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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 

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 

 

/(2015) Меѓународна научна конференција- Своге, Р. Бугарија „Симпозиум по въпросите на 

камерното изпълнителско майсторство и концертна програма' Презентација.  Меѓународна 

научна конференција- Своге, Р. Бугарија, 19-20 May 2015, Своге, Р.Бугарија. 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13262 
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10.    

 Изведба на целовечерен камерен концерт во 
призната сала: 

 

 

 

Поени 
 

15 
во земјава 3 (три) 
поени 

во странство 5 (пет) 
поени 

Конкретна активност 

 

(2015)Концерт "Macedonien meets Austria" Линц, Австрија. Дуо д-р Невенка Трајкова и м-р 
Кристина Палија http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13147 
 
(2015)Целовечерен Концерт на Трио Grazioso во Чрномељ, Словенија. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12902 
 
(2015)Настап на Трио Grazioso на Хуманитарен концерт во Метлика, Словенија.  
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12901 
 
(2015)Концерт на Трио Grazioso во Чрномељ, Словенијa ; сопран- Кристина Палија пијано- 
Невенка Трајкова виолина - Менче Богоевска.  
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13712 
 
(2015) Концерт на Трио Graziso во Попово, Р.Бугарија - „Common european memory of the 
past“. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/12900 
 
(2015)Свечен концерт на Трио Grazioso на свечената седница по повод 8-ми Ноември - 
Неготино и доделено 8-мо Ноемвриско признание од областа на културата на трио 
Grazioso. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13779 
 
(2015) Настап на Трио Grazioso „Топол културен бран“ - Неготино, 2015. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14203 
 
(2015) Штипско културно лето 2015 - Концерт „Вокални дијалози“ сопран и пијано,  
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м-р Кристина Палија и д-р Невенка Трајкова. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13717 
 
(2015) Концерт на Трио Graziozo - Велес Град на културата 2015. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13401 
 
(2015) Концерт флејта и пијано - Сала на МА при УГД – Штип 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14013 
 
(2015) Новогодишен концерт на студентите од Вокално инструменталниот оддел при 
Музичка академија, Штип  http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15162 

  Вкупно поени 17 
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