
Поддржани кандидати на Конкурсот за поддршка на стручно усовршување
дефицитарни кадри во уметностите и заштитата на културното наследство од

областа на  културата за 2023 година

ред.б
р Име и презиме Циклус/студии/Универзитет/Град/Држава

Одобрени
средства во

денари

1 Исмет Вејсели
стручен престој кај професори и ментори на 
Academia internacional de musica, Барселона, 
Шпанија.

80.000,00

2
Арда 
Мустафаоглу

студии на прв циклус на Факултет за музичка 
уметност и театар во Хамбург, Германија.

80.000,00

3
Катица 
Мишевска

студии на втор циклус оперско пеење на 
Државениот конзерваториум за музика, „Џузепе 
Верди“, Торино - Италија

109.000,00

4
Виктор 
Танасковски

студии на трет циклус на Факултет за музичка 
уметност, Универзитет за уметности, Белград - 
Србија.

122.500,00

5
Анастасија 
Цветаноска

прв циклус студии на Факултет за природни науки
и инженеринг, графичка и медиска технологија, 
Љубљана - Словенија.

66.000,00

6
Благоја 
Насковски

студии на прв циклус на Колеџ Каламазу, Мичиген
- САД.

81.000,00

7
Афродита 
Николоска

студии на втор циклус на Државната академија за
уметност и индустрија во А.Л.Штиглиц, Санкт-
Петербург  Русија

137.000,00

8
Даниела 
Радевска

студии на  втор циклус на Музичка академија, 
Универзитет во Љубљана - Словенија 

109.000,00

9 Ема Вељаноска

студии на втор циклус за визуелни уметности, 
ликовна уметност, концептуална фотографија на 
Академија за уметност, архитектура и дизајн, 
Прага - Чешка

114.000,00

10
Јована 
Петровска

студии на прв циклус при Центар за современ 
танц на Факултетот за музика и танц, Келн - 
Германија

80.000,00

11 Мила Јаневска
студии на втор циклус оперско пеење на 
Универзитет за музика и изведувачки уметности 
(MDW), Виена - Австрија

130.000,00

12
Андреј 
Јандријески

студии на прв циклус на Универзитет за класична 
музика и танц, Келн - Германија

80.000,00

13
Александар 
Војнески

студии на прв циклус при Универзитет во 
Љубљана на Музичката  академија, Љубљана - 
Словенија

76.000,00

14 Ива 
Дамјановски

студии на втор циклус на Freie Universität Bozen/ 
Free University of Bolzano and  Università di Trento 
(програма поделена меѓу двата универзитета), 

129.000,00



Болцано - Тренто Италија.

15
Марија 
Бојковска

студии на прв циклус на Пласитчно применети 
уметности при Универзитетот „Пол Валери“, 
Монпелје - Франција

73.000,00

16
Наташа 
Неделкова

студии на трет циклус на Докторска школа 
„Едеста“, естетика, наука и технолига на 
уметностите при Универзитетот Париз & Винсен 
Сан Дени, Париз - Франција.

139.600,00

17 Јана Тодоровска
студии на прв циклус на Националната музикална
академија, Др.Панчо Владигеров, Софија - 
Бугарија.

69.000,00

18
Анастасија 
Гичевска

студии на втор циклус на Музичка Академија, 
Љубљана - Словенија.

114.000,00

19
Ивана 
Балабанова

студии на втор циклус по кореографија на ZhDK 
Универзитетот за уметности во Цирих - 
Швајцарија

130.000,00

20
Владимир 
Крстески

стручен престој од областа на заштитата, 
конзервацијата и реставрацијата накултурно 
наследство во Републички завод за заштита на 
спомениците на културата, Белград - Србија.

75.000,00

21 Симеон Гошев
студии на прв циклус на Универзитет во Љубљана 
- Музичка академија, Љубљана - Словенија.

76.000,00

22
Александар 
Андријевски

студии на втор циклус на Факултет за музичка 
уметност и танц, Келн - Германија.

120.000,00

23 Бисера Димчева

стручно престој кај професори и ментори за  
современ танц, Перформакт - Илу асоциацион 
Данка Театро Интервенкао Урбана & Антејмд, 
Лисабон-Португалија

81.000,00

24
Ангелина 
Спировска 
Муковска

стручен престој од областа на заштитата, 
конзервацијата и реставрацијата на културно 
наследство во Европски центар за реставрација, 
Фиренца - Италија.

86.000,00

25 Владо Муковски

стручен престој од областа на заштитата, 
конзервацијата и реставрацијата на културно 
наследство во Европски центар за реставрација, 
Фиренца - Италија.

86.000,00

26 Фјола Рамадани
студии на прв циклус на Факултет за музика и 
изведувачки уметности - (Ankara music ve guzel 
Sanatlar Universitesi), Анкара - Турција.

76.000,00


