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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 

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

 Поени 

Конкретна активност 

Nikolovska, Violeta (2015) Ги разбираме ли метапораките? Македонски јазик, 
66. pp. 225-230. ISSN 0025-1089 
 
Nikolovska, Violeta (2015) Cultural models through the prism of language. Knowledge 
- International Journal, Scientific and Applicative papers, 11 (1). pp. 398-402. ISSN 
1857-92 
 

Nikolovska, Violeta (2015) Јазична археологија. Филолошки студии, 13 (2). pp. 
139-145. ISSN 18576060 

 

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 

Nikolovska, Violeta (2015) Justification of the study of mother language in educational system. In: 10th 
International Balkan Congress on Education and Science "Education and Globalization", 17-19 Sept 
2015, Ohrid, Macedonia. (In Press) 

Nikolovska, Violeta (2015) Јазичната култура - сегмент од јазичното образование. In: 
International Scientific Conference "Education in XXI century - conditions and perspectives", 24-25 Sept 
2015, Stip, Macedonia. (In Press) 

 

 

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 

Nikolovska, Violeta (2015) Околу компетенциите на учителот. In: Научно-стручна трибина 
„Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03 Oct 2014, Stip, 
Macedonia. 

Nikolovska, Violeta (2015) Српско-македонските културни врски во 19 век (врз примерот на 
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делото на Ѓ. Пулевски). In: Афирмација, продлабочување и проширување на вековните 
културни врски меѓу Р. Македонија и Р. Србија, 30-31 Oct 2015, Bitola, Macedonia. (In Press)  

Nikolovska, Violeta (2015) Улогата на мајчиниот јазик во образованието. In: Научно-стручна 
конференција со меѓународен карактер на тема „Состојби, предизвици и перспективи во 
воспитанието и образованието во Република Македонија“, 13 May 2015, Stip, Macedonia.  

13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) 
поени. 

Конкретна активност 

Nikolovska, Violeta (2015) Речник на термини од науката за јазикот. Goce Delcev University, 
Stip. ISBN 978-608-244-210-5 

 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност 

Nikolovska, Violeta (2015) Македонски јазик. Фонологија, морфологија, морфосинтакса. 
Goce Delcev University, Stip. ISBN 978-608-244-209-9 
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