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Име и презиме: Никола Смилков 
Звање: Вонреден професор 
Единица на Универзитетот: Факултет за образовни науки 
 

 

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 

  

Jovanova-Mitkovska, Snezana and Popeska, Biljana and Smilkov, Nikola (2015) 

Practical teaching at the Faculty of educational sciences-sometimes, today at the 

future. Practicum of future pedagogues teachers and kindergarten teachers in 

multicultural environments-experiences and challenges. pp. 101-114. ISSN ISBN 978-

608-238-086-5  

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

1. III International Contemporary Balkan Exhibition 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15137 
 

2. ART International symposium Olimpos Turkey 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15261 
 

3. Sinteza senzibiliteta 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15084 
 

4. Sinteza senzibiliteta II 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15113 

 
 
 
 
 
 

4. Потпишан годишен договор за научен проект во 
висина од најмалку 4.000 (четири илјади) 
евра/година - 4 (четири) поени  

 Поени 

Конкретна активност 

1. TOI TOI TOI Tools for Impact³. Координатор 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15115 

 
 
 
 

5. Потпишан договор за домашна или меѓународна 
научна соработка на конкретен научен проект, 

 Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/15248/
http://eprints.ugd.edu.mk/15248/
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15137
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15261
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15084
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15113
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15115
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еден договор на три години – 3 (три) поени 
годишно или 9 (девет) поени за три години 

Конкретна активност 

ОБСЕ - „Зајакнување на капацитетите на идните наставници за работа во 

мултиетничка средина“, координатор од Факултет за образовни науки во Штип 

 

 
 

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 

Конкретна активност 

 

1. МАЛ ФОРМАТ 2015  

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15199 

2. Скулптури на новото време 2015“ 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15155 

3. миниАРТура 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15147 

 
 
 
 
 
 

14. Издаден учебник  Поени 

Smilkov, Nikola (2014) Ликовен јазик. Goce Delcev University Press, Stip, Macedonia. ISBN 978-608-

244-146-7 http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15146  
 
 
 

 Вкупно поени  18 
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