Научноистражувачки проекти на единиците на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје
за 2013/14 година
ред.
бр.

назив на проект

раководител на проектот

единица на Универзитетот

1

За предизвиците во процесот на
европеизирање на уставите на земјите-членки
на ЕУ - лекции за македонскиот Устав

д-р Тања Каракамишева
Јовановска

Правен факултет „Јустинијан Први“

2

Подобрување на истражувачкиот капацитет
на лабараториите на Институтот за хемија

д-р Јане Богданов

Природно – математички факултет

3

Концерт на симфонискиот оркестар, Хорот
„Драган Шуплевски“ и студенти – солисти на
Факултетот за музичка уметност – Скопје

проф. Саша Николовски Ѓумар

Факултет за музичка уметност

4

Политичка уметност - Релациската естетика
на Николас Бурио како вовед во политиките
на естетиката на Жак Рансиер

д-р Небојша Илиќ

Факултет за драмски уметности

проф. Благоја Маневски

Факултет за ликовни уметности

д-р Митко Хаџи Пуља

Архитектонски факултет

Факултети

5
6

Креативно гледање низ просторот
Градот што исчезнува: Тактики на
трансформирање на станбената текстура на
примерот на Скопје

7

8

9
10
11
12
13

14
15

Класификација на национално дефинираните
параметри за материјалните еврокодови и
проценка на потребните средства за нивно
дефинирање
Подобрување на капацитетите на
лабараториите на ФЕИТ за
научноистражувачката дејност, нивна
акредитација и промоција за соработка со
стопанството
Студентски сервиси во облак
Анализа на динамичките карактеристики на
пневматски еластичен елемент
Анализа на животот и делото на Славејко
Арсов
Преведувањето и наставата по италијански
како странски јазик
Изработка на информациски систем за
следење на врвните спортисти во Република
Македонија
Асоцијација помеѓу орална и генитална
афекција со ХПВ вирусот – причини за
навремено вакцинирање: ДА или НЕ?
Хербални суровини како природни
конзерванси

д-р Горан Марковски

Градежен факултет

д-р Миле Станковски

Факултет за електротехника и
информациски технологии

д-р Димитар Трајанов

Факултет за информатички науки и
компјутерско инженерство

д-р Виктор Гавриловски

Машински факултет

д-р Виолета Ачкоска

Филозофски факултет

д-р Руска Ивановска Наскова

Филолошки факултет „Блаже
Конески“

д-р Вујица Живковиќ

Факултет за физичко образование,
спорт и здравје

д-р Мирјана Поповскa

Стоматолошки факултет

д-р Ѓоше Стефков

Фармацевтски факултет

16 Доенечка и мајчина смртност во Македонија

Институт за социјална
медицина

Имунохистохемиска идентификација на
морфолошките типови скелетни мускулни
17 влакна кај јагниња во период на постнатален
д-р Лазо Пендовски
развој и нивна примена како индикатори за
евалуација на квалитетот на јагнешкото месо
Испитување на некои некои параметри од кои
18
д-р Константин Бахчеванџиев
зависи удобноста при лежење на душек
Нанокомпозитни сензори врз база на графен
за детекција на СО во воздухот
Уверувањата на идните учители и
воспитувачи за природата на знаењата,
20
учењето и поучувањето мајчин јазик и
математика
Примена на геоинформатички техники за
21 изработка на дата модел за урбано
зеленило со посебен осврт на фитопатогените
Употреба на сорти и хибриди маслодајна
22 репка како храна, добиточна храна и
суровина за индустријата
19

Дигитализација на бизнис процесите во
претпријатијата во Република
23
Македонија за подобрување на ефикасноста и
инвентивноста

Медицински факултет

Факултет за ветеринарна медицина

Факултет за дизајн и технологии на
мебел и ентериер

д-р Александар Димитров

Технолошко – металуршки факултет

д-р Слаѓана Јакимовиќ

Педагошки факултет „Св. Климент
Охридски“

д-р Ирена Папазова Анакиева

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

д-р Мирјана Јанкуловска

Факултет за земјоделски науки и
храна

д-р Калина Треневска
Благоева

Економски факултет

Институти

1

Влијание на финансиската криза врз
нефункционалните кредити и
задолженоста на компаниите и граѓаните во
Република Македонија

2

Јавно мислење 2014

3
4

5

Пресметка на поместување од регистрирано
забрзување во реално време
Влијание на климатските промени врз
земјоделството во Р. Македонија и мерки за
адаптација
Споредбена искористеност на суруткини
(серум) протеини кај ултрафилтрирано бело
саламурено сирење

д-р Биљана Ангелова, д-р
Климентина Попоска

Економски институт

д-р Јорде Јакимовски

Институт за социолошки и политичко
– правни истражувања

д-р Игор Ѓорѓиев

Институт за земјотресно инженерство
и инженерска сеизмологија

д-р Душко Мукаетов

Земјоделски институт

д-р Наташа Матева

Институт за сточарство

