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Име и презиме: Кирил Барбареев 
Звање: Вонреден професор 
Единица на Универзитетот: Факултет за образовни науки 

 

Ред.

бр. 

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 

Popeska, Biljana and Barbareev, Kiril and Janevik-Ivanovska, Emilija (2015) Organization And 
Realization Of University Sport Activities In Goce Delcev University - Stip. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 197. pp. 2293-2303. ISSN 1877-0428  

Popeska, Biljana and Jovanova-Mitkovska, Snezana and Barbareev, Kiril (2015) Manifestation, 
Measurement and Assessment of Balance in 7 Years Old Children. Research in Kinesiology, 1 
(43). pp. 115-121. ISSN 1857- 7679 

Janevik - Ivanovska, E., Mitrev, S., Boev, B., & Barbareev, K. (2015) Integrated university - What 
integrated education and science can provide more, at 7thWorld Conference on Educational 
Sciences WCES, 05 - 07 February 2015, Athens, Greece. 

Barbareev, K (2015). Системот за образование на воспитувачите во Р. Словенија. 10th 
International Balkan Education and Science Congress Education and globalization. OHRID, 17 – 
19.  IX   2015 

 
Barbareev, Kiril (2015). Between traditions and innovations in the system of training of teachers. 
17 th International Conference “Traditions and innovations  in the education of the Balkan 
countries”. Varna, September, 24 – 26 – 2015 

 
Barbareev, K., Tasevska, A. (2015). Компаративна анализа на студиските програми за 
образование на воспитувачите во дел од Европските земји. Меѓународна научна 
конференција на факултетот за образовни науки – Штип, УГД. Образованието во XXI век -
состојби и перспективи-24 – 25 септември, 2015 година Штип  
 

Tasevska, A., Barbareev, K., (2015). The Issue of Respecting the Developmental Possibilities and 
Activity-Planning in Early Childhood Development Меѓународна научна конференција на 
факултетот за образовни науки – Штип, УГД. Образованието во XXI век -состојби и 
перспективи-24 – 25 септември, 2015 година Штип 

Hmelak, M., Lepičnik Vodopivec, J., Barbareev,K (2015). Interculturalism from the perspective of 
pedagogics and integration in preschool with emphasis on cooperation with parents (во фаза на 
објавување во списание со импакт фактор) 

Popeska, Biljana and Barbareev, Kiril and Janevik-Ivanovska, Emilija (2015) Organization And 
Realization Of University Sport Activities In Goce Delcev University - Stip. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 197. pp. 2293-2303. ISSN 1877-0428 

 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/13753/
http://eprints.ugd.edu.mk/13753/
http://eprints.ugd.edu.mk/13274/
http://eprints.ugd.edu.mk/13274/
http://eprints.ugd.edu.mk/13753/
http://eprints.ugd.edu.mk/13753/
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4. Потпишан годишен договор за научен проект во 
висина од најмалку 4.000 (четири илјади) 
евра/година - 4 (четири) поени  

  
Поени 

 

Barbareev, Kiril and Janevik-Ivanovska, Emilija (2015) Regional Platform for 

Benchmarking and Cooperation in Higher Education and Research. [Project] (In Press) 
(2015-2018) 

 

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 

Barbareev, Kiril (2015) „Заедници за учење“ Фондација за образовни и културни иницијативи 
„Чекор по чекор“ - Македонија. [Project] 
 
Barbareev, Kiril (2015) Туторска поддршка на ученици Роми кои учат во основно 
образование во Р.Македонија”. [Project] (Unpublished) 
 
Barbareev, Kiril (2015) Multiethnic concept in education. [Project] 
 
Проект - 300 000 таблети, МОН. 

 

6. Самостојно претставување со уметнички и 
стручни дела во странство 9 поени 

  

Прeдавање на Универзитет во Марибор, Филозофски факултет и Педагошки 
факултет. (8 часа). Selected topics in early childhood education and care 

 

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 

 

Барбареев, К. (2015). Интегриран пристап во предучилишното воспитание и образование и 
системот на образование на учителите -  Искуството од Израел. Научно - стручна трибина 
на тема „Учителот и средината за учење и развој “ 02.10.2015. Факултет за образовни науки 
– Штип. 

 
Барбареев, К. (2015). Уметност на говорењето.  Факултет за образовни науки –Штип, Совет 
на млади на Општина Штип. 25.12.2015 година 

 
Barbareev, Kiril (2015) Новогодишна претстава за деца „Сподели радост“. [Performance] 

 

Barbareev, Kiril (2015) Бабини игри – координатор на работилница. In: Работилница за 
примена на бабини игри, 19 March 2015 

 
 
 
 

14.   Поени 

Издадена скрипта – 2 (два) поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/15299/
http://eprints.ugd.edu.mk/15299/
http://eprints.ugd.edu.mk/13465/
http://eprints.ugd.edu.mk/13465/
http://eprints.ugd.edu.mk/15266/
http://eprints.ugd.edu.mk/15266/
http://eprints.ugd.edu.mk/13495/
http://eprints.ugd.edu.mk/15609/
http://eprints.ugd.edu.mk/13466/
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Методика на воспитно образовна работа по култура на говорот 1и2 http://e-
lib.ugd.edu.mk/454  
Практикум по Методика на воспитно образовна работа по култура на говор http://e-
lib.ugd.edu.mk/449  

 

 

15. Извршување на функција  Поени 

 – Проректор   

  Вкупно поени 32 
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