Научноистражувачки проекти на единиците на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје
за 2021/22 година
ред.
бр.

име на проект

главен истражувач

единица на Универзитетот

Факултети
Софтверска Анализа на Конструктивните
1 Системи и Eнергетската Состјба на
архитектонски објекти
Геометриско деградирање на колосекот кај
2
железничките пруги и нивно одржување
3

Детерминанти и ефекти на неформалната
економија

д-р Ана Тромбева – Гаврилоска,
редовен професор и
д-р Бојан Каранаков, вонреден
професор

Архитектонски факултет

д-р Златко Зафировски, вонреден
професор и д-р Маријана Лазаревска, Градежен факултет
вонреден професор
д-р Билјана Ташевска, вонреден
професор и д-р Марина Мијоска
Економски факултет
Белшоска, вонреден професор

Нумеричко и експериментално истражување
д-р Виктор Илиев, вонреден
4 на аеродинамичките перформанси на модел
професор
на тркачки автомобил

Машински факултет

Пост-транскрипциско стивнување (silencing)
д-р Рубенс Јовановиќ, вонреден
5 на теломеразна експресија во хепатално
професор
ткиво кај експериментални животни ин виво

Медицински факултет

Етнолошки и антрополошки лексикон на
Македонија. Личности и дела.
Развој на протоколи и водич за сензорска
7
анализа
6

д-р Љупчо С. Ристески, редовен
професор
д-р Јана Клопчевска, доцент

Природно-математички
факултет
Технолошко-металуршки
факултет

Студија за проценка на застапеноста и
географската дистрибуција на вирусот на
д-р Игор Џаџовски, вонреден
8 западно-нилска тереска во Македонија како
професор
и можности за делување во насока на
концептот „Eдно здравје“

Факултет за ветеринарна
медицина

Водоодбојност и пропустливост на
9 површински третирано дрво од смрча
( Picea abies Karst)

д-р Константин Бахчеванџиев,
редовен професор

Факултет за дизајн и
технологии на мебел и
ентериер

м-р Синоличка Меллес Трпкова,
редовен професор

Факултет за драмски
уметности

д-р Весна Андова, вонреден
професор

Факултет за електротехника и
информациски технологии

10

Влијанието од долготрајна работа на филм
врз психолошката состојба на актерите

11 Методи на предвидување и нивна примена
Пазарот на трудот за дипломираните
земјоделски инженери
Универзитетски електронски сервис за
13 водење на временски извештаи за
национални и меѓународни проекти
12

д-р Емељ Туна, вонреден професор
д-р Петре Ламески, доцент

Факултет за земјоделски
науки и храна
Факултет за информатички
науки и компјутерско
инженерство

14 Скулптура, култура, природа
Концертни серии „Musica Viva на отворено“
15 и
„Musica viva онлајн работилници“
Разлики во антрополошките димензии меѓу
кошаркари
16
репрезентативци на возраст од 14 и 16
години

д-р Валентина Стевановска,
вонреден професор

Факултет за ликовни
уметности

д-р Викторија Коларовска-Гмирја,
редовен професор

Факултет за музичка уметност

д-р Борче Даскаловски, вонреден
професор

Факултет за физичко
образование, спорт и здравје

Анализа на досегашните резултати од
квалитетот на семето и производство на
садници од алохтони видови дрвја и
д-р Дана Дина Колевска, редовен
17
потенцијал за генеративно размножување на професор
нови и перспективни алохтони дрвја за
пошумување во Р.С.Македонија

Факултет за шумарски науки,
пејзажна архитектура и
екоинженеринг „Ханс Ем“

In vitro испитувања на ефикасност и
безбедност на
микропартикулиран систем-носач на
18 биоактивни
компоненти од природно потекло за
третман на хронични
рани

Фармацевтски факултет

д-р Марија Главаш Додов, редовен
професор

19

Туторството со студентите од ранливите
категории во високото образование

д-р Елизабета Томевска - Илиевска,
редовен професор

20

Електронски ресурси за македонскиот јазик: д-р Руска Ивановска Наскова,
состојба и перспективи
редовен професор

Филозофски факултет
Филолошки факултет „Блаже
Конески“

Институти
21

Главни предизвици на малите бизниси во
управувањето со човечките ресурси

22

Содржина на бакар во лозовите насади од
Тиквешкиот регион

д-р Ирина Пиперкова, вонреден
професор и
д-р
Економски институт
Елена Давитковска, редовен
професор
д-р Христина Попоска, виш научен
Земјоделски институт
соработник

Примена на полиуретани за проектирање и
23 санација на врски на греди и столбови кај
армирано бетонските конструкции

д-р. Зоран Ракиќевиќ, редовен
професор

Институт за земјотресно
инженерсто и инженерска
сеизмологија

Компаративна анализа на општествени
24
состојби и предизвици на Балканот

д-р Драгор Заревски, редовен
професор

Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања

д-р Даниела Беличовска, вонреден
професор

Институт за сточарство

25

Евалуација на квалитетот на преработките
од месо во трговската мрежа

