Научноистражувачки проекти на единиците на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје
за 2019/20 година
ред.
бр.

назив на проект

Факултети
Електрокинетички својства на различно оксидиран
текстилен материјал како носач на ензими и
1 биополимери

раководител на проектот

единица на Универзитетот

д-р Емилија Тошиќ

Технолошко-металуршки
факултет

Развој на систем за „паметен“ паркинг

д-р Владимир Димчев

Факултет за електротехника и
информациски технологии

д-р Беди Ибрахим

Факултет за ликовна уметност

4

Настан
Експериментално и аналитичко определување на
ротациона крутост на јазли од кутијасти профили

д-р Петар Цветановски

Градежен факултет

5

Иновациите од ракурс на хуманистичките и
општествените науки

д-р Антоанела Петковска

Филозофски факултет

6

Осовременување на методите и техниките во
наставата по стручен јазик на интердисциплинарни
студии по преведување и толкување

д-р Милена СаздовскаПигуловска

Филолошки факултет „Блаже
Конески“

7

Бараки, монтажни домови во периодот на
послеземјотресната обнова на градот Скопје

д-р Димитар
Папастеревски

Архитектонски факултет

2
3

8

Истражување на можностите за примена на
машините со компјутерско нумеричко управување за
д-р Владимир Кољозов
изработка на традиционални декоративни дрвени
елементи за мебел и ентериер

9

Анализа на степенот на транспарентност во
инвестициони арбитражни постапки поведени
против Република Северна Македонија

Предтрансплантициона проценка на бурежната
функција кај донорите на бубрег со нукларно
10 медицински методи наспроти математички формули
Валидација на 19 микросателитски ДНК маркери за
индивидуална идентификација и тестирање
11 родителство кај кучиња (Canis lupu familiaris)

Факултет за дизајн и технологии
на мебел и ентериер

д-р Тони Дескоски

Правен факултет „Јустинијан
Први“

д-р Даниела Миладинова,
д-р Ирена Рамбабова
Бушљетиќ

Медицински факултет

д-р Никола Адамов

Факултет за ветеринарна
медицина

Јазикот и јазичните форми како идентитетска
категоризација кај македонците со исламска
12 вероисповед
Факултетски електронски сервиси за водење на
студентски завршни испити и дисциплински
13 постапки

д-р Тихомир Стојановски,
д-р Валентина
Божиновска
Факултет за драмски уметности
д-р Петре Ламески

Факултет за информатички науки
и компјутерско инженерство

Проучување на можностите за интензивирање на
14 производството на цреши
Детекција на минимална резидуана болест со
анализа на индивдуално специфични преуредувања
на имуноглобулинските и/или Т-клеточни
15 рецепторни гени
16 Параметарски дизајн за адитивно производство

д-р Марјан
Кипријановски

Факултет за земјоделски науки и
храна

д-р Александар Димовски Фармацевтски факултет
д-р Татјана Кандикјан
Машински факултет

Влијание на формата и големината на денталните
лакови врз морфолошките варијации на малоклузии
17 кај школски деца на територија на град Скопје
Биодиверзитет на фауната во државното
18 факултетско ловиште „Трубарево“
Влијание на телесна маса врз одредени моторички
димензии кај учениците од 10 годишна возраст од
19 Скопје

д-р Лидија Кануркова
д-р Владимир Малетиќ

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

д-р Марјан Малцев

Педагошки факултет
„Св.Климент Охридски“

Утврдување на нивото на перцепираните предности
и препреки од физичката активност кај студентите
20 од УКИМ
д-р Серјожа Гонтарев
Институти
Методологија за предвидување на однесувањето на
армиранобетонски мостови под дејство на
експлоатациони
и
сеизмички
оптоварувања
1 користејќи експериментален и аналитички пристап
д-р Марија Витанова
Испитување на 'ртливост кај примероци од различни
видови земјоделски култури од ген-банката по
одреден период на долгорочна (long term)
2 конзервација
д-р Гордана Глаткова
д-р Неда ПетроскаМожности за примена на концептот на зелена Ангеловска, д-р Катерина
економија во МСП во Република Северна Македонија Хаџи Наумова3
Михајловска
4

Бариери на општествениот развој

д-р Иван Блажевски

Факултет за физичко
образование, спорт и здравје
Институт за земјотресно
инженерство и инженерска
сеизмологија

Земјоделски институт

Економски институт
Институт за социолошки и
политичко-правни истражувања

