Научноистражувачки проекти на единиците на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје
за 2017/18 година
ред.
бр.

назив на проект

Факултети
Интелектуална способност, академските постигнувања и видот
на студии кај студентите на УКИМ како можни фактори на
1
навиките, преференциите и очекувањата во користењето на
социјалните мрежи
2

Влијание на нерегуларноста и ѕидовите за исполна на
однесувањето на згради под дејство на земјотрес

3

Студирање на далечина, подобрување на квалитетот на
наставата и учењето за сите категории на студенти

4

Проценка на контаминацијата на некои видови храна со
акриламид како продукт на реакцијата и евалуација на одредени
постапки за негова редукција во термички обработени
производи од компир

5

Примена на хемометрија за решавање на комплексни
аналитички предизвици во современи фармацевтски анализи

6

Унапредување на квалитетот на дигитални студентски сервиси

раководител на проектот

единица на Универзитетот

д-р Зоран Михајловски

Педагошки факултет „Св.
Климент Охридски“

д-р Елена ДумоваЈованоска
д-р Жарко Костовски

Градежен факултет
Факултет за физичко
образование, спорт и
здравје

д-р Елизабета
Факултет за ветеринарна
Димитриеска- Стојковиќ медицина
д-р Јелена Ацевска

д-р Марија Календар

Фармацевтски факултет
Факултет за
електротехника и
информациски
технологии

7

Конструкција на модел за извлекување релевантни информации
од реални нелинеарни проблеми

8

Рециклирање скулптура и мултимедија

9

Влијание на користењето на корпусниот мебел врз јакоста на
свиткување на аголните монтажно-демонтажни врски

д-р Емилија Целакоска
д-р Благоја Маневски
д-р Ѓорги Груевски

Проценка на ефектот на дебелината врз миокардната структура и д-р Љубица Георгиевскафункција
Исмаил
д-р Ана Ивановска11 Загрозен модернизам
Дескова
Истражување и развој на нови материјали за прочистување на
д-р Александар
12 отпадните води и унапредување на животната средина и
Димитров
природата
10

13

Употреба на фотограметрија за тродемензионална анализа на
краниофацијалната морфологија

14 Здравствена состојба и чистота на семе од земјоделски култури
Мемориски својства на мултислојни HfO2/AL2O3 структури
добиени со депозиција на атомски слоеви
Лицата со оштетен вид во улога на наствници по македонски
16
јазик
15

17 Факултетски информациски системи и сервиси

д-р Александар Илиев
д-р Билјана Кузмановска
д-р Александар
Скепаровски
д-р Гордана Алексова
д-р Ивица Димитровски

Машински факултет
Факултет за ликовни
уметности
Факултет за дизајн и
технологии на мебел и
ентериер
Медицински факултет
Архитектонски факултет
Технолошко- металуршки
факултет
Стоматолошки факултет
Факултет за земјоделски
науки и храна
Природно-математички
факултет
Филолошки факултет
„Блаже Конески“
Факултет за
информатички науки и
компјутерско
инженерство

Теориска и практична надградба на предметните програми од
18 филозофскиот корпус предмети (филозофија, етика, логика,
естетика) за средно образование
Евалуација на даночно-процесните решенија од аспект на
19 заштита на правата на даночните обврзници во Република
Македонија: состојби,проблеми и перспективи

Истражувачкото новинарство во Република Македонија во
20 контекст на позитивните практики од европските земји и
доктинарните дефиниции за истражувачкото новинарство

д-р Дејан Донев, д-р
Јасмина Поповска, д-р
Марија Тодоровска
д-р Весна Пендовска, д-р
Александра
Максимовска, д-р Јован
Зафировски, д-р Елена
Нешовска Ќосева
д-р Јасна Бачовска
Недиќ, д-р Ирена
Рајчиновска Пандева, д-р
Милена Апостоловска
Степановска, д-р Ана
Чупеска Станишковска

Филозофски факултет

Правен факултет
„Јустинијан Први“

Правен факултет
„Јустинијан Први“

Институти
1

Социо-економски индикатори и квалитетот на живот во
Република Македонија

д-р Владимир
Петковски; д-р
Елизабета Џамбаска

Економски институт

2

Влијанието на претприемаштвото врз интернационализацијата
на МСП од агрокомпексот

д-р Тошо Костадинов

Интитут за сточарство

3

Производни и квалитетни својства нови сорти ориз ( Oryza sativa
L.) регистрирани во Република Македонија

д-р Емилија
Симеоновска

Земјоделски институт

4

Институционална поддршка на регионалниот развој во
Република Македонија

д-р Весна Забијакин
Чатлеска

Институт за социолошки
и политичко правни
истражувања

5

Концептуализација и формирање на интегрална хармонизирана
база на акцелерограми регистрирани во периодот 1975-2016 на
аналогната (SMA-1) и дигиталната (GURALP CMG-5TD/TC)
УКИМ- ИЗИИС мрежи за регистрација на силни земјотреси

д-р Радмила Шалиќ

Институт за земјотресно
инженерство и
инженерска сеизмологија

