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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 

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

 
  

 

Поени 

Конкретна активност 

Stojkov, Stojko (2015) Бугарскиот етнос и мултиетничка Бугарија: константа и 
еволуција на сфаќањата во византиските извори во X век. Гласник, 59 (1-2). pp. 
63-86. ISSN 0583-4961 

 

 

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 

Stojkov, Stojko (2015) Фикцијата на објективните критериуми против правото 
на самоопределување: примерот на македонското малцинство во Бугарија. 
Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна конференција 
Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип, 2. pp. 660-
676. ISSN 978-608-244-267-9 
 
Stojkov, Stojko (2015) Македонское меньшинство в Болгарии и бессилие 
международной правозащитной системы. Человек в глобальном мире, 
материалы Международной научной конференции (Воронеж, 18–20 мая 2015 
г.). ISSN ISBN 978-5-9273-2207-7 

 

 

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 

Stojkov, Stojko (2015) Bitola plate - dilemmas and interpretations. Самуиловата 
држава во историската, воено-полиитчката, духовната и културната традиција 
на Македонија, 2. pp. 80-105. ISSN ISBN 978-608-65524-6-6 
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http://eprints.ugd.edu.mk/15096/
http://eprints.ugd.edu.mk/15100/
http://eprints.ugd.edu.mk/15100/
http://eprints.ugd.edu.mk/15101/
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http://eprints.ugd.edu.mk/15111/


Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

  
 

Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

Истражување на терен во Бугарија (Пиринска Македонија) октомври - декември во врска 
со книгата „Осъдена надежда“ 

 

Сценска адаптација  
 

Поени 

во земјава 2 (два) 
поени 

во странство 3 (три) 
поени  

Конкретна активност 

Stojkov, Stojko (2015) Сценариј за документарната емисија: Македонците во 
бугарската политика (1948-2014). Македонска радио телевизија. 
 

 

13. Издадена монографија, речник или научна книга   
Поени 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) 
поени. 

Конкретна активност 

Stojkov, Stojko (2015) Осъдена надежда. Other. Правозащитен комитет 
толератност. 
 

 

  Вкупно поени 17 
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