
 

 Зоран Ханџиски 

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 

Handziski, Zoran and Handziska, Eli (2013) The influence of some hormonal and biochemical parameters 
on the changes of VO2 max in professional football players. In: 18th Annual Congress of the European 
College of Sport Science, 29 June 2013, Barcelona, Spain.  
 
Handziski, Zoran and Handziska, Eli and Gjorgoski, Icko (2013) The influence of actn3 genotype on the 
changes of anaerobic treshold and yo-yo intermitent endurance test level 2 of soccer players aged 15-17 
years. In: 8th European Sport Medicine Congress of EFSMA, 25-28 Sept 2013, Strasbourg, France. 
 
Handziski, Zoran and Handziska, Eli and Gjorgoski, Icko (2013) The influence of somathotype on the 
changes of aerobic endurance field test of soccer players aged 15-17 years. In: 8th European Sport 
Medicine Congress of EFSMA, 25-28 Sept 2013, Strasbourg, France. 
 
Handziski, Zoran (2013) Health organizations in football clubs. In: 14 Ulusal spor hekimligi kongresi, 13-14 

Dec 2013, Izmir, Turkey. 
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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 

Конкретна активност 

Handziski, Zoran (2013) Примена на изокинетиката во рехабилитација после реконструкција на 

преден вкрстен лигамент. In: Sport medicine seminar, 13-14 March, 2013, Skopje. 

 

Handziski, Zoran (2013) Периодични здраствени прегледи кај врвни спортисти. In: Sport medicine 

seminar, 13-14 March, 2013, Skopje. 

 

Handziski, Zoran (2013) Nutrition in sport - basic principles. In: Nutrition and supplementation in sport, May 

2013, Ohrid, Macedonia. 
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13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

http://eprints.ugd.edu.mk/8885/
http://eprints.ugd.edu.mk/8885/
http://eprints.ugd.edu.mk/8888/
http://eprints.ugd.edu.mk/8888/
http://eprints.ugd.edu.mk/8888/
http://eprints.ugd.edu.mk/8887/
http://eprints.ugd.edu.mk/8887/
http://eprints.ugd.edu.mk/8886/
http://eprints.ugd.edu.mk/8890/
http://eprints.ugd.edu.mk/8890/
http://eprints.ugd.edu.mk/8891/
http://eprints.ugd.edu.mk/8889/


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

Конкретна активност 

Handziski, Zoran (2013) Следење на тренажен процес кај професионалите фудбалери. 

796.332.015, 100 . Селектор, Скопје, pp. 7-93. ISBN 978-608-4660-08-8  
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  Вкупно поени 21 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/8881/



