РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА
АУДИОВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, ЕВРОПСКА ФИЛМСКА
ТЕАТАРСКА И ТАНЦОВА АКАДЕМИЈА – СКОПЈЕ, ПО ГРУПА
ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА ДРАМАТУРГИЈА И СТРУКТУРА НА
ДИГИТАЛНИТЕ МЕДИУМИ

Наставно-научниот уметнички совет на Универзитетот за аудиовизуелни
уметности, Европска филмска и танцова академија, ЕФТА на седницата одржана
на ден 16.07.2018 година, донесе Одлука со која не избра за членови на
Рецензентската комисија за избор на еден наставник од областа на Драматургија
и структура на дигиталните медиуми во сите наставно научни звања на
Факултетот за филмски уметности.
На конкурсот за избор на наставници во сите наставно-научни звања по група
предмети од областа Драматургија и структура на дигиталните медиуми во сите
наставно научни звања на Факултетот за филмски уметности, објавен на 29 јуни,
2018 г. во весникот Нова Македонија, се пријави и поднесе документација
кандидатот: М-р Кристина Христова Николова. Заблагодарувајќи се на довербата,
формираната Рецензентска комисија, во состав: Јордан Плевнеш, редовен
професор, М-р Роберт Јанкулоски, редовен професор и М-р Горан Наумовски
вонреден професор, врз основа на увидот во документите, има чест на Наставнонаучниот уметнички совет на Факултетот за филмски уметности при
Универзитетот за аудиовизуелни уметности Европска филмска театарска и
танцова академија – Скопје да му го поднесе следниов:

ИЗВЕШТАЈ
Кристина Христова Николова е родена на 26ти Април 1973 година во Битола,
Република Македонија.
Во 1998 година дипломирала на Факултетот за Драмски уметности во Скопје, отсек
– Драмски актери. Во 2006 година на истиот факултет ги завршила и
постдипломските студии по театрологија, успешно бранејќи го својот магистерски
труд со наслов РЕПЕРТОАРСКАТА ПОЛИТИКА НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР БИТОЛА. Во
моментов, м-р Христова Николова има статус на докторант на Правниот факултет
Јустинијан Први во Скопје на тема од областа на Мас-медиуми, Интернет и
Демократија.
Од 1998 година па до денес, работи како актерка во НУ Народен театар – Битола
каде успешно одиграла над 30тина улоги. Исто така од 2010 година до денес,
работи како сценарист на неколку кратки филмови и ТВ серии, а од 2011 година па
се до денес работи како Доцент на драматургија и сценарио за филм на првиот
приватен Универзитет од областа на аудиовизуелните уметности во Македонија,
Универзитет за Аудиовизуелни Уметности – Европска Филмска Академија ЕСРА
Париз – Скопје – Њујорк. Важно е да се напомене дека м-р Христова Николова
учествувала на повеќе научни собири во Македонија и во странство, искажувајќи,
особено во последно време, се понагласен интерес кон комуниколошката
проблематика од најширок спектар.
Од 2011 до 2016година, Христина е извршен директор на Интернационалниот
фестивал на филмови снимени со мобилен телефон „Мобил Фестивал“,
www.mobilefestival.net, oсновач на натпреварот за најдобар македонски “Веб сајт
на годината” во Македонија, член на одбор на АФП на Македонија Скопје
(Асоцијација на филмски професионалци и тв соработници), Член на жири на
натпревар за кратки филмови на Филмскиот фестивал во Тирана 2014 како и
организатор на протокол на 36 то издание на “ИФФК Браќа Манаки” 2015 година.
Кристина Христова Николова е еден од сопствениците на „КТ ФИЛМ И МЕДИА“ Продукциска и дистрибутерска компанија, од Битола, создадена на крајот од 2008
година и одтогаш има продуцирано или копродуцирано 4 играни филмови, три
кратки филмови и еден краток анимиран филм. Има познавање од повеќе
странски јазици – одлично познавање на англиски јазик, се служи со холандски,
грчки, српски и бугарски јазик. Компјутерски вештини – Word, Excel, Power Point,
HTML. Интерес кон мултимедијални проекти, нови медиуми и глобализација. Има
учествувано со свои трудови на повеќе научни собири и симпозиуми, во земјата и
во странство, од областа на театрологијата, мас – медиуми, интернет и
демократија и сл.

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на приложената документација и дадените препораки од:
-

Нов Бугарски Универзитет, Софија
Универзитетот Марин Барлети, Тирана

како и преку личниот увид во досегашната плодна и разновидна дејност на
кандидатот М-р Кристина Христова Николова, со своите творечки и педагошки
капацитети, целосно ги исполнува условите за вонреден избор во звањето
Вонреден професор по група предмети од областа Драматургија и структура на
дигиталните медиуми во сите наставно научни звања на Факултетот за филмски
уметности при Универзитетот за аудиовизуелни уметности Европска филмска
театарска и танцова академија – Скопје. Рецензентската комисија овој Извештај и
заклучоците во него му ги предлага на наставно научниот совет на Факултетот за
филмски уметности.

Рецензентска комисија:

Проф. Јордан Плевнеш
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Проф. М-р Роберт Јанкулоски
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Вон. професор М-р Горан Наумовски

_______________________________
Скопје, 14.08.2018.

