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 Поени 

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

 Поени 

Mladenoski, Ranko (2014) Синонимните ликови во романите на Венко Андоновски. 

Контекст (12). pp. 129-143. ISSN 1857-7377  

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 

Конкретна активност 

Belcev, Tole and Mladenoski, Ranko (2014) Константин Кирил Филозоф во „Папокот 

на светот“. Зборник на трудови од XL Меѓународна научна конференција на 

Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. pp. 91-102. ISSN 

978-9989-43-371-9  

Mladenoski, Ranko (2014) Македонецот К. Миладинов кај Хрватот С. Томаш. 

Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир Македонско-хрватски книжевни, 

културни и јазични врски, Ohrid, 27-29 Sept 2013. pp. 679-687. ISSN 978-608-4744-00-
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2 

 

2 

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 

Mladenoski, Ranko (2013) Односот на македонистите од 19 век кон античка 

Македонија. Годишен зборник на Филолошкиот факултет – Штип, 4. pp. 73-81. ISSN 

1857-7059 

 

1 

http://eprints.ugd.edu.mk/11371/
http://eprints.ugd.edu.mk/11057/
http://eprints.ugd.edu.mk/11057/
http://eprints.ugd.edu.mk/11591/
http://eprints.ugd.edu.mk/10835/
http://eprints.ugd.edu.mk/10835/


13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

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

Mladenoski, Ranko (2014) Деконструкција на ликот. Македонска реч, Скопје. ISBN 

978-608-225-097-7 

10 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

1. „Теорија на поезијата“, рецензирана скрипта, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип, 

2014 (позитивно рецензирана скрипта објавена во е-библиотека на веб-

страницата од УГД). http://e-lib.ugd.edu.mk/286  

2. „Практикум по теорија на поезијата“, рецензиран практикум, Универзитет „Гоце 

Делчев“, Штип, 2014 (позитивно рецензиран практикум објавен во е-библиотека на 

веб-страницата од УГД). http://e-lib.ugd.edu.mk/338  

 

2 

 

2 

 Вкупно поени 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/10669/
http://e-lib.ugd.edu.mk/286
http://e-lib.ugd.edu.mk/338



