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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 

 Поени 

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

 Поени 

Конкретна активност 

 
Ananiev, Jovan and Gurkova, Olga (2012) National security versus protection of personal data in the EU. 

Iustinianus Primus Law Review, 3 (5). pp. 1-13. ISSN 1857-8683  

Stojanovski, Strasko and Ananiev, Jovan (2012) Towards European identity: The role of national 
historiografies in creation of Balkan myths. Identity in the era of globalization and europeization. pp. 177-188. 

ISSN UDC/316.347:316.4.033-027.511(497)  
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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 

Ananiev, Jovan and Stojanovski, Strasko (2012) Citizens Inclusion in the Macedonian Political Life: A Base for Human 

Rights Development Approach. Proceeding Book from the International Conference: “Law, Management and Medias in 
the XXI-th Century”.  

Ananiev, Jovan (2012) Hate speech and ethnic discrimination with special focus on social media. In: Media and 

Philosophy, 1- 13 August 2012, Akbuk, Turkey 
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7. Потпишан договор за истражувачко-апликативна 
соработка во висина од 1.000 (илјада) 
евра/година – 1 (еден) поен. За секои исполнети 
нови 1.000 (илјада) евра/година се добива нов 1 
(еден) поен за секои 1.000 (илјада) евра  

 Поени 

Конкретна активност 

 
Ангажман на Проект Жан Моне во вредност од 21 000 евра од кои 80% се исплатени во 2012 година. 

Ангажман со 1/3 во проектот изразено часови и средства. 
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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 

Ananiev, Jovan (2012) Analysis of democratic capacity of the municipalities in the Republic of Macedonia. 

Yearbook of the Faculty of Law, 2. 
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http://eprints.ugd.edu.mk/6882/
http://eprints.ugd.edu.mk/1763/
http://eprints.ugd.edu.mk/1763/
http://eprints.ugd.edu.mk/1110/
http://eprints.ugd.edu.mk/1110/
http://eprints.ugd.edu.mk/1614/
http://eprints.ugd.edu.mk/4913/


Ananiev, Jovan (2012) Македонската правна и институционална рамка за заштита од 
дискриминација во Македонија. In: Exchange of EU best practices in the area of anti- discrimination 

legislation enforcement, 07 11 2012, Skopje.  

15. Извршување на функција  Поени 

 – декан – 5 (пет) поени  5 

  Вкупно поени 22 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/1615/
http://eprints.ugd.edu.mk/1615/

