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Име и презиме:  Георги Георгиев 

Титула:  Доктор на науки - кинезиологија 

Позиција:  Редовен професор на Факултетот за физичко образование, спорт и 

здравје, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

Адреса:  Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Факултет за физичко 

образование, спорт и здравје, ул. Димче Мирчев бр. 3, 1000 Скопје 

Научно-истражувачко поле: Општествени науки - кинезиологија 

Тeлефон: 00 389 2 31 13 654  локал: 108 

Факс: 00 389 2 3 119 755 

Мобилен телефон: 00 389 70 314 831 

E-mail: georgigeorgiev63@yahoo.com 

 

Предмети кои ги предава:  

 

На студии од прв циклус: 

1. Методологија со статистика (задолжителен) 

2. Методологија на подготовка на стручни трудови - семинарска и дипломска 

работа (изборен). 

 

На студии од втор циклус: 

1. Основи на истражувања во општествената кинезиологија – Методологија на 

истражувањето со статистика (задолжителен) – на кинезиологија 

2. Иницијална методолошко-статистичка обработка и анализа на податоците 

(изборен) 

 

На студии од трет циклус: 

1. Методологија на научно истражувачката работа со примена и примери во 

подрачјето на кинезиологијата (генерички предмет) – на кинезиологија 

2. Истражувања во општествената кинезиологија – методологија на истражувањето со 

статистика (задолжителен) – на кинезиологија 

3. Напредна методолошко-статистичка обработка и анализа на податоците 

(изборен) – на кинезиологија 

 

 

Роден на 1.9.1963 година во Софија, Р. Бугарија. 

Основно образование - ОУ „Рајко Жинзифов“ во Скопје (1970-1978) 

Средно образование - Гимназија „Цветан Димов“ во Скопје (1978-1982) 

Воена обврска - ЈНА во Белград и Шабац (1982-1983) 

Високо образование - Факултет за физичка култура во Скопје (учебна 1988/89) 

Магистер на науки во областа на физичката култура (кинезиологијата) - Факултет за 

физичка култура во Скопје и одбранет магистерски труд на 28.2.1997 година.  

Наслов на магистерскиот труд: „Дефинирање на степенот на факторската валидност, 

релијабилност и други мерни карактеристики во биомоторниот простор кај учениците 

од двата пола од 11-годишна возраст“. 

Доктор на науки во областа на физичката култура (кинезиологијата) - Факултет за 

физичка култура во Скопје и одбранета докторска дисертација на 27.10.2006.  

Наслов на докторската дисертација: „Развојот на некои димензии на антрополошкиот 

статус кај учениците од основните училишта, дефиниран со различни методолошко-

статистички постапки“. 
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Работно искуство - Факултет за физичко образование, спорт и здравје, на 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од 3.1.1991 година: помлад асистент, асистент, 

доцент, вонреден професор, редовен професор. 

Учесник во над 100 домашни и меѓународни научно-стручни: конгреси, симпозиуми, 

конференции, семинари во земјата и во странство. 

Објавени над 200 (двесте) научни и стручни трудови. 

Член во редакција на меѓународните списанија: Acta Kinesiologica, Sport Science, 

Pedagogical Almanach, Sport Mont и Research in Physical Education, Sport and Health. 

Избран меѓу 10-те најдобри научници на Конкурс на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ – Скопје во 2012 година. 

Ментор на студии од втори циклус - магистерски студии. 

Ментор на студии од трети циклус - докторски студии. 

Член на Комисијата за наука (општествени науки) при Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје. 

 

 

Name and surname: PhD Georgi Georgiev 

Title: Ph.D. Doctor of Science - Kinesiology 

Position: Full professor at the Faculty of Physical Education, Sport and Health at the 

University "St. Cyril and Methodius” in Skopje 

Address: University "St. Cyril and Methodius", Faculty of Physical Education, Sport and 

Health, ul. “Dimche Mirchev” no. 3, 1000 Skopje 

Scientific-research field: Social sciences - kinesiology 

Telephone: 00 389 2 31 13 654 local: 108 

Fax: 00 389 2 3 119 755 

Mobile phone: 00 389 70 314 831 

E-mail: georgigeorgiev63@yahoo.com 

 

Subjects: 

 

First cycle studies: 

1. Methodology with statistics (obligatory subject) 

2. Methodology of preparation of professional papers - seminar and diploma work (optional 

subject). 

 

Second cycle studies: 

1. Fundamentals of research in social kinesiology - Statistical survey methodology (obligatory 

subject) - of kinesiology 

2. Initial methodological-statistical processing and data analysis (optional subject) 

 

Third cycle studies: 

1. Methodology of scientific research work with application and examples in the field of 

kinesiology (generic subject) - of kinesiology 



2. Research in social kinesiology - methodology of statistical research (obligatory subject) - of 

kinesiology 

3. Advanced methodological-statistical processing and data analysis (optional subject) - of 

kinesiology 

 

 

Born on 1.9.1963 in Sofia, R. Bulgaria. 

Elementary education - "Rajko Zinzifov" primary school in Skopje (1970-1978) 

Secondary education - "Tsvetan Dimov" Gymnasium in Skopje (1978-1982) 

Military obligation - JNA in Belgrade and Sabac (1982-1983) 

He graduated from the Faculty of Physical Education in Skopje (school year 1988/89) 

Master of Science in Physical Culture (Kinesiology) - Faculty of Physical Education in Skopje 

and defended master's thesis on 28.2.1997. 

Title of the master thesis: "Defining the degree of factor validity, reliability and other 

measurement characteristics in the biomotor space in students of both sexes from 11 years of 

age". 

Doctor of Science in Physical Culture (Kinesiology) - Faculty of Physical Education in Skopje 

and defended doctoral dissertation on October 27, 2006. 

Title of doctoral dissertation: "The development of some dimensions of anthropological status 

among primary school students, defined by different methodological-statistical procedures". 

Work experience - Faculty of Physical Education, Sport and Health, University "St. Cyril and 

Methodius" from 3.1.1991: junior assistant, assistant, assistant professor, associate professor, 

full professor. 

Participant in over 100 domestic and international scientific-professional: congresses, 

symposia, conferences, seminars in the country and abroad. 

A total of over 200 (two hundred) scientific and professional papers have been published. 

Member in the editorial board of international journals: Acta Kinesiologica, Sport Science, 

Pedagogical Almanach, Sport Mont and Research in Physical Education, Sport and Health. 

Selected among the top 10 scientists at the University "St. Cyril and Methodius” in Skopje in 

2012. 

Mentor of second cycle studies - Master studies. 

Mentor of third cycle studies - Doctoral studies. 

Member of the Commission for Science (Social Sciences) at the University "Ss. Cyril and 

Methodius” in Skopje. 

 


