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

 Поени 
6 

Gicev, Vlado and Trifunac, Mihailo and Orbovic, Nebojsa (2015) Translation, torsion, and 
wave excitation of a building during soil-structure interaction excited by an earthquake SH 
pulse. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 77. pp. 391-401. 

6 

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 
 

6 

Stojanova, Aleksandra and Zlatanovska, Biljana and Kocaleva, Mirjana and Gicev, Vlado 
(2015) Obtaining functions from fourier series with Matlab. A journal for information 
technology, education development and teaching methods of technical and natural 
sciences, 5 (1). pp. 1-10. ISSN 2217-7949  
 
Risteska, Aleksandra and Kokalanov, Vasko and Gicev, Vlado (2015) Application of 
fundamental lemma of variational calculus to the problem for the brachistochrone. In: 
ITRO 2015, 26 June 2015, Zrenjanin, Serbia.  
 
Risteska, Aleksandra and Kokalanov, Vasko and Gicev, Vlado (2015) Application of 
fundamental lemma of variational calculus to the Bernoulli's problem for the shortest time. 
In: ITRO 2015, 26 June 2015, Zrenjanin, Serbia. 

2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

5. Потпишан договор за домашна или меѓународна 
научна соработка на конкретен научен проект, 
еден договор на три години – 3 (три) поени 
годишно или 9 (девет) поени за три години 

 Поени 
3 

Gicev, Vlado and Golubovski, Roman and Popovski, Risto and Cernik - Anastasovska, 
Dragana and Risteska, Aleksandra and Zlatev, Zoran and Kokalanov, Vasko (2015) 
Распределба на сеизмичка енергија при интеракција објект-темел-почва. [Project] 
(Submitted) 

3 

8. Студиски /научен/ специјалистички престој во 
странство во времетраење од најмалку 1 (еден) 
месец – 2 (два) поени 

 Поени 
2 

Visiting Professor na Middle East Technical University, METU - Northern Cyprus 
Campus, од 25 Септември 2015 година 

 

  Вкупно поени 17 
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