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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 

 

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2012) Библиотекарь как 
менеджер в школьной библиотеке. Педагогика и современность (2). pp. 178-186. ISSN 2304-9065  
 
Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2012) Теории образования. 

Педагогика и современность, 1 (2). pp. 71-79. ISSN 2304-9065 
 
Mirascieva, Snezana and Petrovski, Vlado and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2012) Роль директора в 
формировании профессионального развития учителей. Педагогика и современность (2). pp. 141-149. 
ISSN 2304-9065  
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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 

 
Mirascieva, Snezana (2012) Съвременни тенденции в предучилищното възпитание в Република 

Македония-за някои наши опити-. Свременни тенденции в предучилишното взпитание. ISSN 978-954-

395-078-2  
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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 

 

Мирасчиева Снежана, надворешен соработник - член на стручен тим за изработка на образовни 

стандарди за постигањата на учениците за VI одд. во деветгодишното основно образование по 

наставниот предмет Етика во религиите. (договор со БРО при МОН за соработка, бр.03-1381/1 од 

09.04.2012). 

 

Мирасчиева Снежана, реализација на обуката Интегрирано планирање во наставата за претставници 

од педагошко-психолошката служба во основните и средни училишта, во периодот 2010 – 2013 година, 

во рамките на проектот „Интеграција на еколошкото образование во македонскиот 

образовен систем“ во организација на Здружение на граѓани ОХО, со подршка на  Министерството 

за образование и наука. (потврда за ангажирање во реализацијата на проектните активности) 
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 Вкупно поени 23 
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