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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНИ ЗВАЊА ВО НАСТАВНОНАУЧНАТА ОБЛАСТ ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ И УПРАВУВАЊЕ (506)
ПО ГРУПА ПРЕДМЕТИ МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕ (50619),
ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ (50624) И УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ
РЕСУРСИ (50622).
НА САМОСТОЈНАТА ВИСОКА СТРУЧНА ШКОЛА
БРЕИНСТЕР НЕКСТ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на конкурсот на Наставничкиот совет на Самостојната висока стручна
школа Бреинстер Некст, објавен во весникот Слободен печат од 05.10.2022 година, за
избор на наставник во сите наставни звања во наставно-научната област (дисциплина)
организациони науки и управување (506) по група предмети Менаџмент во
осигурување (50619), Проектен менаџмент (50624) и Управување со човечки ресурси
(50622), и врз основа на Одлуката на Наставничкиот Совет, бр. 186-0206/2022,
донесена на десетта седница одржана на 13.10.2022 година, формирана е Рецензентска
комисија во состав: м-р Анја Марија Макеска, предавач на Бреинстер Некст Скопје, мр Ема Кастратовиќ, предавач на Бреинстер Некст Скопје, и м-р Татјана Јанева,
предавач на Бреинстер Некст Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставни звања во наставнонаучната област (дисциплина) организациони науки и управување (506), по група
предмети Менаџмент во осигурување (50619), Проектен менаџмент (50624) и
Управување со човечки ресурси (50622) во предвидениот рок се пријави еден
кандидат.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот м-р Фросина Климоска е родена на 12.01.1994 во Охрид. Средно
образование завршила во Охрид на СОУ Св.Климент Охридски - Гимназија. Со високо
образование се стекнала на Факултетот за туризам и угостителство – отсек
осигурување, во Охрид. Дипломирала во 2016 година, со просечен успех 8.11.
Кандидатката активно се служи со македонски и англиски јазик.
Во учебната 2020/21 се запишал на втор циклус (магистерски) студии на Факултет за
информатички науки и компјутерско инженерство. Студиите ги завршила на
02.09.2022 година, со просечен успех 10,00. На 02.09.2022 година го одбранила
магистерскиот труд на тема: Управување со заштитени подрачја во рамките на
меѓународното и националното законодавство и практика со спеџифичен пример
за Охридското езеро – Споменик на природата.
Кандидатот м-р Фросина Климоска во текот на своето студирање преку Еразмус +
програмата поминува еден семестар на West Pomeranian University of Technology во
Szczecin, Полска.
Кандидатот м-р Фросина Климоска има повеќегодишно работно искуство во областа
на управување со човечки ресурси и во проектен менаџмент. Во текот на изминатите
години, кандидатката има работено на различни проекти со посебен акент
на истражување и поставување структури во делот на човечки ресурси
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Својата кариера како генералист ја започнува веднаш по диплимирањето, во
септември 2016 година, во компанија за транспорт и сервисирање , каде работи како
одговорно лице за водење документација повразана со сите аспекти на управување со
човечки ресурси и во подготовка на тендерска документација. Во март 2018 година
преминува во друга компанија од електроенергетскиот сектор каде што работи како
лице одоговорно за човечки ресурси и поддршка на проекти. Компанијата ДАСС се
занимава со изградба на електроенергетски објекти, изградба и ревитализација на
далноводи и производство на раставувачи за надворшна употреба. Во текот на
работниот ангажман во ДАСС кандидатката се стекнува со искуство и во делот на
проектен менаџмент, преку истражување на пазарот за објавени јавни повици за
учество на домашни и меѓународни проекти од областа на енергетиката, подготовка
на целосна документација и аплицирање на тендерски постапки, Дополнително во
2017 кандидатката е активно вклучена во подготовката на предлог проект на
компанијата со кој аплицира за добивање на финансиски средства преку
иновативните инструменти на на Фондот за иновации и технолошки развој, Таа е
активно вклучена во имплементацијата на проектот, подготовка на редовни
квартални извештаи за реализација на активностите предвидени во бизнисот планот
и користењето на средствата од грантот. . Покрај ова се грижи и за делот на човечки
ресурси , и во координирање на канцелариското и архивско работење на компанијата.
Во 2019 се вработува во америчка компанија Slice како HR Generalist. Таму активно
работи на подобрување на процедурите и полисите за вработени, структура на плати,
мерење задоволство на вработени и изработка на целосни пероформанс циклуси.
Покрај тоа кандидатката е одговорна за регрутирање, селекција, ориентација и
тренинг на нови вработени, постојано работење на подобрување на сите процеси во
секторот и континуирана поддршка за тековните проекти.
Паралелно како part-time, има искуство со работа на проекти врзани со заштита на
животна средна, односно Студија на ревалоризација на Охридското езеро,
Ревидирање на тренинзи за обука на вработени во заштитени подрачја во Р.Албанија
и Планот за управување со Охридското езеро-Споменик на природата.
Во моментот е ангажирана како HR Specialist – Instructor Experience во Brainster,
кадешто покрај нејзината директна вклученост во процесот на вработување на
инструктори, се грижи за искуството на инструкторите, поддршка и грижа за сите
процеси кои што се поврзани со нив.

2. НАСТАВНА И ВИСОКОСТРУЧНА РАБОТА, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА
НА КАНДИДАТОТ
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Во рамките на наставно-образовната дејност, кандидатот м-р Фросина Климоска
покрај активностите кои ги налага нејзината фунција, таа е активно вклучена како
асистент во рамките на академијата за човечки ресурси, на модулот за “Мотивирање
и наградување на вработените”, при што овозможува континуирана поддршка на
студентите и развој на нивните вештини во: подобрување на индивидуалните
перформанси преку зголемена мотивација, дизајнирање на соодветни системи за
наградување на вработените, психолошки концепти преку кои се влијае на
подобрување на резултатите на вработените итн.
Научноистражувачка дејност
М-р Фросина Климоска има објавено неколку трудови од областа на организациони
науки и управување.
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1. Frosina Klimoska, Using Management Effectiveness Tracking Tool (METT) as a step
forward towards more efficient management of protected areas in Macedonia.
Brainster & Brainster Next College 2022, media.next.edu.mk
2. Frosina Klimoska, Natural Language Processing (NLP) applications for Human
Resources. Brainster & Brainster Next College 2022, media.next.edu.mk
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
М-р Фросина Климоска има учествувано на : AdventureNEXT~ Balkans I Macedonia
2016 Conference; Обука за меки вештини - Дефинирање на основните принципи за
воспоставување на соработка со мултинационална компанија - Finance Think;
Вештини за успех - Мотива и сл.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот м-р Фросина Климоска доби позитивна оценка 4,6/5 од анонимно
спроведената анкета на студентите на академијата за човечки ресурси.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес
на м-р Климоска Фросина.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека м-р Фросина Климоска поседува
стручни квалитети и според Законот за високото образование, ги исполнува сите
услови да биде избрана во звањето Предавач во наставно-научната област
организациони науки и управување (506), по група предмети Менаџмент во
осигурување (50619), Проектен менаџмент (50624) и Управување со човечки ресурси
(50622) .
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставничкиот Совет на Самостојната висока стручна школа Бреинстер Некст во
Скопје, м-р Фросина Климоска да биде избран во наставното звање Предавач во
наставно-научната област организациони науки и управување (506), по група
предмети Менаџмент во осигурување (50619), Проектен менаџмент (50624) и
Управување со човечки ресурси (50622).

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. м-р Анја Марија Макеска, предавач на Бреинстер Некст Скопје,
претседател, с.р.
2. м-р Ема Кастратовиќ, предавач на Бреинстер Некст Скопје, член,
с.р.
3. м-р Татјана Јанева, предавач на Бреинстер Некст Скопје, член, с.р.
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