Научноистражувачки проекти на единиците на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје
за 2014/15 година
ред.
бр.

назив на проект

Факултети
Правен ефект и примена на изворите на
меѓународното право од меѓународните
1
ратификувани договори во поредокот на Република
Македонија
Трансформација на руралните средини во областите
2
Азот и Хас

раководител на проектот

единица на Универзитетот

д-р Сашо Георгиевски

Правен факултет „Јустинијан Први“

д-р Благоја Маркоски

Природно – математички факултет

3

Свечен концерт по повод денот на основањето на
ФМУ - Скопје

м-р Гордана Јосифова
- Неделковска

Факултет за музичка уметност

4
5

Аудиовизуелна медиумска култура
Поврзување

д-р Сашко Насев
м-р Благоја Маневски

Факултет за драмски уметности
Факултет за ликовни уметности

6

Планерски и просторни последици од намалувањето
на бројот на население во градовите во Република
Македонија

д-р Влатко П. Коробар

Архитектонски факултет

7

Анализа и заштита од сообраќајната бучава на
сообраќајниците со големо сообраќајно
оптоварување во Република Македонија

д-р Горан Мијоски

Градежен факултет

8

Развој на методологии за примена во доменот на
електромагнетната
компатибилност

9

Факултетски електронски сервиси и нивна
безбедност

д-р Јосиф Ќосев

Факултет за електротехника и
информациски технологии

д-р Весна Димитрова

Факултет за информатички науки и
компјутерско инженерство

Развој на модел за недеструктивна демонтажа на
10 производите со употреба на аугментна реалност и
радиофреквентна идентификација

д-р Иле Мирчески

Машински факултет

Идентификација (мапирање) на потенцијалите во
општествените и хуманистичките науки во
11
Република Македонија за организирана научна
работа во областа на когнитивната наука

д-р Владимир Давчев

Филозофски факултет

Креирање модел на отворени (повеќејазични)
образовни ресурси во филолошките науки

д-р Рајна Кошка-Хот,
д-р Вањбона Тоска, др Маја Бојаџиевска, др Славица Србиновска

Филолошки факултет „Блаже
Конески“

д-р Вујица Живковиќ

Факултет за физичко образование,
спорт и здравје

д-р Гордана
Ковачевска

Стоматолошки факултет

12

Информацискиот систем за следење на врвните
13 спортисти во Р. Македонија (модул 2, експертски
систем за откривање на талентите во спортот)
Евалуација на влијанието и потребата од протетичка
рехабилитација врз оралното здравје и квалитет на
14
животот кај геријатриска популација во Р.
Македонија

Формулациски развој на биоинспирирани
15 нанолипозоми како носачи на активни супстанци за
третман на Алцхајмерова болест

д-р Марија Главаш
Додов

Фармацевтски факултет

д-р Дејан Трајков

Медицински факултет

Влијание на семиналната плазма и редуцираниот
глутатион во зачувувањето на сперматозоидниот
17
биолошки интегритет во криопрезервирани
ејакулати од Овчеполска Праменка

д-р Флорина
Поповска-Перчиниќ

Факултет за ветеринарна медицина

Истражување на пазарот за мебел во одделни
региони од Република Македонија и преземање на
18
соодветни стратегии за зголемување на понудата и
побарувачката на истиот

д-р Живка Мелоска

Факултет за дизајн и технологии на
мебел и ентериер

Развој на процеси за валоризација на биомаса од
19 природни отпадни суровини (моделирање и
оптимизација)

д-р Кирил Лисичков

Технолошко – металуршки факултет

д-р Флорина Шеху, др Теута Шабани

Педагошки факултет „Св. Климент
Охридски“

д-р Влатко
Андоновски

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

Развој на модел за откривање на претклинички
стадиум на Алцхајмеровата болест преку
16
одредување на серолошки биомаркери кај
индивидуи со фамилијарна оптовареност

Можности за интегрирање на наставните цели,
20 содржини и предмети во развојниот период од прво
до трето одделение
Истражување врз варијабилноста и генетска
21 конзервација на дивата цреша во Република
Македонија

Иновативни техники за надминување на негативните
ефекти од климатските промени во сточарството
Анализа на ставовите и перцепциите на студентите,
работодавачите и академската заедница за
23
современите вештини и знаења во
сметководствената професија
Институти
Економски импликации од политичката криза во
1
Република Македонија
2

Јавно мислење за правците на развој во високото
образование во Република Македонија

д-р Елеонора
Серафимовска

3

Оптимален број на дампери во челични рамовски
конструкции

д-р Зоран Ракичевиќ

22

Карактеризација на автохтоните сорти калинка во Р.
Македонија
Биолошки, еколошки и популациони истражувања
5 на ендемичниот вид риба
Zingel balcanicus Karaman 1937
Придружни членки - други високообразовни установи
Светите браќа Кирил и Методиј- литературно дело и
1
книжевна традиција
4

д-р Драгослав
Коцевски

Факултет за земјоделски науки и
храна

д-р Атанаско
Атанасовски

Економски факултет

д-р Диана Бошковска,
д-р Ирина Мајовски

Економски институт
Институт за социолошки и
политичко – правни истражувања
Институт за земјотресно
инженерство и инженерска
сеизмологија

д-р Александар
Марковски

Земјоделски институт

д-р Васил Костов

Институт за сточарство

д-р Ацо Гиревски

Православен богословски факултет
„Св. Климент Охридски“

