
Име и презиме: Марија Леонтиќ 
Звање: вонреден професор 
Единица на Универзитетот: Филолошки факултет 

 

Ред. 

бр. 

Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 
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2. Објавен научен или стручен труд во меѓународно 
списание без импакт фактор  – 3 (три) поени 

 Поени 

Конкретна активност:  

1. Leontik, Marija (2015) Türkçede Vurgu. Bal-Tam Türklük Bilgisi (22). 273-280. ISSN 1452-2179 

2. Leontik, Marija (2015) Türkçede Ad Durumları. BAL-TAM Türklük Bilgisi 23. 157-164. ISSN 
1452-2179 

3. Леонтиќ, Марија. (2015) Личните имиња во македонските и во турските училишни 
книги во Македонија. Knowledge - International Journal, 11 (1). pp. 442-446. ISSN 1857-92 
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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 

Конкретна активност: 

1. Leontik, Marija. (2015) Gramer Kitaplarının Türk Dilinin Öğrenilmesinde Yararları ve Temel 

Türkçe Dil Bilgisi Kitabının Yeri.20.Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu. (20-ти меѓународен 

симпозиум на турската култура).  pp. 48-56. ISSN 978-8944-5264-4-9 
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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 

 

 

 

 

Конкретна активност 

Леонтиќ, Марија. (2015) Потекло, адаптација и семантика на турскиот суфикс -лак /-lIk/ (-
lık, -lik, -luk, -lük) во македонскиот јазик. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - 
Штип, 6. ISSN 1857-7059 

Леонтиќ, Марија. (2015) Книгата за деца-модул за дијалог меѓу културите. Огледало (227). 

pp. 3-6. ISSN 0351-2126 
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/13244/
http://eprints.ugd.edu.mk/14560/
http://eprints.ugd.edu.mk/14431/
http://eprints.ugd.edu.mk/14431/
http://eprints.ugd.edu.mk/14587/
http://eprints.ugd.edu.mk/14587/
http://eprints.ugd.edu.mk/14836/
http://eprints.ugd.edu.mk/14836/
http://eprints.ugd.edu.mk/14724/


Конкретна активност 

1. Leontik, Marija – Леонтиќ, Марија. (2015) Gel Türkçeyi ve Makedoncayı Sevelim Gel Türkçeyi ve 

Makedoncayı Öğrenelim! Дојди турскиот и македонскиот да го сакаме Дојди турскиот и 

македонскиот да го научиме! Marija Leontik, Skopje. ISBN 978-608-65464-5-8(13) 
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  Вкупно поени      18 

                

http://eprints.ugd.edu.mk/14830/
http://eprints.ugd.edu.mk/14830/
http://eprints.ugd.edu.mk/14830/

