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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 

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 

Metodijeski, Dejan and Taskov, Nako and Dzaleva, Tatjana and Filiposki, Oliver and Temelkov, Zoran (2012) 

Mogućnosti razvoja termalnog turizma u Republici Makedoniji. IV Kongres banja sa međunarodnim učešćem. 
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6. Раководење или координирање на институци-
онален проект ТЕМПУС – еден договор на три 
години, 3 (три) поени годишно или 9 (девет) 
поени за три години. 

 Поени 

Конкретна активност    

Користење на локалнита ресурси—одржлив  агробизнис и туризам 

Mitrev, Sasa and Trajkova, Fidanka (2010) "Using local resources for micro-regional development – sustainable 

agribusiness and tourism in the southern Balkan". [Project] (In Press) Item not available from this repository. 
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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 

Проект: Тур--ретур 
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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 /настав-
никот/ 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 

Трибина Дојран : Влијанието на сообраќајната поврзаност за раст на туризмот во Дојранскиот регион, 

одржана на 20.04.2012 година во Дојран 
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14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/1350/
http://eprints.ugd.edu.mk/2160/
http://eprints.ugd.edu.mk/2160/


Конкретна активност 

Ташков, Н., Методијески, Д., „Скрипта по хотелиерство“, УГД, Штип, 2012  

ISBN 978-608-4504-74-0. http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=260  

Скрипта Познавање на стоката, 2012. http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=138  
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15. Извршување на функција  Поени 

 – декан – 5 (пет) поени  5 

 Вкупно поени: 20 
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