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 Поени 

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

 Поени 

Leontik, Marija (2013) Bati dünyasina pencere açan Kâtip Çelebi’nin Makedonya için önemi ve değeri. Bal-
Tam Türklük Bilgisi, 18. pp. 183-192. ISSN 1452-2179 
 

Leontik, Marija (2013) Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” sinde Makedon şehirleri ve onlarin tasviri. Bal-Tam 

Türklük Bilgisi, 19. pp. 83-94. ISSN 1452-2179 
 

Leontik, Marija (2013) Граматичка структура на реченицата во македонскиот и во турскиот 
јазик. Филолошки студии, 2. pp. 90-104. ISSN 18576060 
 

Leontik, Marija (2013) İştip “Gotse Delçev” Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyati Bölümüne 
Sayin Halil Açikgöz’ün katkisi. In: Türk Dünyasindan Halil Açikgöz'e Armağan. Doğu Kitabevi, İstanbul, pp. 
77-80. ISBN 978-605-5296-34-6 
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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 

Leontik, Marija (2013) Македонскиот јазик во образовниот процес кај турската националност во 
Македонија. Прв, втор, друг јазик: хрватско-македонски споредби. pp. 143-151. ISSN 978-953-296-071-6 
 

Leontik, Marija (2013) Makedonca-Türkçe ve Türkçe-Makedonca Konuşma Kılavuzlarının Türkçe ve 
Makedoncanın Öğrenilmesinde Yararları. 18. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Üsküp, Makedonya – 
Bildiriler. pp. 104-113. 
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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 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 

Leontik, Marija (2013) Потекло и адаптација на турскиот суфикс -ли /-Lİ/ (-lı, -li, -lu, -lü) во 

македонскиот јазик. Литературен збор (4-6). pp. 23-29. ISSN 0024-4791 

  

Leontik, Marija (2013) Транскрипцијата на турските лични имиња при превод од турски на 
македонски јазик. Огледало (209). pp. 6-7. ISSN 0351-2126 

 
Семантиката на турскиот суфикс -џи/-чи /-ci/ (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) во турскиот и во 
македонскиот јазик 
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http://eprints.ugd.edu.mk/8456/
http://eprints.ugd.edu.mk/8457/
http://eprints.ugd.edu.mk/8460/
http://eprints.ugd.edu.mk/8460/
http://eprints.ugd.edu.mk/8675/
http://eprints.ugd.edu.mk/8675/
http://eprints.ugd.edu.mk/8459/
http://eprints.ugd.edu.mk/8459/
http://eprints.ugd.edu.mk/9923/
http://eprints.ugd.edu.mk/9923/
http://eprints.ugd.edu.mk/8674/
http://eprints.ugd.edu.mk/8674/
http://eprints.ugd.edu.mk/8507/
http://eprints.ugd.edu.mk/8507/
http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/710
http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/710


13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

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

Leontik, Marija (2013) Makedonca - Türkçe konuşma kilavuzu 1, Makedonca transkripsiyonu ile / 
Македонско – турски разговорник 1, со македонска транскрипција. Марија Леонтиќ, Скопје. ISBN 978-

608-65464-2-7 
 

Leontik, Marija and Selman, Neyat (2013) Основен Турско-македонски речник / Temel Türkçe-Makedonca 
sözlük. Марија Леонтиќ, Скопје. ISBN 978-608-65464-3-4 
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Фонетика и фонологија на современиот турски јазик – скрипта 
 http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=221 

 
Практикум по фонетика и фонологија на современиот турски јазик  
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=220 
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                                                                                                                            Вкупно поени:     40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/7151/
http://eprints.ugd.edu.mk/7151/
http://eprints.ugd.edu.mk/9414/
http://eprints.ugd.edu.mk/9414/
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=221
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=220



