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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 

3 

Конкретна активност 

Janevski, Vladimir (2014) Глувонемите ора, нивната стилска и морфолошка 
анализа. Македонски фолклор, 36 (69). ISSN 0542-2108 (Article) 

 

 
 
 

3 

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 

 

2 

Конкретна активност 

Janevski, Vladimir (2014) Форми во македонските играорни обрасци. Зборник на 
трудови - Илинденски денови, 6. pp. 4-9. (Article) 
 
Janevski, Vladimir (2014) Народните ора прикажани во текстилното народно 
творештво. Етнолог, 16. ISSN 1409-6404 (Article) 

 

2 

10. Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

 Поени 
 

15 
во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

Janevski, Vladimir (2014) Теренско истражување во селата Бегниште и Ресава. 
[Image] (Unpublished)  

 

 
 

1 

Музичка работилница, изложба и проекција  Поени 

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

http://eprints.ugd.edu.mk/11867/
http://eprints.ugd.edu.mk/11867/
http://eprints.ugd.edu.mk/11868/
http://eprints.ugd.edu.mk/11866/
http://eprints.ugd.edu.mk/11866/
http://eprints.ugd.edu.mk/9505/


поени поени 

Конкретна активност 

Janevski, Vladimir (2014) Семинар - Илинденски денови VI. In: Семинар за 

традиционална музика и игра, 29 July-01 Aug 2014, Bitola, R.Macedonia. 

 
1 

Сценска адаптација  Поени 

во земјава 2 (два) 
поени 

во странство 3 (три) 
поени  

Конкретна активност 

Janevski, Vladimir (2014) Нашето село... [Video] (In Press) 
Janevski, Vladimir (2014) Хајри Мате Дике. [Video]  

 
4 

Селектор и промотор на концертна дејност  Поени 

во земјава 2 (два) 
поени 

во странство 3 (три) 
поени 

Конкретна активност 

- Традиционални игри од Балканот, Македонска опера и балет, Скопје, (јуни)  
- Концертна турнеа низ Македонија (Демир Капија, Битола, Струмица, 

Куманово, Скопје и Ростуше) (август - септември)   
 
Janevski, Vladimir (2014) Традиционалната музика и игра на Балканот. [Video] 
Janevski, Vladimir and Cicakovski, Timko (2014) Концертна турнеа низ Македонија. 
[Video] (In Press) 

 

 
 
 
 

14 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 
2 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

Janevski, Vladimir (2014) Методика на народни ора - скрипта. [Teaching Resource] 

 

2 

15. Извршување на функција  Поени 
3 

 – продекан – 3 (три) поени  3 

  Вкупно поени: 20 

 
     
 

 
 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/11872/
http://eprints.ugd.edu.mk/11869/
http://eprints.ugd.edu.mk/11870/
http://eprints.ugd.edu.mk/11917/
http://eprints.ugd.edu.mk/11871/
http://eprints.ugd.edu.mk/12440/



