Научноистражувачки проекти на единиците на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје
за 2018/19 година
ред.
бр.

назив на проект

Факултети
Документирање и архивирање на проектантското
творештво на архитект Љивко Поповски (втора фаза
1
на проектот „Архитектонското творештво на Живко
Поповски - живот посветен на архитектура)
Деместрификација и стварање на конкурентни
2 амбиенти за процесирање со просторни настани
базирани врз концептот облак од точки
Моделирање на сегментите на пазарот на труд низ
3 перспективите на дипломираните економисти на
Економски Факултет- Скопје
Оригами инженерство како инспирација за
4
флексибилни роботи
Валидација на техника на биопсија на сентинел
5 лимфни јазли кај пациентки со ендометријален
карцином
Перцепција на студентите за функцијата и за
поставеноста на иницијалното образование на
6
воспитувачите и наставниците во интерес на развој и
промени

раководител на проектот

д-р Анета ХристоваПоповска,
д-р Мери Батакоја

единица на Универзитетот

Архитектонски факултет

д-р Ѓорѓи Ѓорѓиев

Градежен факултет

д-р Виолета Цветковска

Економски факултет

д-р Јована Јованова

Машински факултет

д-р Сашо Стојчевски

Медицински факултет

д-р Татјана КотеваМојсовска

Педагошки факултет „Св.
Климент Охридски“

7

Движењето на криминалот и казнената политика во
Република Македонија во периодот од 2013 до 2017
година

д-р Никола Тупанчевски,
д-р Гордана Лажетиќ, д-р
Гордан Калајџиев

Правен факултет „Јустинијан
Први“

8

Унапредување на истражувачкиопт капацитет на
лабораториите на Институтот за биологија

д-р Наталија АтанасоваПанчевска

Природно-математички
факултет

9
10

11

12
13

Проценка на вредноста на КЕП - индексот кај 12годишни деца во Република Македонија
Дизајн на процеси за екстракција на биоактивни
компоненти од растителни суровини
Мониторинг, морфолошка и молекуларна
идентификација и филогенетска карактеризација на
црвената вошка (Dermanyssus gallinae) во
живинарските фарми во Македонија
Одредување на точката на сатурација кај дрвото од
автохтони и алохтони видови во Република
Македонија
Архивирање и дигитализација на факултетската
меморија

14

Паметен полнач на електрични возила

15

Истражување на почвите во Опитно поле- ФЗНХСкопје за примена во ГЕО (Глобална обсервација на
земјата)

16

Факултетски електронски сервиси за учење на
далечина

д-р Елизабета Ѓоргиевска Стоматолошки факултет
д-р Кирил Лисичков

Технолошко-металуршки
факултет

д-р Александар Додовски

Факултет за ветеринарна
медицина

д-р Митко Нацевски
д-р Ана Стојаноска
д-р Владимир Димчев

Факултет за дизајн и
технологии на мебел и
ентериер
Факултет за драмски
уметности
Факултет за електротехника и
информациски технологии

д-р Миле Маркоски

Факултет за земјоделски
науки и храна

д-р Боро Јакимовски

Факултет за информатички
науки и компјутерско
инженерство

17
19

21
Социјална инклузија преку спортска активност за
студенти со попреченост

Испитување на хербални препарати и на додатоци на
20 исхраната за слабеење во однос на можно присуство
на недекларирани компоненти во нивниот состав
Археолошки истражувања на локалитетот Градиште,
21
с.Бразда
Развивање на јазичните компетенции на идните
наставници по англиски јазик со имплементирање на
22
ЗЕРРЈ (Заедничката Европска Референтна Рамка за
јазиците)
Креирање равенки за волуменот на надземниот дел од
23 дрвјата за позначајните видови дрвја во Република
Македонија
Институти
Идентификување на компетенциите на вработените за
1
конкурентност и одржливост на МСП во РМ
Влијание на амнелотехничките мерки врз квалитетот
2
на грозјето и воно од сортата Вранец
Метод за употреба на експериментално определени
сетови модални параметри за предвидување на
3
одговорот на конструкции на сезимички побуди и
потенцијал за детекција на оштетувања

д-р Жанета Вангели

Факултет за ликовни
уметности

д-р Иван Анастасовски

Факултет за физичко
образование, спорт и здравје

д-р Марија Карапанџова

Фармацевтски факултет

д-р Марјан Јованов

Филозофски факултет

д-р Анжела Николовска

Филолошки факултет „Блаже
Конески“

д-р Панде Трајков

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

д-р Ирина Мајовски, д-р
Александра Лозаноска

Економски институт

д-р Душко Неделковски

Земјоделски институт

д-р Горан Јекиќ

Институт за земјотресно
инженерство и инженерска
сеизмологија

4

Известувањето на медиумите за уставните промени
кои произлегуваат од Преспанскиот договор

5

Одредување на нутритивните карактеристики на
ферментирана сурутка

д-р Маријана Марковиќ
д-р Весна Левков

Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања
Институт за сточарство

