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

 Поени 

 

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado (2013) Teachers and modern 
educational information technology. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (3). 
ISSN 2307-5902 
 
Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana (2013) Tolerance in multicultural 
societies: Practices to mitigate ethnic and cultural distance. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы 
научный журнал (3). pp. 3-117. ISSN 2307-5902  
 
Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado (2013) Communication, media 
and culture through the prism of mass, Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал (1). 
Taganrog, Russia, ISSN 2307-5902, in press. http://journal.tagcnm.ru  

 

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 Petrovski, Vlado (2013) Communication competencies required from managers in 

education, Education between tradition and modernity, International Symposium, Ohrid, 22-24 

September,2011, pp.497-505, ISBN 978-608-238-012-4. 

 

Снежана Мирасчиева, Владо Петровски, Даниела Коцева (2013), Воспитувањето на учениците во 

контекст на работната култура, социо-културен проблем и предизвик на современото воспитание и 

образование, Меѓународна научна конференција на Филозофскиот Факултет при Државниот 

Универзитет во Тетово, на тема: Социо-културни проблеми и современи предизвици, 18-19.10.2013, 

книга на апстракти стр.42-43,  

 

Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2013) Предизвиците на 

современото воспитание и образование во контекст на самооценувањето на учениците како 

социо-културен проблем. In: Социо-културни проблеми и предизвиците на современоста, 18-19 Oct 

2013, Tetovo, Macedonia.  

 

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2013) Мултикултурните 

општества и етничко-културната дистанца. Philosophica. pp. 94-96. 

 

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado (2013) Глобализацијата и нејзиното влијание врз 

образованието. Philosophica, 196.  

 

Емилија Петрова Ѓорѓева, Снежана Мирасчиева, Владо Петровски, (2013), Менаџирање на 

училиштата во мултиетничка средина, Меѓународна научна конференција на Филозофскиот 
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Факултет при Државниот Универзитет во Тетово, на тема: Социо-културни проблеми и современи 

предизвици, 18-19.10.2013, книга на апстракти, стр.70-71,  

 

Владо Петровски (2013), Мултукултурализмот и неговите рефлексии врз образовниот систем на Р. 

Македонија, Научна сесия: „Професионална подготовка на бъдещия учител за възпитателна 

работа“, 22.11.2013 Благоевград, Факултет по педагогика 

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 

 
Проектот на УСАИД за „Меѓуетничка интеграција во образованието” (ПМИО), се одржани две 

работилници и тоа во периодот од 30-31.08.2013 година и од 25-26.10.2013 година 

 

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: 

 
Даниела Коцева, Владо Петровски, Снежана Мирасчиева, (2013), Стручната подготвеност на 
наставниците за реализација на наставата по религиско образование во Република Македонија, 
Научно-стручна трибина „Наставникот-некогаш, денес, утре“ Факултет за образовни науки, 
Универзитет„Гоце Делчев“ – Штип, 04.10.2013 
 
Владо Петровски, Даниела Коцева, (2013), Наставникот-современото образование и 
глобализацијата, Научно-стручна трибина „Наставникот-некогаш, денес, утре“ Факултет за образовни 
науки, Универзитет„Гоце Делчев“ – Штип, 04.10.2013 
 
Владо Петровски, Даниела Коцева (2013), Образованието и воспитанието – од традицијата до 
современост Научна-стручна расправа на тема:Општина Штип, 22.05.2013 година. 
 
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.  
 
Daniela Koceva, Vlado Petrovski, (2013) Образовната политика и осврт кон образовните постигнувања 
по етичката основа во Република Македонија, Воспитание (списание за образовна теорија и 
практика), 8 (12). pp. 141-148. ISSN 1857/5331 

 
 
 

12. Самостојно претставување со уметнички и стручни дела:  Поени 

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

Конкретна активност 

 – надворешен соработник- контролор на прашања/задачи за екстерно проверување на постигањата 

на учениците од област Социологија, Граѓанско образование, Граѓанска култура и Запознавање на 

религијата, Класична култура во Европската цивилизација за учебната 2012/2013 година за 

потребите на Државниот испитен центар 

 

 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/7846/
http://eprints.ugd.edu.mk/7846/


издадена скрипта – 2 (два) поени  
 

Конкретна активност 

Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2013) Муликултурализам и интеркултурна комуникација. 

Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. ISBN 978-608--4708-36-0 

 

  Вкупно поени 18 

  

http://eprints.ugd.edu.mk/8428/

