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 Поени 

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

 Поени 

 

Leontik, Marija (2014) Nazım Hikmet'in Sevdiği Kadınlar. BAL-TAM Türklük Bilgisi 20 
(20). pp. 139-147. ISSN 1452-2179  

Leontik, Marija (2014) Помошниот глагол сум во македонскиот јазик и помошниот 
глагол i- во турскиот јазик. Филолошки студии, 2 (12). pp. 670-687. ISSN 18576060 

3 
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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 

 

 

Leontik, Marija (2014) Модел на превод сконцентриран на преведувачот. Зборник 
на трудови од Меѓународната конференција за применете лингвистика: Практиката 
во јазикот, јазикот во практиката. pp. 317-325. ISSN 978-608-4506-34-8 

Leontik, Marija (2014) Original and translated poetry as a module for a dialogue among 
cultures. Knowledge - International Journal, Scientific and Applicative Papers, 1-2. pp. 
762-766. ISSN 1857-923X  

Leontik, Marija (2014) Карактеристики на оригиналната и преведената 
книжевност за деца и младина. Огледало (221). pp. 3-5. ISSN 0351-2126   
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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 

 

 

 

 

Leontik, Marija (2014) Семантиката на турскиот суфикс -ли /-lİ/ (-lı, -li, -lu, -lü) во 
турскиот и во македонскиот јазик. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, 
УГД - Штип (5). pp. 53-62. ISSN 1857-7059  

1 

http://eprints.ugd.edu.mk/10526/
http://eprints.ugd.edu.mk/11825/
http://eprints.ugd.edu.mk/11825/
http://eprints.ugd.edu.mk/11113/
http://eprints.ugd.edu.mk/10060/
http://eprints.ugd.edu.mk/10060/
http://eprints.ugd.edu.mk/12012/
http://eprints.ugd.edu.mk/12012/
http://eprints.ugd.edu.mk/11512/
http://eprints.ugd.edu.mk/11512/


14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

 
издадена скрипта – 2 (два) поени 

Leontik, Marija (2014) Temel Türkçe Dilbilgisi. Marija Leontik, Skopje. ISBN 978-608-
65464-4-1  
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 Вкупно  поени 18 
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