРАВНО ПРАВО (50802) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРАВНИ И 

ПОЛИТИЧКИ НАУКИ ПРИ АМЕРИКАНСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ НА ЕВРОПА - 
ФОН 

 

Наставно – научниот совет на Факултетот за правни и политички науки при АУЕ-ФОН во 
Скопје на ден, 20.01.2022 година, формираше Рецензентска комисија за избор на наставник 
во научните области Финансово право -  50812 и Управно право -  50802, по објавениот 
конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ од 29.12.2021 година, во состав: Проф. д-р 
Темелко Ристески, редовен професор, Факултет за правни и политички науки при АУЕ-
ФОН; Александра Максимовска Стојкова, редовен професор, Правен факултет „Јустинија 
Први“ при Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Скопје; и Проф. д-р Тито Беличанец, 
редовен професор, Правен факултет „Јустинија Први“ при Универзитет „Свети Кирил и 
Методиј“, Скопје. Рецензентската комисија по прегледување на доставената документација 
го донесе следниов: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

На објавениот конкурс за избор на наставник во научните области Финансово право -  50812 
и Управно право -  50802, во предвидениот рок се пријави: 

1. Проф. д-р Сејдефа Џафче.  

 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ НА КАНДИДАТОТ 

 Д-р Сејдефа Џафче е родена на 06.05.1982 година. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Д-р Сејдефа Џафче е доктор на правни науки, избрана во звање вонреден професор 
на Факултетот за правни и политички науки при Американскиот Универзитет на Европа – 
ФОН.  

Во 2006 - та година дипломираше на Правниот факултет “Јустинијан Први“ при 
Униветзитет “Свети Кирил и Методиј“, Скопје и се стекна со звање дипломиран правник; 

Во 2007 година се запиша на последипломски студии по деловно право на Правниот 
факултет “Јустинијан Први“, при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј, Скопје. 
Студиите ги заврши со просек 10,00. Во 2009 – та година успешно го одбрани 
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магистерскиот труд на тема: „Хармонизација на директни даноци во Европската Унија и во 
Република Македонија“ пред комисија во состав: проф. д-р Весна Пендовска – ментор; 
проф. д-р Тито Беличанец – претседател; и проф. д-р Александра Максимовска Стојкова – 
член, и се стекна со звање магистер на правни науки од областа на деловното право. 

Докторска дисертација пријавила во 2009 – та година на тема: “Заштита на правата 
на правата на даночните обврзници во Република Македонија и во Европската Унија“, на 
Правниот факултет “Јустинијан Први“ при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј“, 
Скопје. Во 2012 – со успех ја одбрани докторската дисертација пред комисија во состав: 
проф. д-р Весна Пендовска – ментор; проф. д-р Тито Беличанец – претседател; проф. д-р 
Борче Давитковски – член; проф. д-р Александра Максимовска Стојкова – член; и проф. д-
р Ана Павлова Данева – член, со што се стекнала со научен степен доктор на правните 
науки.   

Кандидатката активно се служи со англискиот јазик.  
 

РАБОТНО - ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 

(НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА 
КАНДИДАТОТ)  

 

2021 – декан на Факултетот за правни и политички науки при Американскиот Универзитет 
на Европа - ФОН, Скопје (одлука бр. 07-872/3) - актуелна позиција; 

2017 (септември) – (март) 2019 – В.Д. Декан на Факултетот за правни науки при ФОН 
Универзитет (одлука бр. 08-1308/2 од 18.09.2017 година, одлука бр. 08-27/3 од 17.03.2018 
година и одлука бр. 08-27/8 од 17.09.2018 година); 

2017 - Со одлука бр. 14-605/4 од 13.04.2017 на наставно-научниот совет на Факултетот за 
правни науки во состав на ФОН Универзитет избрана е за вонреден професор од областа на 
деловното право на Факултетот за правни науки при ФОН Универзитетот во Скопје; 

2015 - Визитинг професор на трет циклус на студии - докторските студии на Правниот 
факултет во Кичево при Универзитетот “Свети Климент Охридски“ во Битола, Република 
Македонија, во академската, 2015/2016; 

2014-2015 - Визитинг професор на Правниот факултет во Кичево при Универзитет “Свети 
Климент Охридски“ во Битола, Република Македонија, во академските  2014/2015, 
2015/2016; 

2012-2017- Со одлука бр. 14-1525/4 од 31.12.2012 на наставно-научниот совет на 
Факултетот за правни науки во состав на ФОН Универзитет избрана за доцент од областа 
на бизнис правото и финансовото право на Факултетот за правни науки; 
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2010-2012 - Со одлука на наставно-научниот совет на Факултетот за правни науки при Фон 
Универзитетот  е избрана во соработничко звање асистент од областа на правните 
дисциплини, и изведува вежби по предметите: финансово право, даночно и царинско право, 
административно право, монетарно кредитно и девизно право, право на осигурување и 
други предмети од наставните програми на Правниот факултет при ФОН Универзитетот; 

2007-2010 - Со одлука на наставно-научниот совет на Факултетот за правни науки при Фон 
Универзитетот година е избрана за помлад асистент во областа на деловното право.  

Во рамките на наставно – образовната дејност на Факултетот за правни и политички науки 
при Универзитетот АУЕ-ФОН, кандидатката д-р Сејдефа Џафче изведува настава на прв 
циклус на студии по предметите: 

- Финансово право; 
- Административно право (материјално и процесно); 
- Право на друштва; и  
- Академско пишување. 

На настава на втор циклус на студии изведува настава по предметите: 
- Даночно и царинско право; 
- Даночно право; 
- Јавни корпорации; 
- Фискално опкружување и корпоративни стратегии; 
- Стечај и стечајна постапка; 
- Право на пазар на капитал; 
- Меѓународно финансиско право.  

Ментор на магистерски работи (преку 25 менторства), и специјалистички трудови (преки 
15). Член на комисија за оценка и одбрана на магистерски работи (преку 40), член на 
комисија за оценка и одбрана на докторска дисертација (2), ментор на дипломски работи 
(преку 40). 

Како универзитетски професор придонесла кон оспособувањето на соработнички кадар на 
Факултетот за правни и политички науки на Универзитетот.  

Во досегашната академска работа, кандидатката д-р Сејдефа Џафче при изведувањето на 
наставата се служи со интерактивната работа со студентите применувајќи ги современите 
наставни методи. Посветено и со ентузијазам пристапува со студентите преку изразени 
елементи на индивидуален пристап и работа потикнувајќи ги кон аналитичко и критичко 
размислување. Наставата по предметите, покрај на теоретската основа, ја реализира со 
практично приближување на метеријата до студентите преку анализа на конкретни студии 
на случаи и апликативна примена на наставната материја. Поради ова, континуирано добива 
позитивни оценки во процесот на самоевалуација на Универзитетот.  
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ДРУГИ АКТИВНОСТИ ВО СТРУКАТА 

 

• 2021 – член на организациониот одбор на Меѓународната конференција  
“Зајакнување на капацитетите за координација во спречувањето на насилниот 
екстремизам и борбата против тероризам”, Американскиот Универзитет на Европа-
ФОН и Корот на Карабиниерите на Италија, 03.12.2021, Скопје (конференција е дел 
од проектот: “Strengthening the prevention/counter violent extremism and 
counterterrorism coordination capacities”, EU-FUNDED TWINNING PROJECT);. 

• 2019 – член на надзорен одбор на Здружението на правници на Република  Северна 
Македонија; 

• 2019 - Член на уредувачкиот одбор на списанието Спектрум; 

• 2017 – Член на уредувачкиот одбор на меѓународното научно списание Визионе, 
International magazine for social sciences, Vizione, Open Access Journals, EBSCO (2022) 
ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactorFirst 
Published in August 2004, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, 
Skopje, 2022, 
https://drive.google.com/file/d/0BxZD7QA_5LVLMTI0dTFoQ0U4UDA/view?usp=shar
ing, http://www.visionsmagazine.org/; 

• 2016 - Pаководител на катедрата по деловно право на Факултетот за правни науки 
при ФОН Универзитетот; 

• 2016 - Со Решение бр. 20-140/28 од 14.10.2016 година, за акредитација на ментор на 
студенти на втор циклус на студии, ментор на студенти кои изработуваат 
магистерски трудови на втор циклус на студии; 

• Во 2013 – Почасен член на Комората на медијатори во Република Македонија; 

• Рецензент на учебникот “Даночно право“, (2021) од авторите: Весна Пендовска, 
Александра Максимовска Стојкова, Јован Зафировски, Елена Нешовска;  

• Рецензент на книгата “Европска Унија: Право и политики“, на делот 
Административно право на земјите во Европската Унија  издадена од Центарот за 
анализа на право и политика, Правен факултет, УГД, Штип, 2019, ISBN 978-608-244-
595-3;  

• Член на рецензентската комисија за избор во наставно научни звања како и избор на 
professor honoris causa (на нобеловката Ouided Bouchamaoui и Проф. д-р Рајхард 
Прибе);  

https://drive.google.com/file/d/0BxZD7QA_5LVLMTI0dTFoQ0U4UDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxZD7QA_5LVLMTI0dTFoQ0U4UDA/view?usp=sharing
http://www.visionsmagazine.org/
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• Член на Комисијата за подготовка на статутот на Универзитетот (2007);  

• Член на Комисијата за признавање на испити;  

• Член на редакцискиот одбор на Годишникот на Фон Универзитетот (2008/2009);  

• Технички секретар на Зборникот на трудови: Република Македонија на патот кон 
НАТО и Европската унија, состојби и перспективи, во издание на ФОН Универзитет 
(2007);  

• Претседател е на комисијата за подготовка на распореди на Факултетот за правни 
науки (од 2011 до денес); 

• Претседател на комисијата за упис на студенти на Факултетот за правни науки при 
ФОН Универзитетот;  

• Член на комисијата за изработка на елаборатите за студиските програми за прв и 
втор циклус на студии во рамките на Факултетот за правни и политички науки 
(2018/2019); 

• Член на комисијата за изработка на елаборатите за студиските програми за прв и 
втор циклус на студии во рамките на Факултетот за правни и политички науки 
(2020/2021); 

• Учество на проекти: во 2021- Проект на Македонското здружение за млади правници 
и Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, на тема: Зајакнување на 
професионалноста, компетентноста и интегритетот на младите правници во 
Македонија; 

• 2021 - A went and need to know my right, NVO “ALDI”, Prizren, R. Kosovo, Januar – 
Mart 2021; 

• Исто таке е вклучена во мноштвото проекти на ниво на Универзитетот: Фабрика на 
знаење (проект кој се одржува во континуитет од 2012 до 2018), Образование по 
мерка и други;  

• Во 2009, 2010, 2011, 2012-та година по покана на проф. д-р Весна Пендовска одржа 
серија гостински предавања на студентите на мастер студиите по финансово право 
и финансии на Правниот факултет “Јустинијан Први“, при Универзитетот “Свети 
Кирил и Методиј“, Скопје. 
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НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИЧКИ ПОМАГАЛА 

1. Сејдефа Џафче, Даночо право, прво издание, Скопје, 2021, учебник; ISBN 978-608-245-
657-7; 

2. Темелко Ристески, Сејдефа Џафче, Административно право (материјално и процесно), во 
фаза на издавање; 

3. Сејдефа Џафче, Даночо право, Скопје, 2017, авторизирани предавања. 

 

НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ ВО ПЕРИОД ОД 2017-2021 

1. Sejdefa Dzafche, New Local Revenues from the Property Taxes in North Macedonia, Real 
Property Taxes And Property Markets In Cee Countries And Central Asia, ed. M. Radvan, 
R. Franzsen, W. J. McCluskey & F. Plimmer, Lex Localis, 2021; Web of Science™ Core 
Collection, indexed in (SSCI) (Web of Science), Essential Citation Index (Web of Science), 
CSA Worldwide Political Science Abstracts, Current Geographical Publications, CSA 
PAIS International, Academic's OneFile (Gale), ERIH Plus, International Political Science 
Abstracts, ProQuest, Scopus, International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), 
International Bibliography of the Social Sciences (IBSS).Date of first publication (11) 2021, 
ISBN 978-961-7124-04-0 (PDF), (co-author); http://www.lex-
localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/RealPropertyTaxes; 

2. Sejdefa Dzafche, "Environmental taxes as instruments in the environmenal protection 
policy of the european union – special emphasis on the ecological component during 
taxation of motor vehicles" SeventhInternational Scientific Conference "Social Changes in 
the Global World", Shtip, 2020; ISBN 978-608-244-778-0; 

3. Sejdefa Dzafche, Theoretical and empirical analysis of the impact of fiscal policy on 
economic growth, 7thInternational Scientific & Professional Conference MEFkon 2021: 
“Innovation as an Initiator of the Development” International Conference Proceedings, 
Faculty of Applied Management, Economics and Finance Belgrade, 2 December 2021, 
International Conference Proceedings, 2021, ISBN 978-86-84531-55-3; 

4. Sejdefa Dzafče, Pravo na imovinu u kontekstu oporezivanja – analiza slučaja Evropskog 
suda za ljudska prava, Proceedings of the 34th Meeting of Kopaonik School of Natural Law 
– Slobodan Perović, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Belgrade, 22 
December 2021 Tom II/Volume II, ISBN-978-86-81956-08-3 (serija) / ISBN-978-86-
81956-05-2, 2021; 

http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/RealPropertyTaxes
http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/RealPropertyTaxes
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5. Sejdefa Dzafche, Comparative analysis of the minimum state and the state of welfare from 
the aspect of the financial activity of the state”, Vizione, No. 38/2022, Open Access 
Journals, EBSCO (2022) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), 
Proquest & CiteFactorFirst Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  
ISSN 1857- 9221- electronic form,142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), 
publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2022, (co-author); 

6. Sejdefa Dzafche, Taxpayers’ rights in mutual legal assistance in tax-related issues, Zbornik 
radova u casti profesora emeritusa Dejana Popovića, Liber amicorum, urednik: Gordana Ilić 
popov, Pravni fakultet, Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2021; 

7. Sejdefa Dzafche, Protection of the rights of taxpayers by constitutional courts with special 
focus on Republic of North Macedonia, Pravne teme, godina 7, br. 13, Novi Pazar, 
2019;ISSN: 2334-8100 e- ISSN: 2560-4813, (co-author); 

8. The character of the administrative dispute within the European Convention on Human 
Rights, Vizione No. 38/2022, Open Access Journals, EBSCO (2022) ProQuest&Cite 
FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactorFirst Published in 
August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 9221- electronic form, 142 pp, 
UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), publisher: The Association of Intelectuals 
“Democratic Club”, Skopje, 2022; 

9. Sejdefa Dzafche, Collision of Tax Jurisdictions, International magazine for social sciences 
Vizione No. 37,Open Access Journals, EBSCO (2021) ProQuest&Cite FactorOpen Access 
Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactorFirst Published in August 2004 ISSN: 
1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 9221- electronic form, 142 pp, UDC 336.02 
(497.7)UDC 336.02 (497.7), publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, 
publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, br. 37, Skopje, 2021; 

10. Sejdefa Dzafche, International framework on information exchange for tax purposes, 
International magazine for social sciences Vizione No. 34, Open Access Journals, EBSCO 
(2020) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2020), Proquest & 
CiteFactorFirst Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 
9221- electronic form,  
142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7),publisher: The Association of Intelectuals 
“Democratic Club”, publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, 
publisher: The Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2020, (co-author); 

11. Sejdefa Dzafche, Tax On The Transfer Of Absolute Rights, 29th International Scientific 
Conference “ KNOWLEDGE INPRACTICE” Institute of Knowledge Management and 
the co-organizers DECIDE,Bansko, Bulgaria, 18.12.2020,KNOWLEDGE - International 
Journal, Vol. 43.5,Indexing:EBSCO (EBSCO Discovery Services), Google Scholar, 
Publons, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Scilit, CrossRef, Index 
Copernicus, ROAD - Directory of open access scholarly resources, WorldCat, 
EuroPub;ISSN : 1857-923X (Printed), ISSN : 2545-4439 (Online); Vol. 43 No. 5 (2020): 
Knowledge in Practice | KNOWLEDGE - International Journal (ikm.mk), co-author;  

https://www.ebsco.com/products/ebsco-discovery-service
https://scholar.google.com/citations?user=enmZbvEAAAAJ&hl=en&authuser=4&gmla=AJsN-F43uo7oLyPi32sr7mTRQTX_5DHh-IlLsOTkTKmEBCvPlMlGEeuXpm9uIqlVWAM_kieb_fObOJ0WXK1GKOLz0DlVvoCgW4TqmK3ol62iuiyHIyfe4CI&sciund=13107307480909574478&gmla=AJsN-F5pmR5SJVKMM8BTaFZnHBZ4MbqIsMfYddoStVVgxkg7ca88huNB8RKrIZsh5M_iPmOr6LurS3LsfcwXoB28zYfmfTgtF5fWw_-rElU0jRO2MtUH0qY&sciund=2775907400477871338&gmla=AJsN-F4-ZTToDPU44fW7-LcJIri82BUokmmDLEMhpXX_F8VwhlhxyoY9w9IlzEdL9TdmU4hvjQsqZhPzNwKY5I-eAus29YXD79ApIQAEg6ra3yFV7OLDy7o&sciund=5643635739200501360&gmla=AJsN-F5TNjdDwvtplG54H8fqslIkDd2H8L2CxeFJB3Ef8M6xXKN34P8cXJ95wt9pvZXAtmU0EjvtHSiINANs2UGivyUUEKjD5KRMHHbubxxKYk6GulexOFE&sciund=12334199581543096984&gmla=AJsN-F47ihkSxGyzbjfMZzknfiCMjX35O1M1-a-PtZqovocHMucKeoZ_Q7Ov3XOVUYaZKcWhob6JM6o0v5TOJ8uKcDihYNp2Md30SdsCFcu5MTFR8mbkii8&sciund=13125490305391018037&gmla=AJsN-F5IOJc7azJ8vzk9lGzhJRMfXn6HnsCvMDXEnmpkvYg4YjC2VUZIXNB0r6N-n0c1RZ3fbjjrlEf60ZhQ20W0R0yAS149lizH1dpiPMG83Pq-xV6hKng&sciund=6852287447415703331&gmla=AJsN-F7nxsFVWC2ztgRE3xcQTqchgKQyaY3LCgHJtmhv8ceiqOzRJlt7a-lCbUIjPd-zpythNk1bnuxK9sETrVsH1KNP37_HJ3bBEqxHadvhvWPH4ChJIRc&sciund=4059174696185876590&gmla=AJsN-F6zHujDDTYF2BKPEy8T1qCe6ZC_v8L2AXwdZ1yeBEHgS9l1QAK6axsw7XmKqsoLbzZGR1ZBClRHENZb71bBw14PpIorBW2rCS4TcgwgnbtfQr0UPtM&sciund=18221484179568491476&gmla=AJsN-F6fcBWR8MBVQDEjVx2FoOJkmIG69BnAxTNsrzDloUBEkfMrGABpFv6BH8n4pThzUIcwQEqm3Q-_8iu4o7AFkL56T8ilJIEequvgzK3fVz00HDBad7s&sciund=16525508419254952072&gmla=AJsN-F4Uxyhr8JGfTTuneP07-zbcz95Bn8A5DQ-g94xSIZDbnx-OKQZORYLak8Hu1mxquF9poBZIpouOykODvvHV5Lh3sfZt-TMkQVwelD9YUJy3y4PdofQ&sciund=14412166081564666966&gmla=AJsN-F5ria9M16UL44waJmCwTnSldaZef4Ywex2V1E0z-5LRLecLrf60S0VSvTqwBAd9g4ZnKuF9z_0wxC15G7CwbbRW2WRDjSAPdcKQZafa389b7fXJTqM&sciund=14514345578656588641&gmla=AJsN-F580PXQztPqJP1vfyJiei8xDRioRrRxF80otLWbY8ckWMMERlf4OLs2tx1nOf2n0No62XRoIgqPEoHD8YRdEdE3UupQDHhsNDJ9z3jnWyKAtPwtamI&sciund=12327248294261678280&gmla=AJsN-F7dK4bobhoNVyFr3LbreoyZUPhoK5b6vHHcztHu8b35b6R8nIlIYNMnUHUJkrL7u4Cuha-NFXUSeLfYl786HWqI3knzooy0NDREP34DoM3X4afVI2M&sciund=13537476731444411381&gmla=AJsN-F6r_06J&gmla=AJsN
https://publons.com/journal/228506/knowledge-international-journal
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2604
https://www.scilit.net/publisher/11962/13000
https://search.crossref.org/?q=1857-923X
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51595
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51595
https://portal.issn.org/resource/ISSN/1857-923X
https://www.worldcat.org/search?q=2545-4439&qt=results_page
https://europub.co.uk/journals/8183
https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/issue/view/20
https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/issue/view/20
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12. Sejdefa Dzafche, Pravna zaštita poreznih obaveznika, Pravni život,  Kopaonička škola 
prirodnog prava, 32 susret, Beograd, 2019, (co-author); 

13. Sejdefa Dzafche, The presumptions for formation of organs of the public administration and 
principles of its organization, KNOWLEDGE, Internation Journal, Vol.23.4, Budva 
Montenegro, Maj, 2018, str. 967-972. Indexing: EBSCO (EBSCO Discovery Services), 
Google Scholar, Publons, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Scilit, 
CrossRef, Index Copernicus, ROAD - Directory of open access scholarly resources, 
WorldCat, EuroPub; ISSN : 1857-923X (Printed), ISSN : 2545-4439 (Online), co-author; 
Vol. 23 No. 4 (2018): The teacher of the future | KNOWLEDGE - International Journal 
(ikm.mk) 

14. Sejdefa Dzafche, International legal assistance in tax matters in the national legislation of 
Republic of Macedonia, International magazine for social sciences Vizione No. 31,Open 
Access Journals, EBSCO (2018) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO 
(2018), Proquest & CiteFactorFirst Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed 
form;  ISSN 1857- 9221- electronic form,  
142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), publisher: The Association of 
Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2018, co-author; 

15. Sejdefa Dzafche, Credit insurance contract and the judicial relations emerging from its 
signing, International magazine for social sciences Vizione No. 32,Open Access Journals, 
EBSCO (2019) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2019), Proquest & 
CiteFactorFirst Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 
9221- electronic form,142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), publisher: The 
Association of Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2019, (co-author); 

16. Сејдефа Џафче, Правна заштита на даночните обврзници во рамките на постојанта 
даночна постапка и новиот закон за управен спор, Деловно право, бр. 40, Скопје, 
2019; 

17. Sejdefa Dzafche, Taxation of civil societuy organization in the Republic of Northean 
Macedonia, SPECTRUM, 1. Studious and scientific magazine, Skopje, 2020; 

18. Sejdefa Dzafche, The importance of the right to education for inclusive social development 
and progress, International magazine for social sciences Vizione No. 33, Open Access 
Journals, EBSCO (2019) ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2020), 
Proquest & CiteFactorFirst Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  
ISSN 1857- 9221- electronic form,  
142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7),publisher: The Association of Intelectuals 
“Democratic Club”, Skopje, 2019, (co-author); 

19. Sejdefa Dzafche, The right of shareholders in the process of major deals, Magazine of Social 
Sciences “Vizione” no.28, Open Access Journals, EBSCO (2017) ProQuest&Cite 
FactorOpen Access Journals, EBSCO (2017), Proquest & CiteFactorFirst Published in 
August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 9221- electronicform, 142, UDC 
336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), Skopje , 2017 p.p. 371-382, (co-author); 

https://www.ebsco.com/products/ebsco-discovery-service
https://scholar.google.com/citations?user=enmZbvEAAAAJ&hl=en&authuser=4&gmla=AJsN-F43uo7oLyPi32sr7mTRQTX_5DHh-IlLsOTkTKmEBCvPlMlGEeuXpm9uIqlVWAM_kieb_fObOJ0WXK1GKOLz0DlVvoCgW4TqmK3ol62iuiyHIyfe4CI&sciund=13107307480909574478&gmla=AJsN-F5pmR5SJVKMM8BTaFZnHBZ4MbqIsMfYddoStVVgxkg7ca88huNB8RKrIZsh5M_iPmOr6LurS3LsfcwXoB28zYfmfTgtF5fWw_-rElU0jRO2MtUH0qY&sciund=2775907400477871338&gmla=AJsN-F4-ZTToDPU44fW7-LcJIri82BUokmmDLEMhpXX_F8VwhlhxyoY9w9IlzEdL9TdmU4hvjQsqZhPzNwKY5I-eAus29YXD79ApIQAEg6ra3yFV7OLDy7o&sciund=5643635739200501360&gmla=AJsN-F5TNjdDwvtplG54H8fqslIkDd2H8L2CxeFJB3Ef8M6xXKN34P8cXJ95wt9pvZXAtmU0EjvtHSiINANs2UGivyUUEKjD5KRMHHbubxxKYk6GulexOFE&sciund=12334199581543096984&gmla=AJsN-F47ihkSxGyzbjfMZzknfiCMjX35O1M1-a-PtZqovocHMucKeoZ_Q7Ov3XOVUYaZKcWhob6JM6o0v5TOJ8uKcDihYNp2Md30SdsCFcu5MTFR8mbkii8&sciund=13125490305391018037&gmla=AJsN-F5IOJc7azJ8vzk9lGzhJRMfXn6HnsCvMDXEnmpkvYg4YjC2VUZIXNB0r6N-n0c1RZ3fbjjrlEf60ZhQ20W0R0yAS149lizH1dpiPMG83Pq-xV6hKng&sciund=6852287447415703331&gmla=AJsN-F7nxsFVWC2ztgRE3xcQTqchgKQyaY3LCgHJtmhv8ceiqOzRJlt7a-lCbUIjPd-zpythNk1bnuxK9sETrVsH1KNP37_HJ3bBEqxHadvhvWPH4ChJIRc&sciund=4059174696185876590&gmla=AJsN-F6zHujDDTYF2BKPEy8T1qCe6ZC_v8L2AXwdZ1yeBEHgS9l1QAK6axsw7XmKqsoLbzZGR1ZBClRHENZb71bBw14PpIorBW2rCS4TcgwgnbtfQr0UPtM&sciund=18221484179568491476&gmla=AJsN-F6fcBWR8MBVQDEjVx2FoOJkmIG69BnAxTNsrzDloUBEkfMrGABpFv6BH8n4pThzUIcwQEqm3Q-_8iu4o7AFkL56T8ilJIEequvgzK3fVz00HDBad7s&sciund=16525508419254952072&gmla=AJsN-F4Uxyhr8JGfTTuneP07-zbcz95Bn8A5DQ-g94xSIZDbnx-OKQZORYLak8Hu1mxquF9poBZIpouOykODvvHV5Lh3sfZt-TMkQVwelD9YUJy3y4PdofQ&sciund=14412166081564666966&gmla=AJsN-F5ria9M16UL44waJmCwTnSldaZef4Ywex2V1E0z-5LRLecLrf60S0VSvTqwBAd9g4ZnKuF9z_0wxC15G7CwbbRW2WRDjSAPdcKQZafa389b7fXJTqM&sciund=14514345578656588641&gmla=AJsN-F580PXQztPqJP1vfyJiei8xDRioRrRxF80otLWbY8ckWMMERlf4OLs2tx1nOf2n0No62XRoIgqPEoHD8YRdEdE3UupQDHhsNDJ9z3jnWyKAtPwtamI&sciund=12327248294261678280&gmla=AJsN-F7dK4bobhoNVyFr3LbreoyZUPhoK5b6vHHcztHu8b35b6R8nIlIYNMnUHUJkrL7u4Cuha-NFXUSeLfYl786HWqI3knzooy0NDREP34DoM3X4afVI2M&sciund=13537476731444411381&gmla=AJsN-F6r_06J&gmla=AJsN
https://publons.com/journal/228506/knowledge-international-journal
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2604
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https://search.crossref.org/?q=1857-923X
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https://www.worldcat.org/search?q=2545-4439&qt=results_page
https://europub.co.uk/journals/8183
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https://ikm.mk/ojs/index.php/kij/issue/view/97
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20. Sejdefa Dzafche, Pathology of the Gowernment in the Work in the Work of d-r Archibald 
Reiss “Hear the Serbs”, Vizione Nr. 28/2017, Open Access Journals, EBSCO (2017) 
ProQuest&Cite FactorOpen Access Journals, EBSCO (2014), Proquest & CiteFactor, First 
Published in August 2004 ISSN: 1409-8962- printed form;  ISSN 1857- 9221- electronic 
form, 142 pp, UDC 336.02 (497.7)UDC 336.02 (497.7), publisher: The Association of 
Intelectuals “Democratic Club”, Skopje, 2017, (co-author); 

21. Sejdefa Dzafche, Legal protection of taxpayersunder the European Convention on Human 
Rights, X Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law, on 
general topic „Controversies of The contemporary Law“, Faculty of Law, University of East 
Sarajevo, COLLECTION OF ABSTRACTS “Contradictions of the Contemporary Law“, 
date> 30.10.2021; 

22. Sejdefa Dzafche, SOCIAL AND POLITICAL PRINCIPLES OF TAXATION, Book of 
abstract, 10th Scientific International Conference, “Ohrid – Vodici, 2022”, topic: “Global 
trends and threats related with identities, cultural heritage, environment, creative 
communities, tourisam and sustainable local/regional development”, 17-19 January 2022, 
Ohrid; 

23. Sejdefa Dzafche, The application of the principle of service orientation of the organs of the 
administration in conditions of the pandemic of KOVID – 19, Book of abstract, 10th 
Scientific International Conference, “Ohrid – Vodici, 2022”, topic: “Global trends and 
threats related with identities, cultural heritage, environment, creative communities, 
tourisam and sustainable local/regional development”, 17-19 January 2022, Ohrid; 

24. Sejdefa Dzafche, Аctualization of the rights of taxpayers in the procedures of international 
legal assistance in tax matters, - Second Virtual Conference of the Center for Scientific 
Exchange and Education, Center for Scientific Exchange and Education, 
https://sciedu.mk/, 07. Maj 2021; ( во фаза на објавување); 

25. Сејдефа Џафче, Специфики при оданочување на моторните возила - анализа на 
моделите на оданочување во рамките на државите членки на Европската Унија и 
Република Македонија, Правник бр. 348, 2021; 

26. Сејдефа Џафче, Даночниот систем во функција за заштита на животната средина, 
Правник, бр. 337, 2020; 

27. Сејдефа Џафче, Специфики во оданочувањето на типовите на доход согласно Законот 
за личен доход, прв дел, Правник, број 350, Скопје, 2021; 

28. Сејдефа Џафче, Специфики во оданочувањето на типовите на доход согласно Законот 
за личен доход, втор дел, Правник, број 351, Скопје, 2021; 
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29. Sejdefa Dzafche, Legal and taxation relation in the macedonian tax - related legislation, 
VIZIONE br. 26/2016,  Skopje, August 2016, (co-author); 

30. Sejdefa Dzafche, Pravna zaštita poreskiih obaveznika u okviru Evropske konvencije o 
ljudskim pravima,PRAVNE TEME, бр.3/6, Novi Pazar, decembar 2015; 

31. Sejdefa Dzhafche, Labor market of the republic of macedonia conditions and 
perspectivesVIZIONE br. 26/2016,  Skopje, August 2016, str. 239, (co-author); 

32. Sejdefa Dzafche, The role of international agreement for avoiding double taxation  in 
integration process, Јournal for labour and social affairs in eastern europe, European Trade 
Union Institute, Volume 17, 2014; 

33. Sejdefa Djafche, Role of the european court in creating communitarian tax law,VIZIONE 
br. 24/2015, Skopje, August 2015, str. 93, (co-author); 

34. Sejdefa Dzafche, Аdministrative measures for protection of living environment in the 
republic Macedonia, European Scientific Journal February 2014 /SPECIAL/ edition vol.2 
ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, 2014, Tirana, 2014. (коавтор)Index 
Copernicus Impact Factor, ICV 2013 = 8.25), co-author; 

35. Sejdefa Dzafce, The role of international agreement for avoiding double taxation in 
integration process - case of the Republic of Macedonia, Vizione, br.22,  2014, Skopje. co-
author; 

36. Sejdefa Dzafce, Modeli na odanočuvanje na dohodot, Institut za menadzment na znaenjeto, 
25-26, мај, Knowledgre, International journal scientific applicative papers, Vol. 1,2, 2014. 
Охрид, 2014. co-author; 

37. Сејдефа Џафче, Начела на даночната постапка во Република Македонија,  Centrum 
No. 4 – 2015; 

38. Sejdefa Dzafce, Pravna zaštitan na danočnite obvrznici vo Republika Makedonija, Pravnik, 
maj, Skoplje, 2014; 

39. Сејдефа Џафче,  Уставите во функција на заштита на правата на даночните обврзници 
преко ограничувањето на субјективното даночно право на државата, Centrum No. 1 – 
2013,  Скопје, стр. 201; 

40. Sejdefa Dzafce, Tax exemptions aimed at balanced regional development in the Republic 
of Macedonia, II. International scientific conference,  2ND Climate change, economic 
development,environment and people conference, Prešov, Slovak Republic, 2012; 

41. Sejdefa Dzafce, The Effects of tax reforms in the Republic of Macedonia on fiscal capacity, 
EDASOL 2012, Economic development and Standard of living, Banja Luka, 2012; 

42. Sejdefa Dzafce, Pravna zaštitan poreskih obaveznika u postupcima pred finansiskom 
policijom, Pravni život, godina LVIII, br. 10/2012, Beograd, 2012.co-author; 
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43. Sejdefa Dzafče, Harmonizacija direktnih u Evropskoj uniji i u Republici Makedoniji, 
zbornik radova međunarodne naučne konferencije: Bosna i Hercegovina i euro-atlanske 
integracije – trendovi izazovi i perspective, str. 187-196, Bihać, 2012; 

44. Sejdefa Dzafce, Police activities in function to achieve the right to security and freedom of 
citizens of the Republic of Macedonia, Security and Euroatlantic perspectives of the 
Balkans, police science and Police Profession (States and perspectives), International 
scientific Conference, 25-26 may 2012, Ohrid, 2012.co-author; 

45. Sejdefa Dzafce, Pravo na odgovarajući životni standard kao prirodnoljudsko pravo i uloga 
države u njegovom ostvarivanju, EDASOL 2012, Economic development and Standard of 
living, Banja Luka, 2012. str. 371  co-author; 

46. Sejdefa Dzafce, Pravo na obrazovanje u funkciji sticanja znanja kao resursa razvoja, 
Economic Development and Standard of Living, International Scientific Conference, Banja 
Luka, 2011, Zbornik radova, str. 467-477. co-author; 

47. Sejdefa Dzafce, The right to a healthy climate as a function of the right to life, Proceedingsof 
1 Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference,  
International Scientific Conference, CCEDEP 2011, 14-15. September 2011, Novi Sad,  
page 183-195. co-author; 

48. Sejdefa Dzafce, The right to security as natural human right, Security in the post-conflict 
Balkans: Transition and challengers faced by the Republic of Macedonia, International 
scientific Conference, Tom II, page 182-193, Skopje, 2011.co-author 

49. Сејдефа Џафче, Колизиони норми во меѓународното даночно право, Правник, број 
233, Скопје, 2011; 

50. Сејдефа Џафче, Одбегнување на двојното оданочување на македонските 
работници,Деловно право, година XII, бр.25, Скопје, 2011. co-author; 

51. Sejdefa Dzafce, Tendencies processes of developmental and approaches of the Macedonian 
tax law in the area of direct taxes in the European Union, Vizione br.17/2011, Skoplje, 2011; 

52. Сејдефа Џафче, Договори за одбегнување на меѓународното двојно оданочување 
склучени од страна на Република Македонија, Правник, бр. 214, Скопје, 2010; 

53. Sejdefa Dzafce, Flat Tax: the Case of Republic of Macedonia, Kopaonička škola prirodnog 
prava, 12-17 decembra 2009, Kopaonik, Pravni Život, broj 11/2009, Beograd, 2009, co-
author; 

54. Сејдефа Џафче, Трендови на прифаќање на рамниот данок во светот, Правник, бр. 
212, Скопје, 2009; 

55. Сејдефа Џафче, Стечајна постапка или смрт на претпријатието во Република 
Македонија vis a vis Европската унија, Правник бр. 211, Скопје, 2009; 

56. Сејдефа Џафче, Факторинг работење во меѓународната и домашната практика, 
Правник, број 192, Скопје, Април 2008; 

57. Сејдефа Џафче, Концепти на оданочување на компаниите: класичен систем или 
систем на полна интеграција, Годишник на ФОН Универзитетот, Скопје, 2009; 
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58. Сејдефа Џафче, Даночното право на Република Македонија во постапка на 
усогласување со даночното право на Европската Унија, Зборник на трудови: 
Република Македонија на патот кон НАТО и Европската унија, состојби и 
перспективи, ФОН Универзитет, Скопје, 2007;  

59. Сејдефа Џафче, Хармонизација на директните даноци во Република Македонија и во 
Европската унија, магистерски труд, Скопје, 2009;  
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Македонија и во Европската Унија, докторска дисертација, Скопје, 2012. 

 
 
Учество на меѓународни научни конференции, собири и семинари (2006-2022) меѓу 

позначајните: 
 
• X Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law, on general 

topic „Controversies of The contemporary Law“, which is organized Faculty of Law, 
University of East Sarajevo, Sarajevo, date: 30.10.2021; 

• Proceedings of the 34th Meeting of Kopaonik School of Natural Law – Slobodan Perović, 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, Belgrade, 22 December 2021; 

• 10th Scientific International Conference, “Ohrid – Vodici, 2022”, topic: “Global trends 
and threats related with identities, cultural heritage, environment, creative communities, 
tourisam and sustainable local/regional development”, 17-19 January 2022, Ohrid; 

• “Правното образование во РСМ – појдовна точка во процесот на унапредување на 
правничката професија”, Македонско здружение на млади правници, Скопје, 
22.12.2022; 

• A Comprehensive Approach in Countering Transnational Terrorism: GlobalTerrorism 
Challenges and Responses, December 3, 2021, American University of Europe - FON, 
Skopje: 

• Second Virtual Conference of the Center for Scientific Exchange and Education, Center 
for Scientific Exchange and Education, https://sciedu.mk/, 07. Maj 2021; 

•  Seven International Scientific Conference "Social Changes in the Global World", Shtip, 
3-4 September 2020;  

• 29th International Scientific Conference “ KNOWLEDGE IN PRACTICE” Institute 
of Knowledge Management and the co-organizers DECIDE, Bansko, Bulgaria, 
18.12.2020; 

• Kopaonička škola prirodnog prava, 33 susret (13-17 decembar 2020, izlagac - učesnik) 
Srbija, Kopaonik; 2020; 

• Kopaonička škola prirodnog prava, 32 susret (13-17 decembar 2019 –učesnik i autor) 
Srbija, Kopaonik; 2019; 

https://sciedu.mk/
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• 80-та Средба на правници на Република Северна Македонија, Здружение на 
правници на РСМ, Охрид, мај 2019; 

• Институт за менаџмент на знаење, Интернет комуникацијата – предности и 
злоупотреби, Трибина, 15.06.2021, Дом на АРМ, Скопје; 

• Центар за даночна политика: трибина: “Рамен или прогресивен данок и заштита на 
правата на даночните обврзници“, 29. Ноември, 2016, излагање на тема: “Заштита 
на правата на даночните обврзници на национално и на меѓународно ниво“; 

• Копаоничка школа природног права : “Право и морал“, 13-17 декември 2012 – автор 
и учесник -излагач), Копаоник, Република Србија; 

• Копаоничка школа природног права:  “Правда и право“, 13-17 декември 2010 – 
учесник -излагач) во Србија, Копаоник;  

• Копаоничка школа природног права: “Право и време“, 13-17 декември 2009 – автор 
и учесник -излагач), Копаоник, Република Србија; 

• Internationalscientific conference regional economic cooperation in the process of 
globalization, STATE UNIVERSITY OF TETOVA,Faculty of economics,  6-7 decembri 
2013; 

• Македонско полититолошко друштво, „Безбедносните предизвици и 
геополитичката ситуација во Европа и регионот помеѓу BREXIT и бегалската криза 
“ , 19-20 декември 2016, Скопје; 

• Arbitration in the CEFTA region – a way towards economic development, 18 th February 
2014, Economic Chamber of Macedonia, Skopje; 

• Јавна трибина: Дали нацрт законот за општа управна постапка создава основа за 
надминуивање на актуелните проблеми во практика?,10.6.2014, Здружение на 
правници на Република Македонија, Правен факултет “Јустинијан први“, Скопје, 
излагач на тема: “Посебни управни постапки“; 

• 2nd International Scientific Conference on economic development and standard ofliving 
“EDASOL 2012 - Economic development and Standard of living”, Banja Luka, 12-13. 
november 2012; 

• Босна и Херцеговина и еуро-атланске интеграције – трендови изазови и 
перспективе,  9-10 мај 2012,  Бихаќ; 

• Security and Euroatlantic perspectives of the Balkans, police science and Police 
Profession (States and perspectives), International scientific Conference,  25-26 мay 2012, 
Ohrid;  

• Economic Development and Standard of Living, International Scientific Conference,  23-
24 september 2011, Banja Luka;  

• Security in the post-conflict Balkans: Transition and challengers faced by the Republic of 
Macedonia, International scientific Conference, 27-28 мay 2011, Ohrid; 

• 20 years Macedonian independence economic, political and policy developments, 
International  Conference, 15 - 16 September 2011, Skopje; 
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• Seventh international annual conference on European integration titled “Europe 2020: 
Toward Innovative and Inclusive Union”, 17 маy 2012, Skopje; 

• Република Македонија на патот кон Европската Унија и НАТО – состојби и 
перспективи, научна конференција, ФОН Универзитет, 2007 година, Гевгелија; 

• Состојбите на истражувањата во општествените науки во Република Македонија, 
конференција, април 2011, Хотел Континентал Скопје; како и учество на други 
собири, тркалезни маси и дебати.  

 

ЗАКЛУЧОК  
 
Рецензентската комисија од увидот во целокупната документација, како и врз основа на 
личното познавање на кандидатката и нејзината наставно-образовна, научно-истражувачка 
и стручно-апликативна дејност констатира дека д-р Сејдефа Џафче во целост ги исполнува 
условите и критериумите за избор на наставник во наставно-научното звање редовен 
професор согласно Законот за високо образование и интерните акти на АУЕ ФОН и тоа: 

1. Има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор 
циклус за секој циклус посебно;  

2. Има научен степен доктор на науки од соодветните области; 
3. Има објавено најмалку шест рецензирани научни труда во рефернтната научна 

публикација согласно Законот за високо образование во последните пет години пред 
објавувањето на огласот за избор; 

4. Претходно кандидатката била избрана во звање вонреден професор; 
5. Има активно познавање на англиски јазик; 
6. Има способност за изведување на високобразовна дејност стекнато преку 

долгогодишната академска работа на Универзитетот; 
7. Кандидатката е автор на  универзитетски учебник и учебни помагала како 

авторизирани предавања. Учествувала во повеќе научно истражувачки проекти, а 
преку учество на меѓународни и домашни конференции и семинари од овие области 
постојано го надоградува своето знаење и истото успешно го пренесува на 
студентите во наставниот процес. 

Имајќи го предвид претходно наведеното, Рецензентската комисија  смета дека д-р 
Сејдефа Џафче во целост ги задоволува педагошките, научните и стручните критериуми, 
како и законските услови и условите предвидени со општите акти на АУЕ-ФОН за да биде 
избрана за наставник со звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР. 
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ПРЕДЛОГ 
 
Врз основа на изнесеното, членовите на Рецензентската комисија имаат чест и 

задоволство да му предложат на Наставно-научниот совет на Факултетот за правни и 
политички науки при АУЕ-ФОН, кандидатката д-р Сејдефа Џафче да ја избере за наставник 
во научните области Финансово право -  50812 и Управно право -  50802, во звање 
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР. 
 
 
Скопје, фебруари 2022                                                Рецезентска комисија: 

 
     __________________________________________ 

 проф. д-р Темелко Ристески, с.р. 
претседател 

 
 
     __________________________________________ 

                               Проф. д-р Александра Максимовска Стојкова, с.р.                                                                                                                                                      
член 

 
 
     __________________________________________ 

      Проф. д-р Тито Беличанец, с.р.  
Член 
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Р Е Ф Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА ОД ОБЛАСТА НАУКА ЗА 
ЈАЗИКОТ-АНГЛИСТИКА,  

ЗА ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА КНИЖЕВНОСТА И ЈАЗИКОТ НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ПРИ  

АМЕРИКАНСКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ НА ЕВРОПА - ФОН 

 

 Наставно-научниот совет на Факултетот за странски јазици при Американскиот 

универзитет на Европа - ФОН на својата редовна 4-та седница, одржана на ден 21.01. 2022 

(петок) година избра Рецензентска комисија во врска со кандидатите пријавени на 

конкурсот за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања од областа на наука 

за јазикот-Англистика, за предмети од областа на книжевноста и јазикот. По увидот во 

доставениот материјал, Рецензентската комисија во состав: проф. д-р Виолета Христовска, 

проф. д-р Наташа Бакиќ-Мириќ и проф. д-р Љубица Кардалеска-Радојкова го приложува 

следниот извештај до Наставно-научниот совет на Факултетот за странски јазици при 

Американскиот универзитет на Европа - ФОН.  

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 На конкурсот за избор на еден наставник во сите звања од областа на наука за 

јазикот-Англистика, за предмети од областа на книжевоста и јазикот, објавен во дневниот 

весник „Нова Македонија“ на 29.12.2021 година, се пријавија следниве кандидати: 

 

1. доц. д-р Татјана Срцева-Павловска. 
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 Доц д-р Татјана Срцева-Павловска, родена на 06.12.1977 година во Скопје, 
дипломирала во 2002-та година  на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје на 
Катедрата за англиски јазик и книжевност, наставна насока и се стекнала со стручниот назив 
Дипломиран професор по англиски јазик и книжевност. Во ноември 2011-та година 
кандидатката завршува последипломски студии по англиска книжевност со среден просек 
9.3 и се стекнува со звањето Магистер по филолошки науки на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ во Скопје. Нејзината магистерска теза гласи: Мистичната природа 
(дивата зона) на жената во делата на Луис Ердрич, Тони Морисон и Венко Андоновски. Во 
септември 2016-та година, Срцева-Павловска го одбрани својот докторски труд од 
областа на книжевноста (феминизам) под наслов Субверзивноста на женското лудило во 
англо-американската проза наспроти конформизмот на женската патријархална 
матрица на македонскиот роман, при што се здоби со звањето Доктор по филолошки науки 
при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје.  
 
 Кандидатката Срцева-Павловска е избрана во доцент по науки од книжевноста- 
Англистика, во рамките на Факултетот за странски јазици при АУЕ - ФОН на ден 06.07.2017 
година и од тогаш наваму, таа работи како наставник по предметите Американска 
книжевност 1 и 2, Британска книжевност 1, 2, 3 и 4, Американска цивилизација, Британска 
цивилизација на прв циклус студии, и како наставник по предметот Феминистички теории 
и критики на вториот циклус студии при Факултетот за странски јазици, АУЕ- ФОН. 
 
 Доц. д-р Срцева-Павловска има повеќегодишно искуство како наставник по 

англиски јазик, а претходно и како преведувач/толкувач. Од септември 2001 па сѐ до 
февруари 2004 има работено како Соработник за странски медиуми и интернет во 
Одделението за односи со јавноста при Министерството за одбрана и Армијата на 
Република Македонија, а паралелно работи и како преведувач/толкувач (пишана 
коресподенција) во Кабинетот на министерот за одбрана на Република Македонија. Во 
истиот период е ангажирана и како хонорарен соработник во месечното списание на 
Армијата на Република Македонија „Армиски збор“ пишувајќи повеќе новинарски написи 
од одбранбената тематика. Има работено на преводи на повеќе армиски публикации, Бела 
книга на одбраната, НАТО прирачници како и на бројни преводи на официјалната интернет 
страница на Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија. 
  

 Во периодот од февруари 2004 до август 2004 година, Срцева-Павловска работи 
како лектор по англиски јазик на приватниот Факултет за општествени науки - ФОН, на 
групата студенти од нематични факултети, а воедно ги држи и курсевите по Креативно 
преведување и Креативно пишување на групата студенти по англиски јазик во рамки на 
ММ-Колеџот.  
 
 Од септември 2004 година до октомври 2015 година, Срцева-Павловска работи 
како професор по англиски јазик во Средното економско и правно училиште „Арсени 
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Јовков“ Скопје и во тој период посетува бројни работилници и семинари за развој на 
образованието и наставата по англиски јазик. 

  
 Од февруари 2015 година, Срцева-Павловска е ангажирана најпрвин како визитинг 
лектор по англиски јазик на Факултетот за странски јазици при Првиот приватен 
универзитет - ФОН Скопје, покривајќи повеќе предмети и курсеви, како Современ англиски 
јазик 1 и 2, Англиски јазик за нематични факултети и предмети од областа на американската 
и британската цивилизација и книжевност, а веќе од 20.10.2015 па сѐ до денеска е и 
вработена во самата институција, работејќи најпрвин како лектор, а потоа од јуни 2017 и 
како доцент во рамки на истиот Факултет, покривајќи ги предметите Современ англиски 
јазик 1 и 2, Американската книжевност 1 и 2, Британска книжевност 1, 2, 3 и 4, 
Интеркултуролошка комуникација. На постдипломските студии по Применета лингвистика 
го предава изборниот курс по Феминистичка теорија и критика како во Скопје, така и во 
двете одделенија на дисперзираните студии, а воедно имаше и куса визитинг соработка со 
Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип. Кандидатката доц. д-р 
Татјана Срцева-Павловска во рамки на својот наставно-стручен ангажман е и ментор на 
кандидати на повеќе од 20 дипломски трудови од областа на книжевноста и културата во 
рамки на Факултетот за странски јазици при АУЕ-ФОН, а има работено менторски и со 
студенти - Фулбрајтовци кои посетуваат постдипломски студии во САД. Под нејзино 
менторство, студенти од Факултетот за странски јазици беа вклучени во проектот "Literature 
in translation - EFACIS Translation project: Ann Enright".   
 
 Во текот на својот професионален развој Срцева-Павловска има земено активно 
учество во повеќе меѓународни конференции и семинари од најразлични области, меѓу кои 
јазик, книжевност, односи со јавност и медиуми и други во Шпиец-Швајцарија, 
повеќекратно конференциско учество во рамки на Факултетот за журналистика, отсек 
Американски студии при државниот универзитет „Ломоносов“ во Москва, партиципација 
на конференции во Прешов, Република Словачка, Љубљана, Република Словенија, Белград, 
Република Србија, како и на бројни конференции и обуки во Скопје, а има партиципирано 
и на голем број јавни дискусии, работилници на ХЕРА- Млади, Freedom House, ОБСЕ и 
други, од областа на комуникациите и односите со јавност. Исто така, има учествувано и на 
поголем број на стручни семинари и обуки за модернизација и подобрување на наставата 
по предметот англиски јазик за средното стручно образование, ЕЛТАМ/ЕЛТА 
конференции, а во 2020 беше дел и од меѓународниот проект за меѓуетничка толеранција и 
разбирање, како предавач и обучувач за ненасилство, родова еднаквост и сајбер булинг, во 
рамки на проектите RYCO (Regional Youth Cooperation Office) кои вклучуваа повеќедневни 
тренинзи на ученици од средни училишта од Република Србија, Република Црна Гора, 
Косово и Република Северна Македонија.  
 
 Доц. д-р Татјана Срцева-Павловска работи и како книжевен преведувач (проза и 
поезија) а исто така има работено и како редактор на книжевни дела од македонски автори 
напишани на англиски јазик. Срцева-Павловска е и една од коосновачи а воедно и активен 
учесник во рамки на Центарот за ирски студии, ЕФАЦИС - Македонија, кој е под капата на 
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Европската федерација на асоцијации и центри за ирски студии. Воедно, заедно со 
неколкумина колеги наставници-ентузијасти Срцева-Павловска е коосновач и активист во 
граѓанското здружение „НОБИЛИС“ кое во периодот 2015-2016 се вклучува во проекти за 
мултиетничка интеграција поддржани од Град Скопје, ОБСЕ, Првата детска амбасада во 
светот „Меѓаши“ и др. Активно соработува и со Американската амбасада во Република 
Македонија како нивна алумна во Комисии за селекција на идни стипендисти, но и како дел 
од Уредувачкиот одбор на билтенот на Македонско-американската асоцијација на алумни 
МААА итн. 
 
 Од 08.06.2016 до 24.07.2016 доц. д-р Татјана Срцева-Павловска партиципира во 
шестнеделен студиски престој на Институтот за современа американска книжевност при 
Универзитетот во Луивил, Кентаки, САД, како прв и единствен стипендист и алумна од 
Република Северна Македонија на Владата на Соединетите Американски Држави и Стејт 
Департментот на овој Институт кој е во рамки на програмата за размена SUSI - Study of US 
Institutes, Contemporary American Literature кој е поврзан со Фулбрајт програмата на 
стипедирање во САД.  
 
 Од 07.07.2019 до 22.07.2019 Срцева-Павловска партиципира како дел од Летниот 
институт на Универзитетот во Единбург, Обединето Кралство, при што посетува 
двонеделна обука на тема „Текст и контекст“ во рамки на која е учесник и на повеќе 
работилници, како и презентер на Меѓународниот симпозиум во рамки на Универзитетот. 
 
 Од 2018 па сѐ до декември 2021 година, Срцева-Павловска е дел од експертскиот 
тим составен од научно-стручни соработници за изработка на националните програми за 
изучување англиски јазик за средните и основните училишта во Република Северна 
Македонија: од 2018-2019, работи на изработка на новите модуларни национални наставни 
програми по англиски јазик за средното стручно четиригодишно образование во Република 
Северна Македонија, проект во рамки на Бирото за развој на образованието и 
Министерството за образование и наука. Во 2019-2020 е дел и од стручно-експертски 
соработнички тим на БРО и МОН кој ги изработува новите национални наставни програми 
по англиски јазик за основното образование во Република Северна Македонија за 
учениците од 1-9 одделение, а во 2021 и најновите ревидирани национални програми по 
англиски јазик за учениците од 1-6 одделение за основните училишта. 
 

Освен трудови од областа на книжевноста и феминистичката критика, доц. др 
Срцева-Павловска има публикувано и три монографии; нејзиниот магистерски труд е 
публикуван со наслов „За женската дивина“ во издание на издавачката куќа Датапонс - 
Скопје, во јуни 2014 година; верзија од истиот во превод на англиски јазик насловена како 
On Female Wilderness е публикувана во рамки на LAP, Lambert Academic Publishing, Beau 
Bassin, Mauritius во 2017 година. Во јануари 2018 година, дел од нејзиот докторски труд е 
исто така публикуван на англиски јазик насловен како On Female Madness од истиот 
издавач, LAP, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, Mauritius, а двете дела се во онлајн 
продажба на Amazon.com. 



4032 
 

(https://www.amazon.de/Female-Wilderness-mystical-nature-literature/dp/6202024186) 
(https://www.amazon.com/Female-Madness-Tatjana-Srceva-Pavlovska/dp/6137383377) 

 
 Доц. д-р Татјана Срцева-Павловска има публикувано и научни трудови од областа 
на книжевноста, книжевните науки и феминистичките теории и критики во повеќе 
меѓународни списанија. (листа на публикувани трудови во прилог) 

Double jeopardy - being a woman and radical 
Suicide as liberation tool in Atwood's The Testaments - Филологическое образование и 
современный мир - Забайкальскйй государственный унйверсйтет, 2021 Transbaikal State 
University, Chita, the Russian Federation, July 2021 
 
When PRO-choice becomes ANTI-democratic notion: Pro-life lessons on violence in A Book of 
American Martyrs by J.C. Oates - International magazine for social sciences VIZIONE, Skopje, 
July 2021 
 
Prosopopoeial poetry of a personal prophetic transfiguration - 
Sylvia Plath's "Lady Lazarus" and David Bowie's "Lazarus" - in process of publication, 
Lomonosov Moscow State University, the Russian Federation, 2021 
 
Disneyfication of the (b)witches - feminist perspective on past and present witchcraft 
International magazine for social sciences VIZIONE, Skopje, September 2020 
 
Female madness as a sub-element of gothic and fantastic literature 
ESIDRP Proceedings e-volume, Skopje, June 2020  
DOI / УДК: 305-055.2:821.111-31 
 
Judith Shakespeare's imaginary ''off the road'' feminist rewriting of On the Road 
International magazine for social sciences Spectrum, May 2020 
 
(Re)naming and identity issue in Jhumpa Lahiri's novel The Namesake vis-à-vis The Republic of 
Macedonia's name change  
International magazine for social sciences VIZIONE, Skopje, March 2019, pp 225-235. Vol. 32, 
ISSN:1857- 9221 
 
The Mystical nature (the wild zone) of the woman in literature, International Scientific Journal 
HORISONS September 2014, Bitola, Vol. 15, pp 179-191. ISBN: 305-055.2:821    
 
Fusion of literature and social media: fact or fiction? International magazine for social sciences 
VIZIONE, January 2017, Skopje, Vol. 27, pp 83-91. ISSN 1409-8962/ISSN1857-9221 
 
Intertextual female madness fighting conformism - reflections on subversiveness in sequels, 
International Scientific Journal HORISONS, Bitola, December 2017, Series A, Social Sciences 
and Humanities, Vol. 21, pp 259-269, ISSN 1857-9884 
 
The metaphor or silence and the madness of the Macedonian literary woman, 
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 International magazine for social sciences VIZIONE, Skopje, July 2018, pp 57-67. Vol. 30, pp 
57-67. ISSN: 1409-8962 
 
Срцева-Павловска, Т. За женската дивина, Датапонс, Скопје, 2014. монографија 
Srceva-Pavlovska, T. The Mystical nature (the wild zone) of the woman in literature, International 
Scientific Journal HORISONS September 2014, Bitola, Vol. 15, pp 179-191. ISBN: 305-
055.2:821           
Srceva-Pavlovska, T. Fusion of Literature and Social Media: Fact or Fiction, International 
magazine for social sciences "VIZIONE" Skopje, 27/2017. UDC: 82:316.774 
Во процес на публикација: 
Prosopopoeial poetry of personal prophetic transfiguration - Sylvia Plath's 'Lady Lazarus' and 
David Bowie's 'Lazarus' 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
 По разгледувањето на приложената документација и срочувањето на рецензијата, 

Комисијата дојде до заклучок дека доц. д-р Татјана Срцева-Павловска ги исполнува 

критериумите за избор во звање вонреден професор од областа наука за јазикот- 

Англистика, за предмети од областа на книжевноста и јазикот на Факултетот за странски 

јазици при Американскиот универзитет на Европа - ФОН, Скопје. Поради постигнатите 

резултати во наставата по англиски јазик и книжевност на универзитетско ниво, и тоа низ 

предмети од јазичен карактер (Современ англиски јазик), културолошки карактер 

(Британска цивилизација и Американска цивилизација) и наука за книжевноста 

(Американска книжевност и Британска книжевност), како и поради целокупниот научно-

стручен и професионален ангажман, како и во административното работење на 

Универзитетот АУЕ-ФОН, а воедно и континуираната индивидуална професионална и 

научно-стручна надоградба, чест и задоволство ни е да му предложиме на Наставно-

научниот совет при Универзитетот ФОН да ја избере доцент д-р Татјана Срцева-

Павловска во звањето Вонреден професор од областа на наука за јазикот - Англистика 

(наука за книжевноста) за предмети од областа на книжевоста.  
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Скопје, февруари 2022 година 
 
                                                                                              Рецензентска комисија: 
                                                                                                      
       _________________________________ 
                                                                                        1.  проф. д-р Виолета Христовска 
 
       _________________________________ 

     2.  проф. д-р Наташа Бакиќ-Мириќ 
  

         ______________________________ 
                                                                                  3. проф. д-р Љубица Кардалеска-Радојкова 
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Р Е Ф Е Р А Т  

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА ДИЗАЈНИРАЊЕ 

НА ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКА - 22304 И ДРУГО (МОДЕН ДИЗАЈН)  - 22306 , НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ДИЗАЈН И МУЛТИМЕДИЈА НА АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ НА ЕВРОПА  ФОН СКОПЈЕ 

 

Врз основа на конкурсот на Првиот приватен универзитет ФОН во Скопје, објавен во весникот 

„Нова Македонија“ на 30 декември 2021 год. за избор на наставник во сите звања во областа 

Дизајнирање на текстил и облека – 22304 и  Друго (Моден дизајн)  - 22306, и врз основа на Одлуката 

на Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за дизајн и мултимедија на Американски 

Универзитет на Европа ФОН Скопје, донесена на 13 јануари 2022 год., формирана е Рецензентска 

комисија во состав: проф. м-р Ванѓа Кузмановска, претседател, доц. м-р Александра Јовановска Хнида, 

член и проф. м-р Јордан Ефремов, член.  

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите звања во областа Дизајнирање на 

текстил и облека, во предвидениот рок се пријави кандидатот  м-р Емилија Славкова. 

Врз  основа  на  приложената  документација  поднесена  од  страна  на кандидатот, како и 

врз основа на нејзината научна, стручна и педагошка дејност Рецензентската комисија има чест на 

Наставно-научниот совет  на Факултетот за Дизајн и мултимедија при Американски Универзитет на 

Европа ФОН  да го достави следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј  

 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

М-р Емилија Славкова е родена на  18.08.1987 година во Штип, Р.С.Македонија. Средно 

училиште завршува во гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип, со одличен успех. 
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 Во 2006 се запишува на Академија Италиана на насока за Моден дизајн, во Скопје, 

Р.С.Македонија, каде диломира во 2009 година со просечна оцена 95А. 

Во 2014 година, запишува постдипломски студии на Технолошко-технички факултет, насока 

Индустриски дизајн на текстил на Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Р.С.Македонија. Во 2021 година 

се стекнува со квалификацијата магистер по инженерство на материјали со магистерскиот труд под 

наслов „Дизајнирање на композитни ламинати за примена во автомобилската индустрија“, под 

менторство на проф. д-р Винета Сребреноска, со просечна оцена од 9,64. 

 Во 2020 година запишува специјалистички студии на Американски Универзитет на Европа – 

ФОН – Скопје, Р.С.Македонија,  Факултет за дизајн и мултимедија, област Моден дизајн, каде во 2021 

година се стекнува со уверение за положени испити од прва година од втор циклус на студии, со 

просечна оцена 9,60. 

  

СЕРТИФИКАТИ  

 Во 2021 се стекнува со сертификат за завршен курс за Дигитална мода (Digital 101) 

издаден од The Digital Fashion Group Accademy курсеви реализирани во соработка со 

Parsons School of Design – Paris, France.  

Во 2020 година запишува Педагошка - психолошка и методска подготовка на Педагошки 

факултет при Државен универзитет во Тетово – Тетово, Р.С.Македонија. Во 2021 година се стекнува со 

сертификат/уверение за положени испити. 

 

 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 

Од 2020 до 2021 година работи како предметен наставник во СОУ „Димитар Мирасчиев‘‘, 

Штип, Р.С. Македонија, каде изведува настава по предметите: Основи на дизајн, Дизајн на овлека за 

2ра и 3та година, Костимографија, Технологија на доработка, Практична настава, Естетика, 

Дизајнирање на текстилни материјали, Изработка и декорација на модели и Изработка на модни 
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додатоци. Покажува исклучителен ангажман во краток временски период при настојувањето за 

оспособување на младите кадри. 

 Во текот на својата наставно-образовна дејност постојано работи на проекти кои се 

од важност за идните млади кадри во соработка со невладините организации, организации 

за развој на модата и текстилната индустрија на Р.С. Македонија, како што се СЕГА - 

Коалиција на младински организации, НЕЦИ НМК, CEED Hub Скопје, Моден Викенд - Скопје 

(FWSK), Текстилно Трговско Здружение - Текстилен кластер, Британски совет. Дел е од 

повеќе воннаставни работилници, конференции, проекти и обуки кои се во прилог на целите 

на наставно-образовната дејност: 

 

2021 – Ментор на ученички проект ,,REWEAR” претставен на Моден Викенд Скопје за проект 
#NoWaste – Битола ; 

2021 – Виртуелна конференција #StrongerTogether за Иновативност во модниот дизајн – 
Ideation ; 

2021 – Циклус на работилници за кариерен развој - СЕГА Коалиција на младински 
организации ; 

2021 – Education Exchange вебинар на тема ,,Climate change and language learning” - Британски 
совет ; 

2021 – Ментор на училишна обука и работилница UPSHIFT - CEED Hub Skopje 

2020 – Обука за одржлива мода - Design4Circle ; 

2020 – Ментор на ученичка изложба на Моден Викенд Скопје на тема „Одржлива мода“ – 
Скопје . 

 

 

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Во текот на својата креативна работа учествува на повеќе групни проекти и изложби, 

истражувачки проекти, самостојни ревии и изложби. По дипломирањето неколку години активно 

работи на креирање на самостојни ревии, при тоа соработува со голем број на креативци при 
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изработка на фотосесии за каталози, кампањи и портфолио.  Подоцна работи на дизајнерски проекти, 

дизајн за производство на колекции за продажба за други брендови како Линеа и Arthropoda. 

 

 Ревии, изложби и проекти:  

 

2021 – Мултикултурна асоцијација „Nacu Hagi“ (Mountain civilization – Tradition, costumes, 
folclore on the mountain) – Романија ; 

2021 – Интернационален проект за зачувување на локалните занаетчиски традиции на 
интернационално ниво и интеграција во нови технологии, процеси на рециклирање и апликација во 
модерен и функционален дизајн – Галерија „Никола Мартиноски“ – Крушево ; 

2019 – Завршна изложба (групна) на „Универзитет Гоце Делчев“ – Штип, учество со модна 
колекција ; 

2018 - Завршна изложба (групна) на „Универзитет Гоце Делчев“ – Штип ; 

2013 – Изложба (самостојна) на модна колекција на „Дума“ на Моден Викенд Скопје ; 

2012 – Модна ревија (самостојна) на „Дума“ на Моден Викенд Скопје ; 

2011 - Модна ревија (самостојна) на „Дума“ на Моден Викенд Скопје ; 

2009 - Завршна изложба и ревија (групна) на „Academia Italiana“ на тема ,,Герника”– Скопје ; 

2009 - Завршна ревија на „Academia Italiana“ на тема ,,Герника”  – Фиренца ; 

2008 – Завршна Изложба и ревија (групна) на „Academia Italiana“ – Скопје ; 

2008 – Завршна ревија(групна) на„Academia Italiana“ – Фиренца ; 

2007 - Завршна изложба и ревија (групна) на „Academia Italiana“ – Скопје . 

 

Претседател е на комисија на Европски моден совет за Македонија од 2019 г., кој има за цел 
да ги спојува земјите од Балканот во креативни проекти од областа на модата. 

                        

ЗАКЛУЧОК 
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М-р Емилија Славкова ги има исполнето Репрезентативните референци за избор во наставно-

научни звања по стручно-уметничките предмети во доцент, односно, Славкова реализирала 

референци од категориите: 1, 2, 3, 4, 8. 

Во текот на своето творење и работење се истакнува со сестрани искуства во делот на 

модниот дизајн, индустријата за текстил, образованието и менторството. Како автор на самостојни 

ревии и изложби се здобива со многу позитивни мислења и референци од публика, новинари и 

дизајнери во однос на креативноста, автентичноста и доследноста на оригиналнот израз. Искуството 

на Славкова е збогатено и со проекти и дејности кои се реализираат во производството. Во текот на 

својата образовна работа се стекнува со позитивни мислења за наставната дејност и трудот кој го 

посветува на комуникацијата во наставата и обидите да вложи во креирање на независна и дизајнерска 

мисла кај младите креативци, со настојување да се стекнат со квалитети за самостојно истражување и 

креирање. 

 

                                                        ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатот, 

Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научно-

истражувачката и стручно-уметничката апликативна дејност, како и дејноста од поширок интерес на м-

р. Емилија Славкова.  

Врз основа на изнесеното во извештајот, рецензентската комисија заклучи дека м-р Емилија 

Славкова поседува научно-уметнички, стручни и наставни квалитети и ги исполнува сите услови и 

законски основи да биде избрана во звањето доцент во областа Дизајнирање на текстил и облека – 

22304 и Друго (Моден дизајн)  - 22306. според Конкурсот за избор на еден наставник во сите звања од 

областа Дизајнирање на текстил и облека. Согласно горе изнесеното, комисијата има чест и 

задоволство да му предложи на Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за дизајн и 

мултимедија на Американски Универзитет на Европа ФОН Скопје, м-р Емилија Славкова да биде 

избрана во звањето доцент во наставно-научна област Дизајнирање на текстил и облека – 22304 и 

Друго (Моден дизајн)  - 22306. 
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