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Верица Илиева 

Звање: Редовен професор 

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 

4 

Конкретна активност 

Verica Ilieva, Ilija Karov, Natalija Markova Ruzdik (2014): Correlation between some 

morphological and biochemical traits of rice (Оryza sativa l.). Scientific works of University 

food technologies-Plovdiv, Conference with international participation “Food science, 

engineering and technologies 2014”, Vol. LXI, pp. 501-505. ISSN: 1314-7102.  

http://eprints.ugd.edu.mk/12267/  

Kuzelov, Aco and Andronikov, Darko and Ilieva, Verica and Janevski, Aco and Mojsov, 

Kiro and Taskov, Nako (2014): Impact of fiber on the physical and chemical sensory 

characteristics on fermented sausage. Scientific works of University food technologies-

Plovdiv, Conference with international participation “Food science, engineering and 

technologies 2014”, Vol. LXI, pp. 501-505. ISSN: 1314-7102.  

http://eprints.ugd.edu.mk/12105/  
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2 

 

4. Потпишан годишен договор за научен проект во 
висина од најмалку 4.000 (четири илјади) 
евра/година - 4 (четири) поени  

 Поени 

4 

Конкретна активност 

Mitrev, Sasa and Karov, Ilija and Spasova, Dragica and Koleva Gudeva, Liljana and 
Spasov, Dusan and Ilieva, Verica (2014)Одржување на колекционираните и воведени 
популации, сорти и хибриди во Ген-банка. 

 

4 

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 

15 

http://eprints.ugd.edu.mk/12267/
http://eprints.ugd.edu.mk/12105/
http://eprints.ugd.edu.mk/5093/
http://eprints.ugd.edu.mk/5093/
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Конкретна активност 

- Апликативна соработка на Лабораторијата за заштита на растенијата и 
животната средина 

- Универзитетски проект “Колекционирање, карактеризација и евалуација на 

домашна и интродуирана гермплазма од ориз” Ilieva,  Verica and Karov, Ilija and 

Mihajlov, Ljupco and Markova Ruzdik, Natalija and Zlatkovski, Vasko (2013) Collection, 

characterization and evaluation of domestic and introduced rice germ plasma.  
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                                                                                   ВКУПНО:  23 поени 

 

         
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/12536/
http://eprints.ugd.edu.mk/12536/



