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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 

 

Kuzmanovska, Dragana and Nicheva, Vesna (2014) Потребата од воспоставување 
на рамнотежа меѓу двете струења врз македонскиот јазик.  In: Научни скуп: Наука 
и глобализација, 17–19 May 2013, Пале, Источно Сарајево, Република Српска. 
http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2014/06/16/zbornik_8_1-1.pdf 
 
Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska,Dragana (2014) Проектот 
како важен елемент во остварување на наставниот процес. Савремене 
тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским 
(педагошким) факултетима. Учитељски факултет, Врање, Р. Србија, pp. 322-327. 
ISSN 978-86-6301-011-6 

Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Kirova, 
Snezana (2014) Наставникот како главна нишка во забавување на процесот на 
заборавање кај учениците. In: Современото воспитание и образование - состојби, 
предизвици и перспективи, 14.05.2014год., Штип. 

Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2014) Улогата 
на наставникот во изучувањето на странските јазици. In: Современото 
воспитание и образование - состојби, предизвици и перспективи, 14.05.2014год., 
Штип. 
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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 

 

http://www.ffuis.edu.ba/media/publikacije/radovi/2014/06/16/zbornik_8_1-1.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/10239/
http://eprints.ugd.edu.mk/10239/
http://eprints.ugd.edu.mk/10102/
http://eprints.ugd.edu.mk/10102/
http://eprints.ugd.edu.mk/10111/
http://eprints.ugd.edu.mk/10111/


Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana (2014) Три 
методи за учење на новите генерации. Воспитание - списание за образовна 
теорија и практика, 9 (13). pp. 87-93. ISSN 1857- 8705 
 
Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Petkovska, Biljana (2014) Анализа 
на фразеолошките единици со компонентата „уста“ во германскиот и во 
англискиот јазик. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 5 (1). 
pp. 33-41. ISSN 1857-7059 
 
Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Nicheva, Vesna (2014) Успешен 
трансфер на поговорките и пословиците од еден во друг јазик. Годишен зборник 
2013 - Филолошки факултет, УГД - Штип. ISSN 1857-7059  
 
Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana (2014) Именските фразеологизми со 
компонентата зооними разгледувани во македонскиот, германскиот и 
англискиот јазик. Yearbook 2012, Faculty of Philology, 3 (3). pp. 151-156. ISSN 1857-
7059 
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

 издадена скрипта – 2 (два) поени   

 Кузмановска, Драгана (2014). Überblick der deutschen 

Sprachwissenschaft- Lexikologie. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. 

ISBN 978-608-244-039-2.  

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php.?id=296 

Кузмановска, Драгана (2014). Arbeitsbuch- Überblick der deutschen 

Sprachwissenschaft- Lexikologie. Универзитет „Гоце Делчев“, Штип. 

ISBN 978-608-244-043-9.      

http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php.?id=295 

  

  Вкупно поени 16 

 

 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/11542/
http://eprints.ugd.edu.mk/11542/
http://eprints.ugd.edu.mk/11690/
http://eprints.ugd.edu.mk/11690/
http://eprints.ugd.edu.mk/11690/
http://eprints.ugd.edu.mk/9189/
http://eprints.ugd.edu.mk/9189/
http://eprints.ugd.edu.mk/9027/
http://eprints.ugd.edu.mk/9027/
http://eprints.ugd.edu.mk/9027/
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php.?id=296
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php.?id=295



