
Ангеле Михајловски 

 

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 

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 

 
Учество на конференција на педагози по пијано – ЕПТА 2012, Скопје ДМБУЦ „Илија Николовски Луј“, 

08.12.2012 
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10.   Поени 

Изведба на целовечерен камерен концерт во 
призната сала: 

 Поени 

во земјава 3 (три) 
поени 

во странство 5 (пет) 
поени 

Конкретна активност 

 
Mihajlovski, Angele and Jankoski, Marjan (2012) „Македонски духовни конаци 2012“ Струга. [Performance] 

(Unpublished) 

 

Камерен концерт во концертната сала на ФМУ – Скопје (Капричо за пијано и оркестар – транскрипција 

за 2 пијана од Игор Стравински), ноември 2012 

 

Камерен концерт во концертната сала на ФМУ – Скопје, (Концерт за пијано и оркестар во а-мол - 

транскрипција за 2 пијана од Едвард Григ), октомври 2012 

 

Концерт поповод 70 години од смртта на основачот на природно-научниот музеј во Скопје и Струга – 

Др. Никола Незлобински, Струга, 22 декември 2012 
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Изведба на дела снимени на ЦД во траење од 
околу 40 – 50 минути издадено од издавачка куќа: 

 Поени 

во земјава 6 (шест) 
поени  

во странство 6 (шест) 
поени 

Конкретна активност  

Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

 Поени 

во земјава 1 (еден) во странство 2 (два) 

http://eprints.ugd.edu.mk/4936/


поени поени 

Конкретна активност  

Музичка работилница, изложба и проекција  Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност  

Сценска адаптација  Поени 

во земјава 2 (два) 
поени 

во странство 3 (три) 
поени  

Конкретна активност  

 Селектор и промотор на концертна дејност  Поени 

во земјава 2 (два) 
поени 

во странство 3 (три) 
поени 

Конкретна активност 

 

Mihajlovski, Angele and Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana and Skarik, Milica (2012) Концертна турнеја 

на студентите од катедрата по пијано во Штип, Струмица, Кавадарци и Велес. [Performance] 

(Unpublished) 

 

Mihajlovski, Angele and Potevska, Emilija and Dzorleva, Tatjana (2012) Новогодишен Концерт на 

студентите од катедрата по пијано при ФМУ - Штип. [Image] (Unpublished) 
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 Вкупно поени 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/5107/
http://eprints.ugd.edu.mk/5107/
http://eprints.ugd.edu.mk/5111/
http://eprints.ugd.edu.mk/5111/



