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Ред. 
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Опис на активноста за самоконтрола на автономниот 

статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за 

изведување на високообразовна дејност на Универзитетот 

 Поени 

3. Објавен труд и претставување со уметничко и стручно 
дело на меѓународна научна, уметничка конференција, 
конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени   

 Поени 
 
 

Конкретна активност 

 

2013 - Интернационален симпозиум на модерна уметност, Малниц Австрија 
http://dfewa-mallnitz-austria.blogspot.com/ 
 

Јованова-Митковска, С., Попеска, Б., Смилков, Н., Цацков, К. (2013). Практичната настава и 

нејзината реализација на Факултетот за образовни науки во Република Македонија, Научни скуп 

„Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитењским (педагошким) 

факултетима“, 06.12.2013 Врање: Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању. 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8907 

 
 

5. Потпишан договор за домашна или меѓународна научна 
соработка на конкретен научен проект, еден договор на 
три години – 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за 
три години 

 Поени 
 
 

Конкретна активност 

 
Смилков, Н., (2013). Обучувач, реализатор на работилници во рамки на проектот „Упатство за 

изведување на практична настава на студенти - идни наставници, воспитувачи и педагози“ во 

детските установи и основните училишта во Штип и Струмица, ОБСЕ  

 
 
 
 

9. Објавен труд и претставување со уметничко и стручно 
дело на домашна научна, уметничка  конференција, 
конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа 
истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно 
научно и стручно списание како главен носител и најмногу 
уште само еден автор, кој го определува главниот носител  
–  1 (еден) поен 

 Поени 

 

Конкретна активност: 

 

2012 -  ДЛУМ, Годишна изложба -2012, Музеј на град Скопје, февруари 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7929 
 
2013 - ДЛУМ: Ликовно творештво „Мал формат 2012“, Културно информативен центар,  Скопје. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8597 
 
2013 –  ДЛУМ, Годишна изложба -2013, Музеј на град Скопје, февруари. 
http://eprints.ugd.edu.mk/7929/  
 
2013 –  46 –та Изложба на ДЛУМ Штип. http://eprints.ugd.edu.mk/9823/  

 
 
 

Музичка работилница, изложба и проекција 6 Поени 
 

во земјава 1 (еден) поени во странство 2 (два) поени 

http://dfewa-mallnitz-austria.blogspot.com/
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8907
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7929
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8597
http://eprints.ugd.edu.mk/7929/
http://eprints.ugd.edu.mk/9823/


Конкретна активност 

2013 – Меѓународна изложба по повод 20 – годишнина од постоење на Учителскиот факултет во 
Врање, Универзитет во Ниш 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8362 
 
2013- Меѓународно биенале на уметност на минијатура, Мајданпек Србија 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8326 
 
2013 - Интернационален симпозиум на модерна уметност, Малниц Австрија 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8361 
 

Смилков, Н., (2013), Самостојно реализирање на работилница во установа ЈОУДГ„Астибо“, Штип на 

тема: „Современи техники за ликовно изразување“ 

 
 
 

12. Самостојно претставување со уметнички и стручни дела:  Поени 
 
 во земјава – 8 (осум) поени во странство – 9 (девет) поени  

Конкретна активност 

Smilkov, Nikola (2013) Скулптура „Аристотел“. UGD, Stip Macedonia . 

 

 2013 - Центар за култура “Марко Цепенков” - Прилеп, Македонија.     
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7741 

 

 
 

15. Извршување на функција  Поени 
 

 – декан – 5 (пет) поени  5 

  Вкупно поени 30 

  

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8362
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8326
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8361
http://eprints.ugd.edu.mk/9283/
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/7741

