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 Поени 

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

 Поени 

 

Ivanovska, Biljana (2014) A contrastive analysis on the meaning of some German 

adjectives compared to Macedonian. Journal of language for specifc purposes. pp. 23-32. 

ISSN 2359 – 9103. 

Ivanovska, Biljana (2014) Linguistic units with the semantic feature “emotionality” from 

communicational and functional aspect in German language. Horizonti, 1. pp. 135-140. 

ISSN 1857-856X. 
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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 

 

 

Ivanovska, Biljana and Daskalovska, Nina (2014) The I-perspective and the individual's 

inner world reflected in emotional vocabulary. Knowledge - International Journal, 

Scientific and Applicative Papers, 1&2. ISSN 1857-923X  

Ivanovska, Biljana (2014) Die Ich Perspektive und innere Welt des Menschen. 

Perspektivierung-Perspektivitaet (1). pp. 145-155. ISSN 1857-7622  

Даскаловска Н., Ивановска Б. : 2014) Форми на работа во наставата по странски 

јазици. Меѓународен дијалог: Исток - запад (култура, славјанство и економија), 1 (1). 

pp. 258-263. ISSN 1857-9299 
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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 

 

 

 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/11284/
http://eprints.ugd.edu.mk/11284/
http://eprints.ugd.edu.mk/12201/
http://eprints.ugd.edu.mk/12201/
http://eprints.ugd.edu.mk/11114/
http://eprints.ugd.edu.mk/11114/
http://eprints.ugd.edu.mk/12404/
http://eprints.ugd.edu.mk/11109/
http://eprints.ugd.edu.mk/11109/


Ивановска, Билјана и Даскаловска, Нина (2014). Преглед на традиционалните 

модели за повратноста во македонскиот и германскиот јазик. Годишен зборник 

на Филолошкиот факултет, УГД Штип.     http://eprints.ugd.edu.mk/11532/  

Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut and Ivanovska, Biljana (2014) Теориско 

промислување на епистоларниот жанр. Годишен зборник 2014 - Филолошки 

факултет, УГД - Штип, V (5). pp. 87-96. ISSN 1857-7059 

http://eprints.ugd.edu.mk/11500/  

Celik, Mahmut and Denkova, Jovanka and Ivanovska, Biljana (2014) Поетско-

прозното творештво за деца на Фахри Каја. Годишен зборник 2014 - Филолошки 

факултет, УГД - Штип, V (5). pp. 97-101. ISSN 1857-7059 

http://eprints.ugd.edu.mk/11501/ 

Ivanovska, Biljana and Denkova, Jovanka and Celik, Mahmut (2014) Македонските 

преводни еквиваленти на глаголите во германскиот јазик што искажуваат 

психичка состојба. Годишен зборник 2014 - Филолошки факултет, УГД - Штип, V (5). 

pp. 137-143. ISSN 1857-7059 http://eprints.ugd.edu.mk/11502/ 

Даскаловска, Нина и Ивановска, Билјана (2014). Важноста на интеракцијата во 

наставата по странски јазици. Годишен зборник на Филолошкиот факултет, УГД 

Штип. http://eprints.ugd.edu.mk/11533/ 
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

10 
издадена скрипта – 2 (два) поени 

Конкретна активност  

B. Ivanovska. E-учебник: „Handbuch der deutschen Grammatik“. Е-    библиотека на УГД. 
Линк: http://e-lib.ugd.edu.mk/297  
 
Ivanovska, Biljana and Simone-Groszler, Astrid (2014) Deutsch fuer Schratzen. Editura 
MIRTON, Timisoara, Romania. 

 

15. Извршување на функција  Поени 

 – продекан – 3 (три) поени  3 

  Вкупно поени 30 
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