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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 

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 

Smilkov, Nikola and Jovanova-Mitkovska, Snezana (2012) Initial teacher education, professional 

development and competence of preschool educators - the conditions and challenges. In: International 

Conference Education across Borders, 5-7 October 2012, Florina, Greece. 

 

11th International Biennial Of Miniature Art Gornјi Milanovac, Serbia 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4844 

 

First International Ceramic and Sculpture Workshop, Knydos Culture and Art Academy, Datça, Turkey. 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4291 
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2 
 

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 

 

 Конкретна активност 

 
Јованова-Митковска, С., Смилков, Н, Барбареев, К и др. (2012) Упатство за изведување на практична 
настава на студенти - идни наставници, воспитувачи и педагози  
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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 
и најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) поен 

 Поени 

Длум ликовно творештво „Мал формат 2012 Културно информативен центар – 
Скопје. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4842 

 

ДЛУШ Традиционална годишна изложба 2012. Безистен _Штип.  

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4917 
 

1 
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Сценска адаптација  Поени 

во земјава 2 (два) 
поени 

во странство 3 (три) 
поени  

http://eprints.ugd.edu.mk/2024/
http://eprints.ugd.edu.mk/2024/
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4844
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4291
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4842
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/4917


Конкретна активност 

„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 

 

Смилков, Н. (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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15. Извршување на функција  Поени 

 – ректор – 10 (десет) поени   

 – проректор – 6 (шест) поени  

 – декан – 5 (пет) поени 5 

 – продекан – 3 (три) поени  

  Вкупно поени 26 

 

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

