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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 

Barbareev, Kiril (2012) Bologna Process: Challenges and Opportunities for the Education of Preschool 

Teachers. In: Юбилейна международна университетска конференция, 18 – 19.5.2012, Veliko 

Trnovo. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2773 
 

Кирил Барбареев (2012) Анализа студиских програма за образовање васпитача: македонија, србија, 

хрватска, бугарска, словенија и холандија. Analysis of curricula for the education of educators in 

Macedonia, Serbia, Croatia, Bulgaria, Slovenia and the Netherland. ZNANSTVENO-stručna konferencija s 

međunarodnim učešćem Teorija i praksa ranog odgoja (2012 ; Zenica) 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5086 

Barbareev, Kiril (2012) Quality Culture of University Teaching. In: South East European University, A 

National Higher Education Conference.Quality of Learning and Teaching: Policy and Practice , 12 June 

2012 , Tetovo. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5058 
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5. Потпишан договор за домашна или меѓународна 
научна соработка на конкретен научен проект, 
еден договор на три години – 3 (три) поени 
годишно или 9 (девет) поени за три години 

 Поени 

Конкретна активност:  

Експерт: “Bridging Universities and Business for Enhancing Employability Skills for Students” (BRIDGES) 

Partners: American University in Bulgaria, Goce Delcev University, Macedonia. ("The project is co-funded by 

EU trough the IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO007”) 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2173 
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6. Раководење или координирање на 
институционален проект ТЕМПУС – еден 
договор на три години, 3 (три) поени годишно 
или 9 (девет) поени за три години. 

 Поени 

Конкретна активност 

Соработник во проект: STREW Tempus SM 511355 - 2010   
Title: Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan Countries 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5059 

 

 
 
3 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2773
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5086
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5058
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2173
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/5059


2 
 

Сценска адаптација  Поени 

во земјава 2 (два) 
поени 

во странство 3 (три) 
поени  

Конкретна активност 

Кирил Барбареев, Никола Смилков „Новогодишна претстава за деца“ (2012): „Нејзиното височество 

фантазијата“.  

Реализирана: Мултимедијален центар – УГД – Штип – 2 претстави 

Детска градинка „Астибо“ - Штип (3 претстави) 

Основно училиште „Гоце Делчев“ – Штип – 1 претстава 

Детска градинка „Виница“ – 1 претстава 
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12. Самостојно претставување со уметнички и 
стручни дела: 

 Поени 

во земјава – 8 (осум) 
поени 

во странство – 9 (девет) 
поени 

 

Конкретна активност 

Барбареев, К. (2012) Обучувач, реализатор на работилници во рамки на проектот „Во светот на 

детето“, проект во соработка со ОЖ на општина Струмица и  Факултетот за образовни науки  

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4854  
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност:  

Прирачник: 

Barbareev, Kiril (2012) Иницијалното образование на воспитувачите за предучилишно 

воспитание и образование - Initial Education of Educators in Preschool Education. In: Нови практики 

во детските градинки (New Practices in Кindergartens). Tempora Veritas, pp. 17-27. ISBN 978-608-

4612-03-2. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2144 

Превод на книга за деца. Учебно помагало 

Barbareev, Kiril and Milovanovic, Dragan M.D and Boev, Blazo (2012)Глистон патува во 

земјата.Универзитет „Гоце Делчев“ Штип. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2170 
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15. Извршување на функција  Поени 

 – ректор – 10 (десет) поени   

 – проректор – 6 (шест) поени 6 

 – декан – 5 (пет) поени  

 – продекан – 3 (три) поени  

  Вкупно поени 24 

 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4854
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2144
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/2170

