
 

 Бистра Ангеловска 

Ред.

бр. 

Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 

Стандарди и нормативи за изведување на 

високообразовна дејност на Универзитетот 

 Поени 

1. Објавен научен или стручен труд во 
најпрестижно меѓународно списание со импакт 
фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени 

  

Конкретна активност 

Hadzi-Nikolova, Marija and Mirakovski, Dejan and Zdravkovska, Milka and Angelovska, Bistra and 
Doneva, Nikolinka (2013) Noise Exposure of School Teachers-Exposure Levels and Health Effects. 
Archives of Acoustics, 38 (2). pp. 259-264. ISSN 0137-5075  

Ivanovska, Verica and Zdravkovska, Milka and Bosevska, Golubinka and Angelovska, Bistra (2013) 
Antibiotics for upper respiratory infections: public knowledge, beliefs and self-medication in the Republic 
of Macedonia. Contributions, Sec. Biol. Med. Sci., 34 (2). pp. 60-70. ISSN 0351–3254  
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2. Објавен научен или стручен труд во 
меѓународно списание без импакт фактор  – 3 
(три) поени 

 Поени 

Конкретна активност 

Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Angelovska, Bistra (2013) New oral anticoagulants – the 
newest update in dental surgery. International scientific on-line journal "Science & Technologies", III (1). 
pp. 101-105. ISSN 1314-4111 
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3. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на меѓународна научна, уметничка 
конференција, конгрес и научно и стручно 
списание – 2 (два) поени   

 Поени 

Конкретна активност 

Angelovska, Bistra and Ivanovska, Verica and Drakalska, Elena (2013) The climate for innovative 
medicines in the Republic of Macedonia. In: Девета национална конференция по етика с 

международно участие - Европейските етични стандарти и българската медицина, 25-26 Oct 2013, 
Зала, София.- усмена презентација 

Angelovska, Bistra and Ivanovska, Verica (2013) Overview of pediatric oral dosage forms in the Republic 
of Macedonia. In: 5th Paediatric Formulation Initiative Conference, 18-19 Sept 2013, Barcelona, Spain.  

Dimova, Cena and Kovacevska, Ivona and Angelovska, Bistra (2013) New oral anticoagulants -the 
newest update in patients undergo oral surgery. In: 23rd International Scientific Conference, 6-7 June 
2013, Stara Zagora, Bugaria.  
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9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  
конференција, конгрес (независно од тоа на кое 

 Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/7900/
http://eprints.ugd.edu.mk/8875/
http://eprints.ugd.edu.mk/8875/
http://eprints.ugd.edu.mk/6863/
http://eprints.ugd.edu.mk/6863/
http://eprints.ugd.edu.mk/8241/
http://eprints.ugd.edu.mk/8241/
http://eprints.ugd.edu.mk/8243/
http://eprints.ugd.edu.mk/8243/
http://eprints.ugd.edu.mk/6854/
http://eprints.ugd.edu.mk/6854/


место во трудот се наоѓа истражувачот 
/наставникот/ соработникот) и во домашно 
научно и стручно списание како главен носител 
и најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) поен 

Конкретна активност 

Drakalska, Elena and Angelovska, Bistra (2013) Терапија со наночестички како носачи на лекови за 
третман на гастроинтестинална инфламација. Фармацевтски информатор (34). pp. 49-50. ISSN 
1409 - 8784  

Angelovska, Bistra (2013) Прекумерна употреба на антибиотици. [Video]  

Angelovska, Bistra (2013) Балансирање на интересите на сите учесници во системот. Аптекар 
(1). pp. 10-12.  

Kostic, Vesna and Angelovska, Bistra and Bauer, Biljana (2013) Литиум – микроелемент значаен за 
човековиот организам Фармацевтски информатор (36). pp. 35. ISSN 1409 – 8784 

Angelovska, Bistra (2013) Фармацевтска комора на Македонија, воведен курс на фармацевтски 
факултет во Скопје, поканет предавач  
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15. Извршување на функција  Поени 

 – декан – 5 (пет) поени  5 поени 

  Вкупно поени 27 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/8248/
http://eprints.ugd.edu.mk/8248/
http://eprints.ugd.edu.mk/8249/
http://eprints.ugd.edu.mk/8246/



