Невенка Величкова
Звање: Доцент
Ред. Опис на активноста за самоконтрола на
бр. автономниот статус на ФРВ согласно со
Стандарди и нормативи за изведување на
високообразовна дејност на Универзитетот
2.

Објавен
научен
или
стручен
труд
во
меѓународно списание без импакт фактор – 3
(три) поени

Поени

Поени

Конкретна активност:
Velickova, N., Kamcev, N., Genotoxicological effects of heavy metals on human
cells, American journal of environmental protection, ISSN (Print): 2328-7241, ISSN
(Online): 2328-7233, Volume 2, Issues 4, pp.71-73, 2014.
http://eprints.ugd.edu.mk/11638/
Kamcev, N., Velickova, N., Veresa, V., Milev, M. Detection of transfusion
transmissible diseases in the past 10 years in the regional center for transfusion
medicine in shtip, International scientific journal, Science & Technologies,
Publishing House "Union of Scientists - Stara Zagora" ISSN 1314-4111, pp.107-112
http://eprints.ugd.edu.mk/11437/
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Svetlana Jovevska, Milka Zdravkovska, Gordana Panova, Nevenka Velickova
Corelation between some anthropometrical parameters of the fetal head,
International scientific journal Science & Technologies Publishing House "Union of
Scientists - Stara Zagora" ISSN 1314-4111, Volume IV, Number 1, 483-486, 2014
Medicine. http://eprints.ugd.edu.mk/11190/
Naumova, m., Velickova, N., Kamcev, N., Milev, M. Diagnostic procedures, therapy
and complications of haemophilia, International scientific journal, Science &
Technologies Publishing House "Union of Scientists - Stara Zagora" ISSN 13144111,Volume IV, Number1, pp.101-106. http://eprints.ugd.edu.mk/11435/
3.

Објавен труд и претставување со уметничко и
стручно дело на меѓународна научна, уметничка
конференција, конгрес и научно и стручно
списание – 2 (два) поени
Конкретна активност:
Pesevska, S., Velickova, N., Sumanov, G. Impact of water pollution on the health of
human population, Четвърти национален конгрес по обща медицина с
международн участие „От науката към човека, 22 November, 2014.

Поени

http://eprints.ugd.edu.mk/11639/
Koteska, E., Velickova, N., Sumanov, G. Intrahospital infection I general hospital in
Strumica in 2005-2011. The first international conference of health orianted higher
instutions and faculties in nursing, May, O109, 2014, Bitola.
http://eprints.ugd.edu.mk/11637/
Nedeljkovic, B., Gorgieva, P., Velickova, P. Frequent and regular conducted water
quality analysis, key for health human population, ICMBG, The International
Congress of Medical Sciences (ICMSBG) Sofia, May, 2014, pp.226.
http://eprints.ugd.edu.mk/11811/
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Gorgieva, P., Nedeljkovik, B., Velickova, N. Cytological and histological changes in
lymphocytes influence of ionizing radiation on health workers, ICMBG,
The International Congress of Medical Sciences (ICMSBG) Sofia, May, 2014,
pp.221. http://eprints.ugd.edu.mk/11808/
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

Поени

Конкретна активност:
„Испитување на генотоксичното дејство на јонизирачките зраци кај
професионално изложени здравствени работници со употреба на цитогенетски
методи“- Проект финансиран од УГД – Штип. http://eprints.ugd.edu.mk/10624/
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

9
Поени

Конкретна активност
Величкова, Н. Хистолошки методи и техники, артефакти и дисторзии при
ткивно процесуирање, Октомвриски средби, 2014, Воведни пленарни
предавања, 2-5 октомври, Охрид 2014. http://eprints.ugd.edu.mk/11440/
Недељкович, Б., Величкова, Н., Ѓорѓиева, П., Андреева, Љ. Најчести
индикатори за определување на квалитетот на водите, Октомвриски средби на
лаборанти, Охрид, 2014, стр.28-29. http://eprints.ugd.edu.mk/11804/
Ѓорѓиева, П., Величкова, Н., Недељковиќ, Б., Андреева, Љ. Најчести
опасности и ризици во лабораториите за медицинска дијагностика,
Октомвриски средби на лаборанти, Охрид, 2014, стр.24-25.
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http://eprints.ugd.edu.mk/11805/
Андреева, Љ., Величкова, Н., Ѓорѓиева, П., Недељковиќ, Б. Најчесто
користени методи за дијагностицирање на diabetes mellitus и нивната улога во
превенцијата и лекувањето, Октомвриски средби на лаборанти, Охрид, 2014,
стр.26-27. http://eprints.ugd.edu.mk/11806/
Величкова, Н. Биолошки опасности во храната, Medicus, number 20, pp.8, April,
2014. http://eprints.ugd.edu.mk/11441/
Koteska, E., Velickova, N., Sumanov, G. Intrahospital infection in general hospital in
Strumica (2005-2011), Macedonian journal of nurcing, No 1, pp.28-33, Bitola, 2014.
http://eprints.ugd.edu.mk/11557/
Теренско
истражување,
дигитализација

архивирање

во земјава 1 (еден) во странство
поени
поени

2

и

Поени

(два)

Конкретна активност
Работилница: Камп за застапување при РХСП – Фондација отворено
општество. 31 јули -2 август 2014, Охрид
14.

Издаден учебник – 5 (пет) поени

1

Поени

издадена скрипта – 2 (два) поени
Биологија за фармацевти. http://eprints.ugd.edu.mk/11433/
Практикум Биологија за фармацевти. http://eprints.ugd.edu.mk/11434/
Вкупно поени
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