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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 

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 

Skarik, Milica (2012) Досегашни сознанија за мерењето на музичките искуства. Музика (17). ISSN 
1409-5579 

Skarik, Milica (2012) Параметри за составување тестови за мерење на музички 
постигнувања. Годишен зборник 2011 на Факултетот за музичка уметност при УГД Штип, 2 (2). pp. 91-
97. ISSN 1857-7296 
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10.    

Изведба на целовечерен камерен концерт во 
призната сала: 

 Поени 

во земјава 3 (три) 
поени 

во странство 5 (пет) 
поени 

Skarik, Milica and Pavlovski, Branko (2012) Рецитал (целовечерен концерт) на Бранко Павловски - 

кларинет и Милица Шкариќ - пијано. [Performance] 

 

Skarik, Milica and Arsenski, Mihailo (2012) Рецитал (целовечерен концерт) на Михајло Арсенски - тенор 

и Милица Шкариќ - пијано. [Performance] 
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Изведба на дела снимени на ЦД во траење од 
околу 40 – 50 минути издадено од издавачка куќа: 

 Поени 

во земјава 6 (шест) 
поени  

во странство 6 (шест) 
поени 

Skarik, Milica and Arsenski, Mihailo (2012) Lieder - Mélodies - Песни, Mihailo Arsenski - tenor, Milica Škariќ - 

piano. [Audio] 
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Музичка работилница, изложба и проекција  Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Skarik, Milica (2012) Музички работилници за изведба на избрани клавирски дела од Ј. С. Бах. In: 

Музички работилници, 22 мај, 23 мај, 30 мај и 1 јуни 2012 , Музичко училиште "Сергеј Михајлов" - Штип, 

Факултет за музичка уметност - Штип, Музичко училиште "Христо Јуруков" - Кочани, Музичко училиште 

"Стефан Гајдов" - Велес. 
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 Вкупно поени 18 
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