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 Поени 

1.  Објавен научен или стручен труд во најпрестижно 
меѓународно списание (независно од тоа на кое место 
во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ 
соработникот) со импакт фактор од 2 (два) до 5 
(пет) – 8 (осум) поени 

 8 

Koceva, Daniela,Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija (2015) The parents’ level of 
education and its influence on the educational achievements of students from different ethnic 
groups. International Journal of Current Research, 7 (10). pp. 22041-22045. ISSN 0975-833X 
http://www.journalcra.com/ 

 

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

  

 

 

3 
Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2015) The language of 
education and the recommended bilingualism in the country. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, 
ответы научный журнал (6). ISSN 2307-5902  

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 

Stavreva Veselinovska, Snezana and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, 
Emilija (2015) Предизвикот на глобалниот свет - од философија на антропоцентризам 
до философија на екоцентизам. Knowledge - International Journal, Scientific and 
Applicative Papers, 9 (1). pp. 163-168. ISSN 1857-923X 

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana and 
Kitanova, Irena (2015) Менаџмент – процес подложен на постојани промени. Knowledge - 
International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9. pp. 72-77. ISSN 1857-92 

Snezana Mirascieva, Emilija Petrova Gjorgjeva,  Snezana Stavreva Veselinovska, 
(2015) Application of new techniques and technologies in kindergartens from the perspective of 
preschool teachers. The Fourth International Scientific Conference Competences of preschool 
teachers for the knowledge society (the Book of Abstracts. pp. 75-76. ISSN ISBN 978-86-
85625-19-0 http://www.vaspitacka.edu.rs 
 
Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kirova, Snezana (2015) Management in schools in a multiethnic 
environment. Conference proceedings from First international conference "Practicum of future 
pedagogues teachers and kindergarten teachers in multicultural environments-experiences 
and challenges", 2015. pp. 295-299. ISSN ISBN 978-608-238-086-5 
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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 

 Поени 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/14180/
http://eprints.ugd.edu.mk/14180/
http://eprints.ugd.edu.mk/14180/
http://www.journalcra.com/
http://eprints.ugd.edu.mk/14894/
http://eprints.ugd.edu.mk/14894/
http://eprints.ugd.edu.mk/14008/
http://eprints.ugd.edu.mk/14008/
http://eprints.ugd.edu.mk/15078/
http://www.vaspitacka.edu.rs/
http://eprints.ugd.edu.mk/14990/
http://eprints.ugd.edu.mk/14990/


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: 
 
Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) 
Воспитанието и образованието низ призмата на идните перспективи и развоj. Зборник на 
трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во Република 
Македонија, 2015. pp. 2-6. ISSN 978-608-242-021-9.  
 
Petrova Gjorgjeva, Emilija and Kokotova, Tatjana (2015) Училишната организациска клима фактор 
за развој на современото училиште. In: Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и 
образованието во Република Македонија, 13 May 2015, Stip, Macedonia.  

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) 
Организација, организациска култура и клима во основното училиште. In: Состојби, предизвици 
и перспективи во воспитанието и образованието во Република Македонија, 13 May 2015, Stip, 
Macedonia 

Емилија Петрова Ѓорѓева, Нови пристапи на воспитување на децата во современи услови, 
Наставникот - некогаш и денес. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Наставникот - 
некогаш, денес, утре”. pp. 54-59. ISSN 978-608-244-116-0Е 

Емилија Петрова Ѓорѓева, Дефинирање на работата на педагогот во основното училиште. 
Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на 
учителот во 21 век”. pp.103-111. ISSN 978-608-244-245-7.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Вкупно поени 24 

  
 

http://eprints.ugd.edu.mk/15064/
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