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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 

1.    

Објавен научен или стручен труд во најпрестижно 
меѓународно списание со импакт фактор од 1 (еден) до 2 
(два)  – 6 (шест) поени  

 Поени 

Конкретна активност Aleksoski, Stevan and Cackov, Oliver and Aleksoski, Ognen (2015) The External 

Migrations in Macedonia during the Transition Period and Today. Mediterranean Journal of Social 
Sciences, Vol 6 . pp. 672-679. ISSN 2039-2117 (online) 
 
Aleksoski, Stevan and Karaguleski, Petar (2015) The Fight Against Terrorism. Archieves of Business 
Research, 3 (2). pp. 134-143. ISSN 2054-7404 
 
Aleksoski, Stevan and Marolov, Dejan (2015) Ethnic Conflict as a Social Phenomenon - Reasons and 

Anatomy of Conflict. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 21. pp. 206-213. 

ISSN 2307-4531 Item not available from this repository. 

 
 

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 
 

 

Aleksoski, Stevan and Karaguleski, Petar (2015) Современи форми на тероризам и 
меѓународната соработка во борбата со тероризмот. In: Second International Scientific 
Conference:   Social change in the global world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia. 
 
Алексоски Стеван,  (2015 )  Образовните потреби и постигнувања на децата роми и другите 
деца од маргиналните  етнички групи во Р.М., Меѓународна научна конференцијана 
тема:,,Образованието во 21 век,, во организација на Факултет за образовни науки - Штип 

 
 

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

 Поени 

Конкретна активност  

Координатор на научен проект: Унапредување и заштита на биодиверзитетот на 

локалните загрозени видови во општина Радовиш,,  едногодишен научен проект 

 

  Вкупно поени 17 
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