
Име и презиме: Милица Шкариќ 
Звање: редовен професор 
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 

10.    

Изведба на целовечерен камерен концерт во 
призната сала: 

 Поени 

во земјава 3 (три) 
поени 

во странство 5 (пет) 
поени 

Конкретна активност 

 

22 мај 2015, Велес, Сала ,„Бели мугри“: Целовечерен камерен концерт со Балгица Поп 

Томова – сопран и Милица Шкариќ – пијано со дела од Рахмањинов, Чајковски, Прокопиев и 

Зографски. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13934 

 

11 јуни 2015, Скопје, Фоаје на Македонски опера и балет: Целовечерен камерен концерт со 

Балгица Поп Томова – сопран и Милица Шкариќ – пијано со дела од Рахмањинов, Чајковски, 

Прокопиев, Зографски, Коларовски, Белини, Пучини, Каталани, Гуно. 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13931 

 

12 јуни 2015, Штип, Уметничка галерија „Безистен“:Целовечерен камерен концерт со 

Балгица Поп Томова – сопран и Милица Шкариќ – пијано со дела од Рахмањинов, Чајковски, 

Белини, Пучини, Каталани, Гуно, Прокопиев, Зографски и Коларовски. 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13932  

 

Музичка работилница, изложба и проекција  Поени 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

Конкретна активност 

 

18 ноември (Музичка Академија, Штип) и 21 ноември (ЕПТА Скопје):  

Две музички работилници на тема „Почетна настава по пијано за деца од предучилишна 

возраст - споредба на почетните методи од Јапонија, Германија, САД и Франција“.  

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14702 

 

 Селектор и промотор на концертна дејност  Поени 

во земјава 2 (два) 
поени 

во странство 3 (три) 
поени 

Конкретна активност 

 

26 февруари 2015, Концертна сала на Музичка Академија, Штип: Целовечерен концерт на 
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класата по пијано на проф. д-р Милица Шкариќ со студентите Глорија Маноилова, 

Александар Грујовски и Петре Штерјов. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13935  

 

22 јуни 2015, Уметничка галерија „Безистен“, Штип: Целовечерен концерт на студентите од 

катедрата по пијано од класите на проф. д-р Милица Шкариќ, проф. м-р Ангеле Михајловски, 

проф. д-р Татјана Џорлева и проф. д-р Владимир Лазаревски. 

http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13939 

 
18 јули 2015, Сала „Бели мугри“, Велес: Рецитал на студентот Петре Штерјов од класата на 
проф. д-р Милица Шкариќ со премиерна изведба на пиеси оп.11 од Т.Зографски 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/13937 

23 декември 2015, Новогодишен хепенинг, концертна сала на Музичка Академија, Штип: 
Целовечерен концерт на студентите од катедрата по пијано од класите на проф. д-р Милица 
Шкариќ, проф. д-р Емилија Потевска-Попивода, проф. д-р Татјана Џорлева и проф. м-р 
Ангеле Михајловски. http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/15081 

  Вкупно поени 15 
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