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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 од 1 (еден) до 2 (два)  – 6 (шест) поени  

 Поени 

 

Конкретна активност  

Stojmanovski, Zharko and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Jovevska, 
Svetlana and Markovski, Velo (2014) Human Brucellosis in the Republic of 
Macedonia by Regions Depending on Vaccination Procedures in Sheep and Goats. 
Macedonian Journal of Medical Sciences, 7 (1). pp. 135-140. ISSN 1857-5773; IF = 
1.046 
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2. Објавен научен или стручен труд во 
меѓународно списание без импакт фактор  – 3 
(три) поени 

 Поени 

Конкретна активност 

Jovevska, Svetlana and Zdravkovska, Milka and Panova, Gordana and Velickova, 

Nevenka (2014) Correlation between some anthropometrical parameters of the fetal 

head. International scientific on-line journal "Science & Technologies", 4 (1). pp. 483-

486. ISSN 1314-4111  

Jovevska, Svetlana and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso (2014) Correlation 

between some anthropometrical parameters of the fetal kidney. International 

scientific on-line journal "Science & Technologies", 4 (1). pp. 478-482. ISSN 1314-

4111 

Panova, Gordana and Gazepov, Strahil and Panova, Blagica and Panov, Nenad and 

Jovevska, Svetlana (2014) Care of patients with colorectal cancer - an opportunity 

for prevention. International scientific on-line journal "Science & Technologies", 4 (1). 

pp. 447-451. 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 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/9701/
http://eprints.ugd.edu.mk/9701/
http://eprints.ugd.edu.mk/11190/
http://eprints.ugd.edu.mk/11190/
http://eprints.ugd.edu.mk/11487/
http://eprints.ugd.edu.mk/11487/
http://eprints.ugd.edu.mk/11950/
http://eprints.ugd.edu.mk/11950/


Конкретна активност 

Jovevska, Svetlana and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Matveeva, Niki 
(2014) Morfoloske karakteristike renalne arterije kod humanog bubrega. In: 
Antropolosko drustvo Srbije, 4-7 June 2014, Vranje.  

Jovevska, Svetlana and Zdravkovska, Milka and Taleski, Vaso and Handziski, Zoran 
and Panova, Gordana (2014) Testiranje dimenzije bubrega kod humanog fetusa za 
vreme fetalnog perioda. In: Antropolosko drustvo Srbije, 4-7 June 2014, Vranje.  

Zdravkovska, Milka and Ejub, Gjulsha and Popovska, Katja and Taleski, Vaso and 

Markovski, Velo and Jovevska, Svetlana (2014) Chronic kidney disease – public 

health problem in Republic of Macedonia. In: 48. International Congress: Days of 

preventive medicine, 23-26 Sept 2014, Nis, R. Serbia 
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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 
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 

 Поени 

6 

Конкретна активност 

Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Jovevska, Svetlana and Gazepov, 
Strahil and Panova, Blagica (2014) Нега кај деца болни со β-таласемија. 
Симпозиум со меѓународно учество Медицинските сестри/акушерки: Сила за 
промени „Ресурс од витално значење за здравјето“ 

Panova, Gordana and Sumanov, Gorgi and Jovevska, Svetlana and Gazepov, 
Strahil and Panova, Blagica and Panov, Nenad (2014) Улога на медицинска 
сестра во нега на дијабетично стопало. Симпозиум со меѓународно учество 
Медицинските сестри/акушерки: Сила за промени „Ресурс од витално значење 
за здравјето“. 

Нега кај деца болни со β-Таласемија, Гордана Панова,Николовска Л. 
Ѓ.Шуманов, С.Јовевска, В.Џидрова,С.Газепов-Симпозиум со меѓународно 
учество,,Ресурс од витално значење за здравјето‘‘-ЗМСТАМ-17-18-
октомври,2014 Скопје,www.zmstam.org.mk 

Улога на медицинската сестра во нега на дијабетично стопало, Г.Панова, 
Ѓ.Шуманов, С.Јовевска, С.Газепов,Л.Николовска,Б.Панова,Н.Панов Симпозиум 
со меѓународно учество,,Ресурс од витално значење за здравјето‘‘ ЗМСТАМ-
17-18-октомври,2014,Скопје,www.zmstam.org.mk 

 Улога на медицинската сестра при лекување на болен со епидурален хематом, 
Г.Панова, Николовска Л.Ѓ.Шуманов,С.Јовевска,В.Џидрова,С.Газепов 
Симпозиум со меѓународно учество,,Ресурс од витално значење за здравјето‘‘-
ЗМСТАМ-17-18 октомври,2014,Скопје,www.zmstam.org.mk 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/11784/
http://eprints.ugd.edu.mk/11785/
http://eprints.ugd.edu.mk/11785/
http://eprints.ugd.edu.mk/12470/
http://eprints.ugd.edu.mk/12470/
http://eprints.ugd.edu.mk/12420/
http://eprints.ugd.edu.mk/12422/
http://eprints.ugd.edu.mk/12422/


Zdravkovska, Milka and Zisovska, Elizabeta and Taleski, Vaso and Markovski, Velo 
and Handziski, Zoran and Jovevska, Svetlana (2014) Практикување на медицина 
и стоматологија базирана на докази. In: Научен симпозиум: Медицина и 
стoматологија базирана на докази, 18 Oct 2014, Stip, Republic of Macedonia. 
(Unpublished) 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени  Поени 

2 
издадена скрипта – 2 (два) поени 

Практикум по анатомија за студентите по оптометрија и очна оптика. Светлана 
Јовевска ; кавтори Светлана Поповска, Емилија Спасовска.  
http://e-lib.ugd.edu.mk/348  

 

 Вкупно поени 29 

 

 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/12467/
http://eprints.ugd.edu.mk/12467/
http://e-lib.ugd.edu.mk/348



