Научноистражувачки проекти на единиците на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје
за 2016 / 2017 година
ред.
бр.

назив на проект

раководител на проектот

единица на Универзитетот

1

Ре_квалификација на методологијата за програмска и
физичка трансформација на постоечките станбени и
деловни во „енергетски ефикасни“ објекти на примерот на
градот Скопје

д-р Михајло Зиноски

Архитектонски факултет

2

Методологија за дефинирање на прифатливо ниво на
геотехнички ризици кај објекти од сообраќајната
инфраструктура

3

Анализа на ставовите и перцепциите на студентите,
работодавачите и академската заедница за современите
вештини и знаења во сметководствената професија

Факултети

д-р Јован Папиќ

Градежен факултет

д-р Атанаско Атанасовски

Економски факултет

4

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

д-р Иле Мирчески

Машински факултет

5

Клинички аспекти на дијагностичката проценка на
растројствата од аутистичниот спектар и коморбидните
состојби кај деца и адолесценти

д-р Марија Ралева

Медицински факултет

6

Можности за интегрирање на наставните цели, содржини
и предмети во развојниот период од прво до трето
одделение

д-р Флорина Шеху, д-р
Теута Шабани

7

Предизвици во организирањето на практичната настава кај
општествените науки: Случај на правните студии на
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје

д-р Мишо Докмановиќ

Правниот факултет
„Јустинијан Први“

8

Трансформација на руралните средини во областите Азот
и Хас

д-р Благоја Маркоски

Природно-математичкиот
факултет

9

Евалуација на влијанието и потребата од протетичка
рехабилитација врз оралното здравје и квалитет на
животот кај геријатриска популација во Р. Македонија

д-р Гордана Ковачевска

Стоматолошки факултет

10

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

д-р Кирил Лисичков

Технолошко –
металуршкиот факултет

Влијание на семиналната плазма и редуцираниот
глутатион во зачувувањето на сперматозоидниот
11
биолошки интегритет во криопрезервирани ејакулати од
Овчеполска Праменка
Истражување на пазарот за мебел во одделни региони од
Република Македонија и преземање на соодветни
12
стратегии за зголемување на понудата и побарувачката на
истиот
Развој и имплментација на мерни системи за следење на
13
квалитетот на воздухот

д-р Флорина ПоповскаПерчиниќ

д-р Живка Мелоска

д-р Владимир Димчев

Педагошки факултет „Св.
Климент Охридски“

Факултетот за ветеринарна
медицина
Факултетот за дизајн и
технологии на мебел и
ентериер
Факултетот за
електротехника и
информациски технологии

14

Иновативни техники за надминување на негативните
ефекти од климатските промени во сточарството

д-р Драгослав Коцевски

15 Факултетски електронски сервиси и нивна безбедност

д-р Весна Димитрова

16 Поврзување

м-р Благоја Маневски

17

Мотивираноста на студентите за занимање со физичка
активност: Теорија на самоопределување (модул 2)

д-р Ленче Алексовска
Величковска

Факултетот за земјоделски
науки и храна
Факултетот за
информатички науки и
компјутерско инженерство
Факултетот за ликовни
уметности
Факултетот за физичко
образование, спорт и
здравје

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

д-р Марија Главаш Додов

идентификација (мапирање) на потенцијалите во
општествените и хуманистичките науки во Република
19
Македонија за организирана научна работа во областа на
когнитивната наука

д-р Владимир Давчев

Филозофскиот факултет

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

Филолошкиот факултет
„Блаже Конески“

д-р Влатко Андоновски

Шумарскиот факултет

м-р Зоран Пехчевски

Факултетот за музичка
уметност

20

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

21

Истражување врз варијабилноста и генетска конзервација
на дивата цреша во Република Македонија

22

Концерт на Факултетот за музичка уметност-Скопје и
одржување научен собир

Фармацевтскиот факултет

Институти
Економски импликации од политичката криза во
1
Република Македонија
2

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

3

Карактеризација на автохтоните сорти калинка во Р.
Македонија

4

Следење на производните и економските показатели при
одгледувањето на овци од расата Асаф во услови на
Република Македонија

5

Современи методи за оцена и справување со хазард од
ликвифација

д-р Диана Бошковска, д-р
Ирина Мајовски
д-р Елеонора
Серафимовска

Економскиот институт
Институтот за социолошки
и политичко – правни
истражувања

д-р Александар Марковски Земјоделскиот институт
д-р Елена Ефимова

д-р Јулијана Бојаџиева.

Институтот за сточарство
Институтот за земјотресно
инженерство и инженерска
сеизмологија

