
Име и презиме:  Христо Стојаноски  
Звање: Доцент 
Единица на Универзитетот: Музичка академија 

 

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 

Излагање посветено на ликот и делото на Стела Слејанска-Стојаноска, доајенот на 
македонскиот пијанизам и музичка педагогија... ЕПТА Македонија, 21.11.2015 година 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15498 

 

10.    

Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

 Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Звучно архивирање на концерт на Михаљ Дреш и Миклош Лукач, Музичка Академија УГД - 
Штип за потребите на УГД ФМ и УГД телевизија, во соработка со Балаши институт и леторат 
по унгарски јазик – Скопје http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15493 

 

Музичка работилница, изложба и проекција  Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Промотор, програмски реализатор на музичка работилница на Михаљ Дреш и Миклош 

Лукач, Музичка Академија УГД - Штип во соработка со Балаши институт и леторат по 

унгарски јазик – Скопје http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15493 

 

во земјава 4 (четири) 
поени 

во странство 5 (пет) 
поени 

  

Манифестација: „Сеќавање на Стела Слејанска-Стојаноска“ која се одржува трета година по 

ред на 12 декември под покровителство на семејството, Министерство за култура на Р. 

Македонија, Дирекција за култура и уметност на град Скопје и фондација Никола Кљусев. 

Промоција на монографијата: „Стела Слејанска-Стојаноска, Пропагатор на современиот 

звук“ http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15495 

http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/vesti/umetnost/5598-promovirana-monografijata-stela-

slejanska-stojanoska  

 

13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15498
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15493
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15493
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15495
http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/vesti/umetnost/5598-promovirana-monografijata-stela-slejanska-stojanoska
http://www.ugd.edu.mk/index.php/mk/ugd/vesti/umetnost/5598-promovirana-monografijata-stela-slejanska-stojanoska


на македонски јазик – 10 (десет) поени и  
 
 на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) 

поени. 

Монографија: „Стела Слејанска-Стојаноска, Пропагатор на современиот звук“, автор: 

Христо Стојаноски, издавач: НАМПРЕС, ISBN 978-608-251-017-0 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15520 

 

  Вкупно поени 15 

 
 
 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15520

