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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 

Конкретна активност 
 
 
 

Поени 
 
 
 

1. Објавен научен или стручен труд во 
најпрестижно меѓународно списание со импакт 
фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени 

  

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

 Поени 
    6 

Kostadinovic Velickovska, Sanja and Bruhl, Ludger and Mitrev, Sasa and Mirhosseini, 
Hamed and Matthaus, Bertrand (2015) Quality evaluation of cold-pressed edible oils from 
Macedonia. European Journal of Lipid Science and Technology, 117. ISSN 1438-9312 

 

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 

Kostadinovic Velickovska, Sanja and Naumova, Galaba and Jancovska, Maja and Silaghi 
Dimitrescu, Radu and Mot, Augustin (2015) The impact of chemical composition on the 
antioxidant, antifungal and antibacterial activity of commercial Macedonian cold-pressed 
oils. In: SOE DAAD Workshop 2015 “From Molecules to Functionalised Materials", 17-21 
Sept 2015, Ohrid, Macedonia. (Unpublished)  
 
Kostadinovic Velickovska, Sanja and Mihajlov, Ljupco (2015) Chemical composition and 
antioxidant potential of essential oil and menthol extract from Mint (Mentha piperita L.) 
growing in Macedonia. Sixth International Scientific Agricultural Symposium „Agrosym 
2015“ Book of proceedings. 

 

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 
 

2 

 
 

Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина има остварено 
апликации во вкупна вредност од 2.819.884,00 или 45.700 ЕУР = 46 бодови 
Раководителот на лабораторија, Проф д-р Саша Митрев, од вкупната вредност  
распределува во проценти на следниве учесници од УГД: 
Доц д-р Сања Костадиновиќ Величковска ---------- 2 

 

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

 Поени 
   4 

http://eprints.ugd.edu.mk/13188/
http://eprints.ugd.edu.mk/13188/
http://eprints.ugd.edu.mk/14346/
http://eprints.ugd.edu.mk/14346/
http://eprints.ugd.edu.mk/14346/
http://eprints.ugd.edu.mk/14411/
http://eprints.ugd.edu.mk/14411/
http://eprints.ugd.edu.mk/14411/
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Max Rubner Institut 20.01-20.02.2015, Detmold, Germany  
 
 Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, Babeş-Bolyai University, 17.06-
17.07.2015 Cluj-Napoca, Romania 

 

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 
     1 

Kostadinovic Velickovska, Sanja and Mitrev, Sasa and Ilieva, Fidanka and Mihajlov, 
Ljupco (2015) Сензорна и аналитичка евалуација на ладно - цедени масла од 
сончоглед. Годишен зборник 2015 - Земјоделски Факултет. ISSN 1409-987X 

 

13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 
 

15 на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) 
поени. 

Kostadinovic Velickovska, Sanja and Mitrev, Sasa (2015) Quality of Macedonian "Filla" 
oils. Other. Lambert Academic Publishing - LAP. 

 

14. Издаден учебник – 5 (пет) поени   Поени 
7 

издадена скрипта – 2 (два) поени 

Б. Ѓорѓеска и С. Костадиновиќ Величковска, Рецензиран учебник по „Хемија на 
колоиди“, 2015 http://e-lib.ugd.edu.mk/506  
 
С. Костадиновиќ Величковска Рецензиран практикум по „Производство на екстракти 
од растително потекло“, 2015 http://e-lib.ugd.edu.mk/498 

 

  Вкупно поени 39 

  

http://eprints.ugd.edu.mk/15331/
http://eprints.ugd.edu.mk/15331/
http://eprints.ugd.edu.mk/13784/
http://eprints.ugd.edu.mk/13784/
http://e-lib.ugd.edu.mk/506
http://e-lib.ugd.edu.mk/498



