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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 

2. Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание 
без импакт фактор  – 3 (три) поени 
 

  

 

Мирасчиева С., Петрова Е., Петровски В. (2013). Communication, media and culture through the prism of 
mass, УДК 008, Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы, научный журнал, No3. Taganrog, Russia, 
ISSN 2307-5902, http://journal.tagcnm.ru/files/n2132013.pdf  

 

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 

 

Mirascieva, Snezana and Akeksovska, Marina (2013) Оценка на работата в детската градина. In: 

Четиринадесета международна научно-практическа конференция на тема :”Съвременни тенденции в 
предучилищното възпитание, 13-14 June 2013, Sandanski, Bulgaria.  
 
Mirascieva, Snezana (2013) Синергичан приступ македонском образовном систему у функцији 
повећања квалитета образовања. Nastava i ucenje: Kvalitet vaspitno-obrazovnog procesa. pp. 103-110. 
ISSN 978-86-6191-015-9 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Mirascieva, Snezana (2012) Интеграција на еколошкото образование во македонскиот образовен 
систем. [Project] во организација на ЗЕКК ОХО, со поддршка од МОН –Скопје и Швајцарска агенција 
за поддршка и развој (реализатор на обука за претставници од педагошко-психолошката служба во 
градинките, основните и средни училишта). 
 
2013год.,Сите сме еднакви, (образовен проект за промоција на меѓуетничка и меѓукултурна 
интеракција и социјална врска меѓу учениците (6-11) од основните училишта, во организација на ЗЕКК 
ОХО, со поддршка на  МОН Скопје и  Амбасадата на Велика Британија во РМ, Скопје, (реализатор на 
обука за одделенски наставници од основното училиште) 
 
2011-2013 год.,Инклузивно образование УНИЦЕФ (учесник) 
 
2012-2013 год.,Проект за мултиетничка интеграција во образованието, УСАИД, МЦГО, БРО; МОН , 
ДПИ (учесник) 

 
 
 

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:  

http://journal.tagcnm.ru/files/n2132013.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/8468/
http://eprints.ugd.edu.mk/8423/
http://eprints.ugd.edu.mk/8423/
http://eprints.ugd.edu.mk/5454/
http://eprints.ugd.edu.mk/5454/


 
Mirascieva, Snezana (2013) Образованието и воспитанието - од традиција до современост-. 
Зборник на трудови од научно- стручна расправа на тема „Образованието и воспитанието - од 
традиција до современост“. ISSN 978-9989-147-96-8  
 
Мирасчиева,С.(2013).Теоријата и практиката на комуникацијата во воспитно-образовниот 
процес, стр.428-432, Воспитанието и образованието меѓу традиционалното и современото,том 1, 
ISBN 978-608-238-011-7, Институт за педагогија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“Скопје 
 
Mirascieva,S.,Petrovski,V.(2013).Communication competences required from managers in education. 
Воспитанието и образованието меѓу традиционалното и современото, том 2, ISBN 978-608-238-012-4, 
Институт за педагогија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“Скопје 
 
Mirascieva, Snezana (2012) За една нова концепциска платформа на наставата во насока на 
зголемена ефикасност и продуктивност. Воспитание списание за образовна теорија и практика, 8 
(12). pp. 101-110.  
 
Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2013) Мултукултурализмот во образовниот систем на Р. 
Македонија. Воспитание, списание за образовна теорија и практика, Штип, 2012/2013, 8 (12). pp. 93-
101. 
 
Мирасчиева,С.(2012). Професионалниот развој на наставниците од аголот на менаџерот во 
училиштето. УДК 37.014.5“19“(049.3).стр.19-30. Годишен Зборник, ISSN 1409-9187 UDK:378(497.7). 
Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, (трудот не е вреднуван во ФРВ за 
2012 бидејќи зборникот од печат излезе во 2013 год.). 

 
 

12. Самостојно претставување со уметнички и стручни дела:  Поени 

во земјава – 8 (осум) поени во странство – 9 (девет) поени  

Конкретна активност 

 

-реализација на обука за професионално усовршување на воспитно-образовниот и раководниот 
кадар во средните училишта на тема Современи методи во наставата, активно вклучување на 
учениците и поттикнување на нивната креативност, проф. д-р Снежана Мирасчиева беше 
ангажирана како професор-обучувач во реализирањето на обуката во период 15.01.-30.03.2013 
година за потребите на Бирото за развој на образованието при МОН, Скопје.  
 
-надворешен соработник-контролор на прашања/задачи за екстерно проверување на постигањата на 
учениците од област одделенска настава на македонски јазик, за учебната 2012/13 година за 
потребите на  Државниот испитен центар. 

 
 
 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 
 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

 

Петровски В., Мирасчиева, С. (2013). Мултикултурализам и интеркултурна комуникација. 
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип  ISBN 978-608-4708-36-0.  
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=195  

 
5 

  Вкупно поени 15 

  

http://eprints.ugd.edu.mk/8473/
http://eprints.ugd.edu.mk/4431/
http://eprints.ugd.edu.mk/4431/
http://eprints.ugd.edu.mk/7846/
http://eprints.ugd.edu.mk/7846/
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=195

