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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.  Конкретна активност: 

Rodeva, Rossitza and Kostiva, Dimitrina and Chavadarov, Petar and Ioannis, Monoussopoulos and Merkuri, 

Jordan and Cara, Magdalena and Karov, Ilija and Mitrev, Sasa and Kovacevik, Biljana and Pasev, Gancho and 

Mijatovic, Mirjana (2011) Pepper Diseases in Balkan Region. 5 th Balkan symposium on vegetables and 

potatoes. p. 30. 

4 

Објавен научен или стручен труд во 
најпрестижно меѓународно списание со импакт 
фактор од 1 (еден) до 2 (два)  – 6 (шест) поени  

 Поени 

Конкретна активност 

Rodeva, Rossitza and Karov, Ilija and Stoyanova, Zornitsa and Kovacevik, Biljana and Manova, Elizabeta and 

Georgieva, Ralitsa (2012) Phompsis Capsici and Colletotrichum Coccoides Infecting Pepper in Macedonia. In: 

International Symposium on Current Trends in Plant Protection, 25-28 September, 2012, Belgrade, Serbia. 

Proceedings, p. 257-263,  
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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 

1.Завршна година декември 2012 год 

3 годишен меѓународен SEE ERA 

проект 

Поени 

9 

Конкретна активност 

Karov, Ilija (2010) „Exploration of Balkan biodiversity of capsicum spp. to extract biotic stress resistant 

germplasm”. [Project] 

9 

6. Раководење или координирање на 
институционален проект ТЕМПУС – еден договор 
на три години, 3 (три) поени годишно или 9 
(девет) поени за три години. 

1.Завршна година јануари 2014 - 3 

годишен институционален Темпус 

проект 

2. Завршна година октомври 2013 - 3 

годишен институционален DEREL 

проект 

3. SEECEL Центар за учење на 

претприемништво во Југоисточна 

Европа 

Поени 

9 

Конкретна активност 

N° 159143 – TEMPUS – 1 – 2009 – 1 – HU – TEMPUS – JPCR: „Користење на домашни ресурси за 

микрорегионален развој – одржлив агробизнис и туризам“. 

DEREL  N°51101 – TEMPUS – 1 – 2010 – 1 – IT – TEMPUS – JPCR: „Развој на учења за инженерство за 

животна средина и ресурси DEREL“ 

 

3 
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http://eprints.ugd.edu.mk/786/
http://eprints.ugd.edu.mk/811/
http://eprints.ugd.edu.mk/2159/
http://eprints.ugd.edu.mk/2159/


 

SEECEL Центар за учење на претприемништво во Југоисточна Европа 3 

7. Потпишан договор за истражувачко-апликативна 
соработка во висина од 1.000 (илјада) 
евра/година – 1 (еден) поен. За секои исполнети 
нови 1.000 (илјада) евра/година се добива нов 1 
(еден) поен за секои 1.000 (илјада) евра  

1.Координатор за Земјоделски 

факултет SEECEL Project – 3000 

евра. Септември 2011 – Септември 

2012 

Поени 

15 

Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина има остварено апликации во вкупна 

вредност од  5.043.714,оо или 81.680 ЕУР = 81 бод. 

Вкупната вредност се распределува во проценти на учесници од УГД, од кои на Проф. д-р Илија Каров 

се распределуваат 15 поени. 

 

15 

15. Извршување на функција  Поени 

5 

 – ректор – 10 (десет) поени   

 – проректор – 6 (шест) поени  

 – декан – 5 (пет) поени 5 

 – продекан – 3 (три) поени  

        Вкупно поени 44 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




