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Ред.бр. 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 
 

 
1. Kuzmanovska, Dragana and Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana (2015) Јазиците- мостови и 

ѕидови во комуникацијата. In: Second International Scientific Conference: Social change in the global 
world, 3-4 Sept 2015, Stip, Macedonia. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15083 
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6. Раководење или координирање на институционален проект ТЕМПУС – еден 
договор на три години, 3 (три) поени годишно или 9 (девет) поени за три 
години. 

 Поени 

Раководење со Институтот за јазици при Филолошкиот факултет, УГД – Штип, за 2015год. 3 

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. Petkovska, Biljana and Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana (2015) Зошто да се учат 
странските јазици? Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6. pp. 223-227. 
ISSN 1857-7059 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14983 

 
2. Marolova, Darinka and Kuzmanovska, Dragana (2015) Повеќезначност во македонскиот и во 

германскиот јазик. Годишен зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип, 6 (1). pp. 82-90. 
ISSN 1857-7059 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15095 
 

3. Kuzmanovska, Dragana and Kirova, Snezana and Ivanova, Biljana (2015) Креативноста и 
знаењето го креираат патот до училишниот успех. Сосотојби, предизвици и перспективи во 
воспитанието и образованието во Република Македонија: зборник на трудови. pp. 59-62. ISSN 
ISBN 978-608-242-021-9 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14985 
 

4. Petkovska, Biljana and Kirova, Snezana and Kuzmanovska, Dragana (2015) Ставовите на 
студентите во врска со наставничките компетенции. In: Научно-стручна трибина: 
Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21. век, 03 Oct 2014, Stip, Macedonia. 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13961 
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15. Извршување на функција  Поени 

 – декан – 5 (пет) поени  5 

  Вкупно поени 15 
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