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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 

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

 Поени 

 

Конкретна активност 

 
Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2013) The impact of music education on the 
preference of musical genres in the Republic of Macedonia. Journal of Teaching and Education, 2 (4). 
pp. 135-141. ISSN 2156-6266  
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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 

 
Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2013) Модели за музичко едуцирање во трето 
доба – изучување музички инструменти. In: Vospitanieto i obrazovanieto megu tradicionalnoto i 
sovremenoto. Institut za pedagogija/UKIM-Skopje. ISBN 978-608-238-012-4  
 
Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2013) Tvorestvoto na 
makedonskite kompozitori vo uslovi na tranzicija 1991-2012/1991-2001/2001-2012. In: Muzika regiona 
u uslovima tranzicije (1990-2010), 25.01.2013, Sala Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, 
Podgorica, Crna Gora. (Unpublished)  
 
Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Модификации во исламската мистична 
духовна музика во Република Македонија во услови на глобалните музички текови. In: Трета 
Светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизациски дијалог, 10-13 May 2013, Скопје. 
(Unpublished)  
 
Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) The continuity of the musical tradition in the 
modern education. In: International Conference Inovations, Challenges and Tendencies in the Post 
Moder Education, 12-13 Sept 2013, Stara Zagora, Bulgaria.  
 
Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2013) The music education subject in modern 
educational trends in the Republic of Macedonia. In: International Journal of Arts and Sciences-
multidisciplinary Conference, 5-13 Nov 2013, London, UK. (Unpublished)  
 
Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музичкото образование, идниот наставен 
кадар, современите образовни тенденции. Muzika, 15 (18). pp. 57-64. ISSN 1409-6579  

 

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://eprints.ugd.edu.mk/8631/
http://eprints.ugd.edu.mk/8631/
http://eprints.ugd.edu.mk/5768/
http://eprints.ugd.edu.mk/5768/
http://eprints.ugd.edu.mk/5321/
http://eprints.ugd.edu.mk/5321/
http://eprints.ugd.edu.mk/9547/
http://eprints.ugd.edu.mk/9547/
http://eprints.ugd.edu.mk/7528/
http://eprints.ugd.edu.mk/7528/
http://eprints.ugd.edu.mk/9471/
http://eprints.ugd.edu.mk/9471/
http://eprints.ugd.edu.mk/7155/
http://eprints.ugd.edu.mk/7155/


Конкретна активност 
 
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Предизвиците на глобалната музичка култура во 21 век. 
Годишен зборник на трудови на Факултет за музичка уметност, 3 (1). pp. 1-7. ISSN 1857- 8659 
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10.                        

Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

                         / Поени 
 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 
 

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Islam, Aida (2013) Музичката традиција во Коџаџик, 
Дебарско. [Image 
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Музичка работилница, изложба и проекција                            Поени 
 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

 
Музички инспирации- (циклус музички емисии на програмата на УГД/ФМ 

 
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - Емисија посветена на клавирските дела 
на W.A. Mozart, R. Schuman и F. Liszt. [Audio]  
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - музика на барокот. [Audio]  
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - звуци на есента. [Audio]  
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - дела за пијано на С. Рахмањинов. [Audio]  
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - Исак Перлман. [Audio]  
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - современи композитори, Е. Сати и Б. 
Бритн. [Audio]  
Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музички инспирации - Концерти за пијано и оркестар - 
романтизам. [Audio]  
 

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]  

 

 
 
   

Селектор на манифестација со национален 
интерес за културата 

 Поени 
 
 
 во земјава 4 (четири) 

поени 
во странство 5 (пет) 
поени 

Селектор за избор на манифестацијата од национален интерес „Виртуози“ 

 

Селектор за Годишната програма од национален интерес на МК за 2013 год. за музичко- сценска 

дејност 
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13. Издадена монографија, речник или научна книга                        / Поени 
 

 на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) 
поени. 

Islam, Aida and Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Музичката традиција во Коџаџик – 
колепката на семејството на Ататурк. Documentation. Islam & Leshkova-Zelenkovska.  
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http://eprints.ugd.edu.mk/8638/
http://eprints.ugd.edu.mk/9633/
http://eprints.ugd.edu.mk/9633/
http://eprints.ugd.edu.mk/9553/
http://eprints.ugd.edu.mk/9553/
http://eprints.ugd.edu.mk/9621/
http://eprints.ugd.edu.mk/9544/
http://eprints.ugd.edu.mk/9622/
http://eprints.ugd.edu.mk/9625/
http://eprints.ugd.edu.mk/9624/
http://eprints.ugd.edu.mk/9624/
http://eprints.ugd.edu.mk/9623/
http://eprints.ugd.edu.mk/9623/
http://eprints.ugd.edu.mk/9398/
http://eprints.ugd.edu.mk/8068/
http://eprints.ugd.edu.mk/8068/


14. Издаден учебник – 5 (пет) поени                          / Поени 
 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

 

Zelenkovska Leshkova, Stefanija (2013) Историја на музиката 1. [Teaching Resource] - Скрипта 
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  Вкупно поени 22 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/8637/

