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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 

  

 

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana (2014) Family Structure and 

Behavior Disorders in Students in Primary Education in Macedonia. International 

Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 18 (1). pp. 8-32. ISSN 

2307 – 4531 
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2. Објавен научен или стручен труд во меѓународно 
списание без импакт фактор  – 3 (три) поени 

  

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana (2014) Curriculum and value 
orientantion in secondary schools. Knowledge, International Journal, 7. pp. 213-217. 
ISSN 978-606-65653-7-4 

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana and Mirascieva, Snezana and 
Petrovski, Vlado (2014) Карактеристики на успешен воспитувач. Педагошка 
ревија (1-2). pp. 29-35. ISSN 1409-9187 

 
Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana (2014) Specifics of managing the 
educational process. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, ответы научный журнал, 
6. 
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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 
 

 
 

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana (2014) The role of the Principal in the 
motivation for accepting changes in school. In: Компетенције васпитача за друштво 
знања. Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Кикинда, 
Република Србија, pp. 45-46. ISBN 978-86-85625-14-5 
 
Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana (2014) Management in schools in a 
multiethnic environment. In: Practicum of Future Pedagogues, Teachers and 
Kindergarten Teachers in Multicultural Environments – Experiences and Challenges, 
27-29 Nov 2014, Skopje, Macedonia. 

 
4 

9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  

 Поени 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/11206/
http://eprints.ugd.edu.mk/11206/
http://eprints.ugd.edu.mk/11588/
http://eprints.ugd.edu.mk/11588/
http://eprints.ugd.edu.mk/11597/
http://eprints.ugd.edu.mk/11736/
http://eprints.ugd.edu.mk/11736/
http://eprints.ugd.edu.mk/11508/
http://eprints.ugd.edu.mk/11508/
http://eprints.ugd.edu.mk/12405/
http://eprints.ugd.edu.mk/12405/


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 

Конкретна активност 
Емилија Петрова Ѓорѓева (2014). Фактори на меѓучовечкиот однос - како 
императив за успешно воспитно делување. Воспитание - списание за образовна 
теорија и практика, 9 (13). pp. 19-35. ISSN 1857- 8705,  
http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/911  
 
Petrova Gjorgjeva, Emilija (2014) Информациско и информатичко описменување 
на учениците во современата училишна библиотека. Современото воспитание 
и образование-состојби, предизвици и перспективи, 1. pp. 58-61. ISSN 978-608-
242-001-1 
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12 Самостојно претставување со уметнички и 
стручни дела: 

  

во земјава – 8 (осум) поени во странство – 9 (девет) 
поени 

 

Реализирано предавање на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Сплит, 

Хрватска на тема: Образовниот систем во Р. Македонија, Современото 

училиште и научно-истражувачката работа, 20.05.2014 

http://www.ffst.hr/?@=20s2r#news_8980 

 

 

 

14 Издаден учебник – 5 (пет) поени  

издадена скрипта – 2 (два) поени  

Превод на учебник од емеритус проф. д-р Јосип Милат „Педагогија – теорија на 
оспособување“ http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=375  
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  Вкупно поени  24 

  

http://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/911
http://eprints.ugd.edu.mk/11681/
http://eprints.ugd.edu.mk/11681/
http://www.ffst.hr/?@=20s2r#news_8980
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=375

