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Илија Каров 

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 

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 

Zornitsa B. Stojanova, Rossitza m. Rodeva, Ilija Karov, Biljana Kovacevik, Vasilissa I.Manova, Ralitsa G. 

Georgieva (2013): Morphological and molecular characterization of Colletotrichum coccodes isolated from 

pepper cultivated in Bulgaria and Macedonia. Зборник Матице Српске за природне 

науке/Jour.Nat.Sci.Matica Srpska, Нови Сад, No. 124, 249 – 261, 2013 
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6. Раководење или координирање на 
институционален проект ТЕМПУС – еден договор 
на три години, 3 (три) поени годишно или 9 
(девет) поени за три години. 

 Поени 

Конкретна активност 

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

микрорегионален развој – одржлив агробизнис и туризам“.Mitrev, Sasa and Trajkova, Fidanka (2010) 

"Using local resources for micro-regional development – sustainable agribusiness and tourism in the southern 

Balkan". [Project] (In Press) 

 

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

животна средина и ресурси DEREL“.Boev, Blazo and Karov, Ilija and Trajkova, Fidanka (2010) 

Development of Environment and Resource Engineering learning- DEREL. [Project] (In Press) 
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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  

 Поени 

Конкретна активност 

Здравствена контрола на житни култури 

Активност во Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина  
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15. Извршување на функција  Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/2160/
http://eprints.ugd.edu.mk/2160/
http://eprints.ugd.edu.mk/2872/
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 – декан – 5 (пет) поени  5 

  Вкупно поени 28 

          

   :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




