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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 

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 

 

Gavrilovski, Goce (2012) Оркестрациска и темброва идеја и нивната звучна материјализација во 

делото „Болеро“ од Морис Равел. Зборник на трудови, Факултет за музичка уметност, 3 (3). pp. 25-34. 

ISSN 1857-8659  
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10.    

Музичка работилница, изложба и проекција  Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

 

Промоција на музичката едукација во Средните музички училишта (Скопје, Штип, Битола, Тетово) 
Janevski, Vladimir and Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Jovanov, Ilco and Velkovska-Trajanovska, 
Valentina and Skarik, Milica and Gavrilovski, Goce (2013) Факултет за музичка уметност. [Video]  

 

 

Компонирано музичко дело (соло, дуо, трио, 
квартет, камерен ансамбл до седум изведувачи, 
хор и вокално-нструментални дела во траење 
до 7 мин.) со оригинални уметнички резултати, 
концертна изведба (печатено како партитура од 
официјална институција или снимено-издадено 
на ЦД од официјална медиумска или издавачка 
куќа) 

 Поени 
 
 
 

во земјава 5 (пет) 
поени 

во странство 7 (седум) 
поени 

 

Конкретна активност 

 

Gavrilovski, Goce (2012) Concert- "Zablealo", Санкт Петерсбург. [Performance] / 

 
Gavrilovski, Goce (2013) Piano Cycle- Gavrilovski Goce- Concert in NY- USA. [Performance] (Submitted)  
 
Gavrilovski, Goce (2013) Рудо јагне - детски хор. [Performance] 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/9512/
http://eprints.ugd.edu.mk/9512/
http://eprints.ugd.edu.mk/9398/
http://eprints.ugd.edu.mk/6780/
http://eprints.ugd.edu.mk/7159/
http://eprints.ugd.edu.mk/6786/


Gavrilovski, Goce (2013) DMM-2013, Concert: Gavrilovski Goce, suite, partita for piano, solo: Осамен, 
Напевен воздив (2011) Polytechnics- The music of the XX-th Century. [Performance] 
 
Gavrilovski, Goce (2013) Gavrilovski Goce- Zableja rudo jagne, for child choir. [Performance]  
 
Gavrilovski, Goce (2013) Gavrilovski Goce- Daj duj, for sopran & piano. [Performance]  
 
Gavrilovski, Goce (2013) Goce Gavrilovski- Rudo jagne zableka za detski hor. [Performance] 
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  Вкупно поени 16 

     
       
 
         

http://eprints.ugd.edu.mk/6781/
http://eprints.ugd.edu.mk/6781/
http://eprints.ugd.edu.mk/6784/
http://eprints.ugd.edu.mk/6785/
http://eprints.ugd.edu.mk/6783/

