
Р Е Ф Е Р А Т 

 

Со писмо (одлука) броj 03-635 oд 12.10.2011 известени сме дека 

Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за филмски уметности при 

Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска академија, 

ЕСРА Париз-Скопје-Њујорк на седницата одржана на ден 06.10.2011 донесе 

одлука со која не избра за членови на Рецензентска комисија за избор на еден 

наставник по група стручно уметнички предмети од областа на Продукција во 

наставно-научно звање Доцент на Факултетот за филмски уметности. 

На конкурсот за избор на наставник во наставно научно звање Доцент на 

Факултетот за филмски уметности од областа на Продукција, при 

Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска академија, 

ЕСРА Париз-Скопје-Њујорк, објавен на 29.09.2011 во весникот Утрински 

весник,  се пријави и поднесе документација еден кандидат: М-р. Владимир 

Стојчевски. Заблагодарувајќи се на довербата, формираната Рецензентска 

комисија, во состав Редовен професор. Мартин Панчевски, Вонреден професор 

М-р Сашо Павловски и Доцент М-р Загорка Поп-Антоска Андовска, врз основа 

на увидот во документите и објавените научно-истражувачки и уметнички 

трудови, има чест на Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за 

филмски уметности при Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска 

филмска академија, ЕСРА - Париз Скопје Њујорк да му го поднесе следниов: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Владимир Стојчевски е роден на 07.09.1976 во Скопје. Во 2001 

дипломирал на Факултетот за драмски уметности, на отсекот Продукција, а во 

2008 се запишува на последипломски студии на Економскиот факултет во 

Скопје, на отсекот Управување во јавниот сектор и истите ги завршува во 2011 

година.  

Во периодот од 2001 до 2008 година работел во полето на маркетингот и 

продукцијата во неколку приватни компании, од кои е најважeн e да се истакне 

неговиот ангажман во Award Entertainment и Award Film & Video, во периодот 

помеѓу 2005 и 2008 година. Од 2008 е постојан соработник на Универзитетот за 

аудиовизуелни уметности ЕСРА и ЕФА Продукција.  

Како позначајни проекти во чија реализација има земено учество може да 

се издвојат ангажманот како извршен продуцент на филмскиот фестивал “SEE a 

Paris” во 2011, учеството како извршен продуцент на тетарскиот фестивал 

“Актерот на Европа” 2009, 2010 и 2011, ангажманот како line producer на 

филмскиот проект “Skopje Remixed” (во постпродукција), продукцијата на 

документарниот филм “Си барам невеста” (во продукција), учеството во 

изработка на над 50 музички и рекламни спотови, продуцирањето на повеќе 

телевизиски емисии, како и учеството во организација на концерти, промоции, 

прес конференции и сл.  

Покрај ова има учествувано и на разни семинари, курсеви и pitching 

форуми, како што се 2007 Sarajevo Talent Campus, Сараево, Босна и 

Херцеговина; 2007 Dragon Forum (Pitching Forum), Краков, Полска; 2007 

ZagrebDox (Pitching Forum), Загреб, Хрватска; 2006 Dragon Forum (Production 

workshop), Варшава, Полска; 2006 Dragon Forum (Screenplay workshop), 

Варшава, Полска; 2006 ZagrebDox (Pitching Forum), Загреб, Хрватска; 2001 



Document and Fiction (Workshop), Скопје, Македонија; 1998 “Македонската 

драматургија помеѓу традицијата и современото” – Театарски фестивал “Војдан 

Чернодрински” – Прилеп 1998. 

 

 Во 2011 година магистрира на Економскиот факултет во Скопје, на тема: 

,,Јавниот сектор во културата на Република Македонија,, со што и формално-

правно се стекнува со услови за именување во наставната професија. 

 

 

 

Заклучок 

 

 Врз основа на приложената документација како и преку личниот увид во 

досегашната плодна филмска и телевизиска дејност може да се констатира дека 

се работи за личност која ќе даде сериозен продонес своето големо знаење и 

искуство да го пренесе на помладите генерации студенти. Рецензентската 

комисија му предлага на Наставно-научниот уметнички совет на Факултетот за 

филмски уметности при Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, да 

го избере М-р Владимир Стојчевски во звање Доцент по група предмети од 

областа на Продукција.  

 

  

  

 

 

Скопје, 17.10.2011. 

     

 

 

 

Рецензентска комисија: 

 

 

 

1. Проф. Мартин Панчевски, с.р. 
 

 

2. Вон.проф.М-р.Сашо Павловски, с.р. 

 

 

3. Доц.М-р.Загорка Поп Антоска-Андовска, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 


