Научноистражувачки проекти на единиците на Универзитетот Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје
за 2020/21 година
ред.
бр.

назив на проект

раководител на проектот

единица на Универзитетот

Факултети
1 Нови индустрии на стари локации
2

Анализа на интензивните врнежи во Република
Северна Македонија

д-р Горан Мицковски,
професор

вонреден

д-р Виолета Ѓешовска, вонреден
професор

Новата нормалност во пост-ковид периодот во две д-р Марина Трпеска, вонреден
3 области: ревизорската професија и економијата на професор и д-р Ежени Брезовска,
искуства
вонреден професор

Градежен факултет

Економски факултет

4

Следење на мерната неодреденост при мерење на
бучавата од патен сообраќај во урбана средина

д-р Виктор Гаврилоски,
професор

5

Мукокутани промени после акутен COVID-19:
проспективна кохортна студија

д-р Катерина Дамевска, вонреден
Медицински факултет
професор

6 Математички модели и примени

д-р Ирена Стојковска,
професор

редовен

Архитектонски
факултет

редовен

Машински факултет

Природноматематички факултет

7

Споредба на различни полимерни нанокомпозити и д-р Анита Грозданов,
наноструктури за добивање на наносензори
професор

редовен

Биомониторинг на антимикробна отпорност и
д-р Катерина Благоевска,
8 типизација на патогени и коменсални бактерии во
научен соработник
отпадни води од објекти за производство на храна
Димензионална стабилност на структурно
9
зајакнати повеќеслојни фурнирски плочи

10

12

виш Факултет за
ветеринарна медицина

д-р Виолета Јакимовска
Поповска,вонреден професор

Електромагнетно моделирање на преодни појави во
д-р Благоја Марковски, доцент
големи системи

Определување на содржината на вкупни
11 полифеноли и анализа на антиоксидансната
активност на екстракти од кромид
Универзитетски сервиси за отворена наука во
рамки на ЕУРОЦЦ

13 ДЕПО

Технолошкометалуршки факултет

д-р Мирјана С. Јанкуловска,
вонреден професор
д-р Боро Јакимовски, редовен
професор
м-р Славица Јанешлиева, редовен
професор

Факултет за дизајн и
технологии на мебел и
ентериер
Факултет за
електротехника и
информациски
технологии
Факултет за
земјоделски науки и
храна
Факултет за
информатички науки и
компјутерско
инженерство
Факултет за ликовни
уметности

14

Концертни серии „Musica Viva на отворено“ и
„Musica Viva за деца“

д-р Викторија Коларовска Гмирја,
редовен професор

15

Дијагностика на антрополошки димензии кај
кошаркари

д-р Борче Даскаловски, вонреден
професор

Факултет за музичка
уметност
Факултет за физичко
образование, спорт и
здравје
Факултет за шумарски
науки, пејзажна
архитектура и
екоинженеринг „Ханс
Ем“

Реколекција на изолати од популации на габата
16 Cryphonectria parasitica на питом-костенови
локалитети во Република Северна Македонија

д-р Михајло Ристески

Евалуација на токсични ефекти и интеркации со
17 лекови на додатоци на исхрана за намалување на
телесната тежина

д-р Тања Петреска Ивановска,
вонреден професор

Фармацевтски
факултет

д-р Елена Ризова, вонреден
професор

Филозофски факултет

д-р Славица Велева, редовен
професор

Филолошки факултет
„Блаже Конески“

Подобри наставнички компетенции за
поквалитетно универзитетско образование
Термини и терминолошки изрази од доменот на
19 Ковид - пандемијата во македонскиот, во
францускиот и во италијанскиот јазик
Институти
18

Квалитет на живот на населението во Република
д-р Владимир Петковски, вонреден
Северна Македонија во услови на CoVid-19
1
професор и д-р Искра Станчева
Економски институт
пандемијата мерен преку индикаторите за квалитет
Гигов, вонреден професор
на живот

Антиоксидативна активност на плодовите од
2 автохтони сорти и популации овошје, зеленчук и
грозје

3

4

Примена на еврокодови во геотехничкото
земјотресно инженерство

Политичко-правните и културолошките
предизвици во справување со пандемијата

Испитување на квалитетот на еднодневните
5 пилиња кај тешката родителска живина во
зависност од нивниот генотип и возраста

проф.д-р Ана Селамовска, редовен
Земјоделски институт
професор

д-р Кемал Едип, вонреден
професор

Институт за
земјотресно
инженерсто и
инженерска
сеизмологија

д-р Бојана Наумовска, вонреден
професор

Институт за
социолошки и
политичко-правни
истражувања

проф. д-р Недељка Николова,
научен советник

Институт за сточарство

