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Поени

4 

1. Објавен научен или стручен труд во 
најпрестижно меѓународно списание со импакт 
фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени 

  

Shekutkovski, Nikita and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Markoski, Gjorgi (2012) Map of quasicomponents 

induced by a shape morphism. Glasnik Matematicki, 47 (2). pp. 431-439. ISSN 1846-7989  

 

 
4 

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

 Поени 

3 

Iliev, Dean and Atanasova-Pacemska, Tatjana (2012) Teacher Competences between Yesterday and 

Tomorrow-Macedonian Case Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, No46 (1). pp. 2294-2296. 

ISSN 1877-0428 

 

 
3 

 

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 
4 

Atanasova-Pacemska, Tatjana (2012) A non compact version of Borsuk theorem for components. In: ICTA 

2012 Third International Conference on Topology and its Applications, September, 2-7, 2012, Skopje, Republic 
of Macedonia. 

 

Jakimovik, Slagjana and Trajanovska, Irena and Gogovska, Valentina and Atanasova-Pacemska, Tatjana 
(2013) What Mathematics School Beginners Know and Can Do – a Matter of Importance or Not. Croation 
Journal of Education, 15 (1). pp. 99-110. ISSN 1848-5189 (Print) / 1848-5650 (Sp.Ed.) / 1848-5197 (Online) 

 
2 

 
 
 

2 

5. Потпишан договор за домашна или меѓународна 
научна соработка на конкретен научен проект, 
еден договор на три години – 3 (три) поени 
годишно или 9 (девет) поени за три години 

 Поени 
 

3 

Shekutkovski, Nikita and Atanasova-Pacemska, Tatjana and Vasilevska, Violeta and Markoski, Gjorgi and 

Andonovikj, Beti and Misajlevski, Zoran and Soptrajanov, Martin and Velkoska, Aneta (2012) Foundation of 

Shape Theory. [Project] 

 

 

8. Студиски /научен/ специјалистички престој во 
странство во времетраење од најмалку 1 (еден) 
месец – 2 (два) поени 

 Поени 
 

2 

Студиски истражувачки престој во траење од 1 месец (јануари 2012) на катедрата за математика и 

статистика  на Прехрамбено-биотехнолошки факултет при Универзитетот во Загреб во рамките на 

билатерална научноистражувачка соработка помеѓу Р. Македонија и Р. Хрватска 

 
1 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/4121/
http://eprints.ugd.edu.mk/4121/
http://eprints.ugd.edu.mk/4142/
http://eprints.ugd.edu.mk/4142/
http://eprints.ugd.edu.mk/4165/
http://eprints.ugd.edu.mk/7150/
http://eprints.ugd.edu.mk/5064/
http://eprints.ugd.edu.mk/5064/


 

Atanasova-Pacemska, Tatjana (2012) Structural equation modeling and application in data analyzing. In: 

Invitation lecture, January 2012, University of Zagreb – Faculty of Food Technology and Biotechnology.  

1 

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 

 

 

1 

Atanasova-Pacemska, Tatjana and Pacemska, Sanja and Zlatanovska, Biljana (2012) Moodle as a teaching 

tools in mathematics - case study in Goce Delcev University, Stip. Yearbook, Faculty of computer sciences, 

Goce Delcev University, Stip, 1 (1). ISSN 1857-8691 

 

 
1 

 

15. Извршување на функција  Поени 

 – ректор – 10 (десет) поени   

 – проректор – 6 (шест) поени  

 – декан – 5 (пет) поени 5 

 – продекан – 3 (три) поени  

  Вкупно поени 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/5148/
http://eprints.ugd.edu.mk/5158/
http://eprints.ugd.edu.mk/5158/

