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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 

 

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Stvaralastvo makedonskih kompozitora u uslovima 
tranzicije od 2001. do 2012.godine. Muzika regiona u uslovima tranzicije (1990-2010), 42. pp. 55-
62. ISSN 978-86-7215-359-0 
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10.    

Музичка работилница, изложба и проекција  Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

  

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina and Jovanov, 

Ilco (2015) Работилница на тема: Музичките инструменти во оркестарската музика - 

основни функции во реализирањето на музичката идеја и творечката концепција низ 

историјата на музиката. [Video] 

1 

Компонирано музичко дело за камерен, гудачки 
или симфониски оркестар, вокално-
инструментални и музичко-сценски дела, како 
кантата, ораториум, реквием, опера, балет итн., 
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 8 (осум) 
поени 

во странство 9 (девет) 
поени 

Конкретна активност 

 

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Кирилица - концерт на Македонска 
филхармонија. [Performance] 
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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, 

 Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/13979/
http://eprints.ugd.edu.mk/13979/
http://eprints.ugd.edu.mk/13220/
http://eprints.ugd.edu.mk/13220/
http://eprints.ugd.edu.mk/13220/
http://eprints.ugd.edu.mk/14388/
http://eprints.ugd.edu.mk/14388/


концертна изведба (печатено како партитура од 
официјална институција или снимено-издадено 
на ЦД од официјална медиумска или издавачка 
куќа) 

во земјава 5 (пет) 
поени 

во странство 7 (седум) 
поени 

 

Конкретна активност 

 

Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Concert - Ensemble ConTempora - Mons, 
Belgium. [Performance] 
 
Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Concert - Ensemble ConTempora - Liege, 
Belgium. [Performance] 
 
Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) „Денови на македонска музика 2015“ Концерт на 
ансамблот КонТемпора со гости од ансамблот Aventure. [Performance] 
 
Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) GlassWorlds - concert, Kiev, Ukraine Museum of 
National Treasures. [Performance] 

 
 
 
 

15 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

 

Zelenkovska Leshkova, Stefanija and Velkovska-Trajanovska, Valentina (2015) Познавање на 
музичките инструменти и нивните функции во оркестарот и основи на музичките 
форми. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип. ISBN 978-608-244-147-4 
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  Вкупно поени 35 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/13304/
http://eprints.ugd.edu.mk/13304/
http://eprints.ugd.edu.mk/13303/
http://eprints.ugd.edu.mk/13303/
http://eprints.ugd.edu.mk/13069/
http://eprints.ugd.edu.mk/13069/
http://eprints.ugd.edu.mk/12725/
http://eprints.ugd.edu.mk/12725/
http://eprints.ugd.edu.mk/12980/
http://eprints.ugd.edu.mk/12980/
http://eprints.ugd.edu.mk/12980/

