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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 

Mirascieva, Snezana (2014) Ефективната настава од перспектива на 
комуникацијата. Настава и учење- савремени приступи и перспективе. pp. 335-346. 
ISSN 978-86-6191-028-9 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11958 
 
Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2014) Some aspects of Macedonian 
multiculturalism in textbooks for primary education. 9-th International Balkan Education 
and Science Congress, Edirne. pp. 86-89.  
 
Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2014) Religious education in function of 
multiculturalism from Macedonian perspective. In: 9th International Balkan Education and 
Science Congress, 16-18 Oct 2014, Trakya University, Edirne, Turkey. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11960  
 
Mirascieva, Snezana (2014) The self-evaluation and quality of knowledge. International 
Journal "Knowledge" Scientific and Applicative Papers, 4. pp. 637-641. ISSN 978-608-
65653-8-1 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11959  
 
Mirascieva, Snezana (2014) Самооценување на студентите во наставата по 
дидактика како современа тенденција на наставничките факултети. Савремене 
тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским 
(Педагошким) факултетима- тематски зборник. pp. 207-215. ISSN 978-86-6301-011-6 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11957  
 
Mirascieva, Snezana (2014) Възпитателя и предучилищното дете в 
съвременното общество. Сборник Съвременни тенденции в предучилищното 
възпитание. pp. 13-17. ISSN 2367-5284 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11949     
 
Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado and Mirascieva, Snezana (2014) 
Глобализацијата и нејзиното влијание врз образованието. Philosophica - 
International Journal of Social and Human Sciences, 1 (1-2). pp. 128-131. ISSN 1857-
8454 

 
 
 
 

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 

 Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11958
http://eprints.ugd.edu.mk/12117/
http://eprints.ugd.edu.mk/12117/
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11960
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11959
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11957
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11949
http://eprints.ugd.edu.mk/8431/


најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) 
поен 

 
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 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11597  
 
Mirascieva, Snezana (2014) Рефлексивноста на одделни теориски учења врз 
моделирање на ефективна воспитно-образовна комуникација. Воспитание - 
списание за образовна теорија и практика, 9 (13). pp. 11-17. ISSN 1857- 8705 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11968  
 
Mirascieva, Snezana (2014) Рефлексијата на некои тенденции во современото 
воспитание и образование. Современото воспитание и образование-состојби, 
предизвици и перспективи. pp. 11-15. ISSN 978-608-242-001-1 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11967  
 
Mirascieva, Snezana (2014) По патот на учителот Димитар Мирасчиев. Улогата 
на Штипско Ново Село во македонската историја. pp. 262-266. ISSN 978-608-4662-
24-2 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/11966  

 

 
 
 

12. Самостојно претставување со уметнички и 
стручни дела: 

 Поени 

во земјава – 8 (осум) 
поени 

во странство – 9 
(девет) поени 

 

 
Надворешен соработник-контролор на прашања/задачи за екстерно проверување 
на постигањата на учениците од област одделенска настава на македонски јазик, за 
учебната 2013/14 година за потребите на  Државниот испитен центар. 
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  Вкупно поени 18 
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