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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 
 
 

Конкретна активност 

Popeska, B., Jovanova – Mitkovska, S (2013) Draft battery of tests for evaluation of motor abilities at 6 years 
old children, 17th Symposium on Sport and Physical Education of Youth, 20 – 21.09.2013, Ohrid: Macedonia. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8894  
 
Popeska, B., Mitevski, O., Jovanovski, J., Jovanova–Mitkovska, S. (2013) Characteristics of motor tests for 
evaluation of speed used at 7 years old children, 5th International Scientific Conference of Modern Trends of 
Physical Education and Sport, 08.11 – 09.11.2013, Sofia: Bulgaria. ISSN 1314-2275, pp. 475 – 484. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8903  
 
Јованова - Митковска, С., Попеска, Б. (2013). Наставникот и неговата компетентност за справување со 
асоцијалното однесување на децата и младите,  „Професионална подготовка на бъдещия учител за 
възпитателна работа” Посветена на 70-годишнината на проф. д-р Лиляна Тодорова, ЮГОЗАПАДЕН 
УНИВЕРСИТЕТ “Неофит Рилски” ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА, Катедра Педагогика, 22 ноември, 

Благоевград: Р. Бугаријa 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8899  
 
 Jованова-Митковска С. (2013). Предучилишното воспитание и образование - состојби и предизвици, 
Прва меѓународна конференција „Социо – културните проблеми и современи предизвици“, 18 – 
19.10.2013, Тетово: Државен универзитет во Тетово, Филозофски факултет. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/89049  
 
 
Јованова-Митковска, С., Попеска, Б. (2013). Интеграциско-корелациска поврзаност на содрзините од 
наставните предмети по физичко и здравствено образование и запознавање на околината во 
оделенска настава, Прва меѓународна конференција „Социо – културните проблеми и современи 
предизвици“, 18 – 19.10.2013, Тетово, Државен универзитет во Тетово, Филозофски факултет. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8895  
 
Јованова-Митковска, С. (2013). Курикулум, наставни содржини, можни промени, Научни скуп 
„Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитењским (педагошким) 
факултетима“, 06.12.2013 Врање: Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању.. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8905  
 
Јованова-Митковска, С., Попеска, Б., Смилков, Н., Цацков, К. (2013). Практичната настава и нејзината 
реализација на Факултетот за образовни науки во Република Македонија, Научни скуп „Савремене 
тенденције у наставним и ваннаставним активностима на учитењским (педагошким) 
факултетима“, 06.12.2013 Врање: Универзитет у Нишу, Учитељски факултет у Врању. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/8907  
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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 

  
Јованова-Митковска, С. (2013). Обучувач, реализатор на работилници во рамки на проектот „Упатство 

за изведување на практична настава на студенти - идни наставници, воспитувачи и педагози“ во 
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детските установи и основните училишта во Штип и Струмица  

 

Јованова-Митковска, С. (2013) Обучувач, реализатор на работилници во рамки на проектот 

„Современи методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната 

креативност“, организирани од БРО, Р. Македонија, средни училишта. http://www.bro.gov.mk/  
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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 

Јованова-Митковска, С. (2012) Метод на случај, Штип: Воспитание, списание за образовна теорија и 

практика,  год. 8 бр. 12, стр. 7, Факултет за образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“   

https://e-lib.ugd.edu.mk/resursi/zbornici/pedagoski_pedagoski%202013.pdf  
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени 
 

 Поени 
 
 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

 
Јованова-Митковска, С., Цацков, К. (2013). Методика на наставата по природа и наставата по 

општество, Штип: Универзитет „Гоце Делчев“ http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=166 

 

Јованова-Митковска, С. (2013). Методологија на педагошко истражување со статистика-скрипта, Штип: 

Универзитет „Гоце Делчев“. http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=180  

 

Јованова-Митковска, С. (2013). Методологија на педагошко истражување со статистика-практикум, 

Штип: Универзитет „Гоце Делчев“. http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=181  

 

 

15. Извршување на функција  Поени 

 – продекан – 3 (три) поени  3 
 

  Вкупно поени 27 
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