
Име и презиме: Марјан Јанкоски 
Звање: вонреден професор 
Единица на Универзитетот: ФМУ- Штип 
 

 

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 

10.    

Изведба на целовечерен камерен концерт во 
призната сала: 

 Поени 
 

во земјава 3 (три) 
поени 

во странство 5 (пет) 
поени 

Конкретна активност 

03.07.2015, Охрид – Целовечерен концерт на Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“ 

по повод одржување на ‘15-та по ред меѓународна конференција на математичари’ 

LOOPS’15 CONFERENCE http://eprints.ugd.edu.mk/15030/ 
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Музичка работилница, изложба и проекција  Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

18.04.2015 (Кочани) - Изведба на композицијата „Радосна песна“ од авторот Марјан 

Јанкоски на емисијата „Попладне со Тања“, едночасовна портрет емисија посветена на 

Марјан Јанкоски и музичкиот состав „Портал“ на кочанската Канал 8 телевизија (во 

емисијата беа изведени и композициите „Вдахновение“ и „Васиљке ќиске Босиљке“) 

http://eprints.ugd.edu.mk/14647/ 
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Компонирано музичко дело (соло, дуо, трио, 
квартет, камерен ансамбл до седум изведувачи, 
хор и вокално-нструментални дела во траење 
до 7 мин.) со оригинални уметнички резултати, 
концертна изведба (печатено како партитура од 
официјална институција или снимено-издадено 
на ЦД од официјална медиумска или издавачка 
куќа) 

 Поени 
 
 
 

во земјава 5 (пет) 
поени 

во странство 7 (седум) 
поени 

 

Конкретна активност 

23.09.2015 (Рим, Италија) - Изведба на композицијата „Крилјата на гулабицата“ (“The wings 
of the pigeon”) - трио за обоа, виолина и пијано од авторот Марјан Јанкоски. Композицијата 
беше изведена од страна на триото MEZZO (Македонија) во концертната сала Baldini во 
Roma, Italy. Композицијата која беше дел од програмата на ова трио беше изведена на еден 
од најголемите фестивали на класична музика наречен "Festival of the Nations" 
http://eprints.ugd.edu.mk/14738/ 
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11. Авторско ЦД или ДВД издание   Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/15030/
http://eprints.ugd.edu.mk/14647/
http://eprints.ugd.edu.mk/14738/


(од издавачка куќа или фестивал): 

во земјава 8 (осум) 
поени 

во странство 9 (девет) 
поени 

 

Конкретна активност 

17.09.2015 – Официјална промоција на музичкиот албум (ЦД) насловен како „Песни на 
Вевчанската душа“ (Songs of the Soul of Vevchani) на Марјан Јанкоски и музичкиот состав 
„Портал“ 
Menagement & Booking: DDQ Production, Skopje; 
Recorded and mixed: 2014 at Studio Klarion, Skopje 
Audio engeneer: Dejan Angelevski; 
Mastered by: Sony DADC, Austria; 
Design: Goran Jovanov 
Produced by Marjan Jankoski and Dejan Angelevski http://eprints.ugd.edu.mk/14653/ 
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  Вкупно поени 19 

     
     

http://eprints.ugd.edu.mk/14653/

