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Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 

Стандарди и нормативи за изведување на 

високообразовна дејност на Универзитетот 

  

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

 Поени 

Конкретна активност:  

 

Jakimovska, Svetlana (2015) The antonymy in Macedonian and French legal language. 

Iustinianus Primus Law Review, 6 (11). ISSN 1857-8683 

 

Jakimovska, Svetlana (2015) Les relations sémantiques des termes orthodoxes 

macédoniens et français de point de vue traductologique. Филолог, часопис за језик, 

књижњвност и културу, 6 (12). pp. 254-262. ISSN 2233-1158 

 

Jakimovska, Svetlana (2015) Функцијата на лексиката во расказот Samsung од 

Ранко Младеноски. Македонски јазик, Институт за македонски јазик „Крсте 

Мисирков“, Скопје (66). pp. 217-225. ISSN 0025-1089 
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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 

Конкретна активност: 

Jakimovska, Svetlana (2015) Преводните решенија во македонскиот превод на 

збирката раскази „Продавница на тајни“ од Дино Буцати. Paralelismi linguistici, 

letterari e culturali. pp. 251-263. ISSN 978-608-234-036-4  

Jakimovska, Svetlana (2015) Linguistic features of journalistic texts treating Macedonian 

Euro-Atlantic integrations. Зборник на научни трудови, Втора научна меѓународна 

конференција Општествени промени во глобалниот свет, 03-04 септ. 2015, Штип. 

pp. 1297-1311. ISSN 978-608-244-267-9  
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4. Потпишан годишен договор за научен проект во 
висина од најмалку 4.000 (четири илјади) 
евра/година - 4 (четири) поени  

 Поени 

Конкретна активност 

Dimitrovski, Zoran and Cvetkov, Slavco and Dzidrov, Misko and Sovreski, Zlatko and Dimitrov, 

Sasko and Jakimovska, Svetlana and Stojanova, Teodora (2015) Воведување на нови стандарди 

за задолжителна инспекција на машините и опремата за апликација на пестициди. 

 

 

4 

http://eprints.ugd.edu.mk/14400/
http://eprints.ugd.edu.mk/14920/
http://eprints.ugd.edu.mk/14920/
http://eprints.ugd.edu.mk/14513/
http://eprints.ugd.edu.mk/14513/
http://eprints.ugd.edu.mk/14911/
http://eprints.ugd.edu.mk/14911/
http://eprints.ugd.edu.mk/14913/
http://eprints.ugd.edu.mk/14913/
http://eprints.ugd.edu.mk/12812/
http://eprints.ugd.edu.mk/12812/


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 

Jakimovska, Svetlana (2015) Методи на терминолошката работа. Годишен 

зборник 2015 - Филолошки факултет, УГД - Штип (6). pp. 71-81. ISSN 1857-7059 

Jakimovska, Svetlana (2015) Преведувањето и културата. Културен живот (1-2). 

pp. 60-64. ISSN 0047-3731 
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15. Извршување на функција  Поени 

 – продекан – 3 (три) поени  3 

  Вкупно поени 22 

 
                  :   

http://eprints.ugd.edu.mk/14908/
http://eprints.ugd.edu.mk/13841/

