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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 

1. Објавен научен или стручен труд во 
најпрестижно меѓународно списание со импакт 
фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени 

  

Конкретна активност: 
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Dimitrov, Nikola and Jakovlev, 
Zlatko and Bardarova, Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) Democracy, 
demography and economic growth: Empirical investigation of association between those 
three. Wulfenia Journal, 21 (4). pp. 247-257. ISSN 1561-882X 
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2. Објавен научен или стручен труд во 
меѓународно списание без импакт фактор  – 3 
(три) поени 

 Поени 

Конкретна активност 
Koteski, Cane and Josheski, Dushko and Jakovlev, Zlatko and Bardarova, 
Snezana and Serafimova, Mimoza (2014) The Importance of Hunting and Hunting Areas 
for Big and Small Game (Food) for the Tourism Development in the Crna River Basin in 
the Republic of Macedonia. Journal of Earth Science and Enginering. pp. 121-125. ISSN 
2159-581X 

Jakovlev, Zlatko and Koteski, Cane and Bardarova, Snezana and Serafimova, 
Mimoza and Dzambazoski, Kristijan (2014) The Sports-Recreational Animation as a 
Factor for Tourism Development. Journal of Tourism and Hospitality Management, 2 (1). 
ISSN 2328-2169 
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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 

Serafimova, Mimoza and Bardarova, Snezana (2014) The need of recognition and 
validation of the organizational entrepreneurship act of the employees in the 
organizations. In: First International Scientific Conference – Center for legal and political 
research, 2014, Stip, Republic of Macedonia. 
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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 

 Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/9757/
http://eprints.ugd.edu.mk/9757/
http://eprints.ugd.edu.mk/9757/
http://eprints.ugd.edu.mk/9916/
http://eprints.ugd.edu.mk/9916/
http://eprints.ugd.edu.mk/9916/
http://eprints.ugd.edu.mk/9873/
http://eprints.ugd.edu.mk/9873/
http://eprints.ugd.edu.mk/12473/
http://eprints.ugd.edu.mk/12473/
http://eprints.ugd.edu.mk/12473/


и најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) поен 

Конкретна активност 
Серафимова, М. Стојческа-Ѓоргиоска, М. (2014) „Планирање на кариерата“, Трет 
меѓународен симпозиум, Бизнис академија Смилевски, 25.05.2014 год. БАС – 
Скопје 
Serafimova, Mimoza (2014) Странските инвеститори со „Бела книга“ за бизнис-
климата во Македонија. Deutsche Welle.  
Serafimova, Mimoza (2014) Дали во Македонија се воведува економски 
неоколонијализам? Deutsche Welle. 
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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. 

Конкретна активност 
Серафимова, Mимоза (2014) Претприемништво, менаџмент и комуникација. 
„2-ри Август“ Штип.   ISBN ISBN 978-608-4662-16-7 
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 
 

Serafimova, Mimoza and Dzamtoska-Zdravkovska, Suzana (2014) Култура на 
изразување и комуникација во претприемништвото - скрипта. ISBN 978-608-244-
143-6. 
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 Вкупно поени 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/12477/
http://eprints.ugd.edu.mk/12477/
http://eprints.ugd.edu.mk/12475/
http://eprints.ugd.edu.mk/12475/
http://eprints.ugd.edu.mk/8642/
http://eprints.ugd.edu.mk/12191/
http://eprints.ugd.edu.mk/12191/



