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CURRICULUM VITAE 

 

1. Генералии  
• Презиме: ВУКСАНОВИЌ  Име: ВЛАДИМИР; 
• пол: машки; 
• Датум на пишување: 14 Февруари 2019; 

 
2. Дата и место на раѓање, националност/ жител на 
• Дата на раѓање: 28.02.1977, Скопје, Македонија; 
• Државјанство/ националност: Македонец/ Црногорец; 
• Контакт: vuk@ffosz.ukim.edu.mk; +389 75 38 29 26;   

 
3. Образование и степен на едукација 

Степен(и) или 
Диплома(и): Институција предмет година 

Доктор на науки *Универзитет Св. Кирил и 
Методиј, Скопје, Македонија; 

Кинезиологија 
(Антропомоторика) 2012 

Магистер на науки Универзитет Св. Кирил и 
Методиј, Скопје, Македонија; 

Кинезиологија 
(Антропомоторика) 2008 

Диплома Универзитет Св. Кирил и 
Методиј, Скопје, Македонија; Физичка култура 2001 

* Факултет за физичко образование спорт и здравје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија;; 
Адреса: Димче Мирчев бр.3, 1000, Скопје, Р. Македонија, и-меил: dekan@ffosz.ukim.edu.mk ;  тел: +389 2 3113 654 
 
4.  Друг вид на едукација и тренинг, квалификации и умеења 
• Ски инструктор-интернационално ниво- ISIA ниво, од 2009 (Црногорска Асоцијација на 

Инструктори за Снежни спортови); 
• Дозвола за пилот на воздухопловна едрилица (Агенција за цивилна воздушна пловидба на Р.М) 

1996; 
• Дозвола за пилот на ултра лесен (Агенција за цивилна воздушна пловидба на Р.М), 2013; 
• Спасител, Асклепиј- Македонско здружението за заштита и спасување во планина и непристапен 

терен (согласно ICAR-CISA), 2015; 
• Микрософт офис (M. Office), социјални мрежи, информациски технологии (IT)-основи, софтвери 

поврзани со истражувачки и спортски активности; 
 

5. Јазични умеења:   
• Мајчин јазик: македонски; 
• Одлично познавање на : Црногорски, Српски, Хрватски, Босански; 
• Англиски (http://europass.cedefop.europa.eu/); 

European	language	levels	-	Self	Assessment		

Understanding Speaking Writing 

Listening  C2 Spoken interaction C1 
writing C2 

Reading  C2 Spoken production C1 
 

6. Професионален ангажман:  
• Вонреден професор   

   - работодавец: Факултет за физичко образование спорт и здравје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 
Скопје, Македонија; (http://ffosz.ukim.edu.mk); 
   - датум на вработување: 28 Мај 2018; 
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Задолженија: Одговорен наставник на основни студии за предметите Антропомоторика 
(задолжителен), Фитнес и бодибилдинг (изборен), ментор на 4 наставни програми за спортски тренери 
(насоки: 1.Фитнес и бодибилдинг; 2.Алпинизам и спортско качување; 3. Кондициска подготовка; 4. 
Велосипедизам); постдипломски студии (предмети: 1.Основи на истражувања во фундаментална 
Кинезиологија – Антропомоторика, задолжителен; 2. Истражувања за трансформација на моторната  
оперативност и на силовите  способности, изборен),   
Специфично поле на интерес/ истражување: кинезиолошки трансформации (дефиниција, тестирања, 
користење и изготвување на програми), моторно учење, теорија на физичка култура, основи на 
методологија на тренирање и периодизација, истражувања во Кинезиологија;  

• истражувачка кариера: 3) независен истражувач; 
 

7. Претходно работно искуство 
• доцент (доктор на науки)  

- Работодавец: Факултет за физичко образование спорт и здравје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 
Скопје, Македонија;  

- датум на вработување: 18 Јуни 2013; 
• асистент (магистер на науки)  

- Работодавец: Факултет за физичко образование спорт и здравје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 
Скопје, Македонија;   

- датум на вработување: 02 Јули 2008; 
• помлад асистент (дипломиран професор по физичка култура)  

- Работодавец: Факултет за физичко образование спорт и здравје, Универзитет Св. Кирил и Методиј, 
Скопје, Македонија;  

- датум на вработување: 23 Maрт 2005; 
• Генерален секретар на Македонска Асоцијација на Инструктори за Снежни спортови- МАИСС, 

активности: организација на семинари за лиценцирање, интернационална соработка (скијање, 
сноуборд, ски патрола, служба за спасување), од 2009- сеуште активен; 

• Фитнес инструктор: 2002- сеуште активен; 
• Кондициски (фитнес) тренер во фудбал, 2010-2017 
• Ски инструктор: Полар сноуборд клуб 2007- сеуште активен  (http://polar.mk/timot.nspx ) 
• Ски патрола и Горско Спасителна Служба: Ски Центар Кожуф, 2008 – 2010; 
• Кондициски тренер во тенис, 2008- сеуште активен; 
• Сопственик и менаџер на фитнес студио Вектор, 2005-2008; 
• Кондициски тренер во кошарка: AND1, 2007-2008; 
• Инструктор во програмата Водачи во планина, Федерација на планинарски спортови на Македонија, 

2007; 
• Спасител на базен (“Sierra pools” и “Community pools”) Вашингтон ДЦ, САД, 2001; 

8. Финансирани истражувања, раководење на проекти, надзор 
• Раководење на проекти: Македонска Асоцијација на Инструктори за Снежни спортови- МАИСС; 

Континуирана едукација-професори по физичко, Интернационална научна конференција: 
Истражувања во физичкото образование спорт и здравје; средба на одборот на IVSS (INTERSKI 
international)-Кожуф 2010;  

	
9. Настава и педагошки компетенции 

• Професор на Факултет (педагошка насока+ насока за тренери); 
• Основач на 16 (1-16) наставни програми на Факултетот за физичко образовани спорт и здравје:  
- (1-4) насока Алпинизам и спортско качување: Теорија и методика; Техника и тактика; Физичка 
подготовка; Педагошка пракса со изработка дипломска работа; 

- (5-8) насока Кондициска подготовка: Теорија и методика; Тестирање и анализа во кондициските 
апликации; Кондициска подготовка специфичен осврт; Педагошка пракса со изработка дипломска 
работа; 

- (9-12) насока Фитнес и бодибилдинг: Теорија и методика; Техника и тактика; Физичка подготовка; 
Педагошка пракса со изработка дипломска работа; 
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- (13-16) насока Велосипедизам: Теорија и методика; Техника и тактика; Физичка подготовка; 
Педагошка пракса со изработка дипломска работа; 

• Член на 23 дипломска одбрани, консултации со 3 магистранди и 2 докторанди   
• коавтор на книга: “Прирачник за планинарски водачи”, 2013, Федерација на планинарски спортови, 

Македонија; 
 

10. Награди, признанија и почести 
• Кондициски тренер во фудбал: ФК Металург 2010-2012 (победник Куп на Р.М. 2011), ФК 

Работнички 2013-2016 (шампион во национална лига. + победник Куп на Р.М. 2014, победник Куп на 
Р.М. 2015, плеј оф квалификација - 4 коло - УЕФА Лига 2015), ФК Силекс; 

• неколку награди на трки за планински велосипедизам и триатлон - 1999/2002; 
• Искачен врвот Монт Блан (највисок врв во централна Европа) - 2002;  

 
11. Други академски заслуги 
• Член на Наставно Научен совет на Факултетот за физичко образование спорт и здравје, Универзитет 

Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија; 
• Член на уредувачки одборот во списание: Истражувања во физичкото образование спорт и здравје 

an International Journal of Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health 
http://www.pesh.mk/ureduvacki_odbor_EN.php ; 

• Долгогодишно искуство во истражувања во физичкото образование и спортот: авто/коавтор на 
научно истражувачки публикации во полето на моторички способности; 

 
 
12. Научни и општествени влијанија на истражувањата 
• вкупен број на публикации: 41 (Февруари 2018). 10 издвоени *публикации:  
Јovanovski Ј., Vuksanovikj V., Dalip М., Regjepagikj  А., (2012). “The Case”, Research in Physical Education Sport and  
   Health 1 PESH 1(2012) 1:75-80, Faculty of physical education sport and health, UDK:796.012.11; 
Vuksanovikj V., Jovanovski J., Pop-Petrovski V., (2013) “Changes in the anthropometric status of the upper arm and  
   forearm in adolescents following a six-week programmed exercises with standard and modified repetitive loads”,  
   Research in Physical Education Sport and Health 2 /1:107-110, Faculty of physical education sport and health; 
Jovanovski J., Vuksanovikj V., (2013). “Tendencies in the achieving of explosive strength in first-year students at the  
   FPE for a period of 25 years”, Research in Physical Education Sport and Health 2, Faculty  
   of physical education sport and health; 
Vuksanovikj V., Jovanovski J., Saiti A. (2014). “Comparison of changes in the muscular power potential of elbow  
    flexors after a six-week experimental procedure with two groups of subjects working according to the standard load  
   method and the greatest muscle load method”, First International Scientific Conference - Research in Physical  
   Education, Sport and Health, Ohrid;   
Saiti A., Jovanovski J., Vuksanovikj V., (2014). “Asymmetry of anthropometric dimensions and motor efficiency of  
   table tennis players from macedonia competing in the super and the first league”, First International Scientific  
   Conference - Research in Physical Education, Sport and Health, Ohrid;   
Vuksanovikj V., Handjiski Z., Handjiska E., (2014). “Changes in the Muscle Strength of the Elbow Flexors Following a  
   Six-week Experimental Procedure in Adolescents Monitored Through Isokinetic and Motor Tests”, Acta Inform med.  
   2014 jun 22(3): 203-205;  
Vuksanovikj V., Jovanovski J., Acevski A., (2015). “Changes of the strength muscular potential of the elbow flexors  
   following a six-week experimental procedure in a group of respondents performing shortened amplitudes in  
   conditions when muscles handle external loads”, Research in Physical Education, Sport and Health, Vol. 4, No. 1,  
   pp.117-120, ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160; 
Vuksanovikj V., Jovanovski J., Klincarov I., Starc G., Sejkeroski M.,(2016). Relation between the standing vertical jump  
   (Abalak test), standing long jump, and squat jump 2 legs 5 jumps (optojump) tests for assessment of the explosive  
   strength of legs, 2nd International Scientific Conference, Research in Physical Education, Sport and Health, pp.141  
   ISBN 978-9989-2850-6-6, UDC:796.431.2.012.424; 
Vuksanovikj V., Jovanovski J., Misovski A., Aceski A., (2016). Changes of the maximum strength potential of elbow  
   flexors in 3 groups of subjects after 3 weeks of exercises with modified muscle contractions, 2nd International  
   Scientific Conference, Research in Physical Education, Sport and Health, pp.183 ISBN 978-9989-2850-6-6,  
   UDC:796.015.52.012.424-05; 
Vuksanovikj V, Aceski A, Jovanovski J. Majeric M, Klincarov I., Nikovski G., Saiti A., (2018), Isokinetic peak torque vs  
   1RM test results as reliable methods to follow up power development, Research in Physical Education, Sport  
   and Health, Vol. 7, No. 1, pp.97-101, ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160; 
 
*публикациите достапни на: https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Vuksanovikj?ev=hdr_xprf&_sg=5J3wuknqFxSGFYM6Il-
qtZgSuAJxWcAJJJOCNQ1ztV5dIJmwrvMjDz9aWvWUkGSH ; 
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13. Позиции на доверба во општеството и други општествени заслуги 
• Член на одборот на Македонска Асоцијација на инструктори за Снежни спортови-МАИСС, Скопје 

(2009 - ; 
• Член на одборот на Асклепиј- Македонско здружението за заштита и спасување во планина и 

непристапен терен; 
 

14. Други заслуги: Возачка дозвола, Пилот на ултра лесен авион, Интернационална ски инструктор-
ISIA, дозвола за управување со чамец, спасител на базен (YMCA-лиценца), водач во планина (UIMLA 
лиценца), спасител (Асклепиј);  


