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1.

Поени

Објавен
научен
или
стручен
труд
во
најпрестижно меѓународно списание со импакт
фактор до 1 (еден) – 4 (четири) поени
Конкретна активност
Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Ruskovska, Tatjana and Petrova, Biljana (2015)
Cytogenetic abnormalities in lymphocytes evaluated with micronucleus assay in medical
personnel occupationally exposed to ionizing radiation. Genetika, 47 (3). pp. 927-939. ISSN
1820-6069 (IF=0,492) http://eprints.ugd.edu.mk/14666/

Објавен
научен
или
стручен
труд
во
најпрестижно меѓународно списание (независно
од тоа на кое место во трудот се наоѓа
истражувачот /наставникот/ соработникот) со
импакт фактор од 2 (два) до 5 (пет) – 8 (осум)
поени

Поени

Конкретна активност
Van Kerkhof, Linda W. M. and Van Dycke, Kirsten C. G. and Jansen, Eugene and Beekhof, Piet
and Van Oostrom, Conny T. M. and Ruskovska, Tatjana and Velickova, Nevenka and Kamcev,
Nikola and Pennings, Jeroen L. A. and Van Steeg, Harry and Rodenburg, Wendy (2015) Diurnal
Variation of Hormonal and Lipid Biomarkers in a Molecular Epidemiology-Like Setting. PLOS
ONE. ISSN 1932-6203 (online) (IF=3,23) http://eprints.ugd.edu.mk/13769/

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:
Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Petrova, Biljana (2015) The cytokinesis-blocked
micronucleus assay: good choice for detection and evaluation of genotoxity in human cells.
In: International symposium - Current achievements and future perspective in medical and
biomedical research, 24 Nov 2015, Stip, R.Macedonia. http://eprints.ugd.edu.mk/14897/
Velickova, Nevenka and Milev, Misko and Petrova, Biljana (2015) Correlation between
micronucleus and multinucleated lymphocites in medical personel exposed to radiation. In:

Поени

XIX Congress of Doctors of Republic of Macedonia, 1-3 Oct 2015, Ohrid, R.Macedonia
http://eprints.ugd.edu.mk/14896/
Velickova, Nevenka and Milev, Misko and Petrova, Biljana and Gorgieva, Pale and
Nedeljkovik, Bojana (2015) Цитогенетска евалуација на дејството на јонизирачките
зраци кај професионално изложени здравствени работници. In: 15 Семинар за
Квалитет, контрола, информатика и заштита во медицинска лабораториска
дијагностика, со меѓунардно учество, 18-21 June 2015, Ohrid, Macedonia
http://eprints.ugd.edu.mk/14694/
Velickova, Nevenka and Milev, Misko and Petrova, Biljana and Gorgieva, Pale and
Nedeljkovik, Bojana (2015) Микронуклеусниот тест – индикатор за хромозомска
нестабилност и потенцијална генотоксичност. In: 15 Семинар за квалитет,
контрола, информатика и заштита во медицинска лабораториска дијагностика
(меѓународно учество), 18-21 June 2015, Ohrid, Macedonia
http://eprints.ugd.edu.mk/14895/
Velickova, Nevenka (2015) Лизозомски болести на складирање Lysosomal Storage
Diseases (LSD). In: October meeting, Union of Associations of medical laboratory and
sanitary technicians of the Republic of Macedonia, 8-11 Nov 2015, Ohrid, R.Macedonia
http://eprints.ugd.edu.mk/14676/
Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Petrova, Biljana and Ruskovska, Tatjana and
Sumanov, Gorgi and Nedeljkovik, Bojana and Gorgieva, Pale (2015) An increased
micronucleus frequency predict the risc of cancer in healthy workers exposed on ionization.
In: Šesti hrvatski kongres humane genetike, 5-7 Nov 2015, Split, Hrvatska.
http://eprints.ugd.edu.mk/14675/
Velickova, Nevenka and Milev, Mishko and Nedeljkovik, Bojana and Gorgieva, Pale (2015)
Practices the different cells types like target genotoxic endpoint in micronucleus assey. In:
The 1th Conference of Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina
(CMBEBIH 2015), 13-15 March 2015, Sarajevo, BiH. http://eprints.ugd.edu.mk/14670/

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/„
Евалуација на имунолошкиот статус во однос на тетанусот кај различни возрасни
групи на население – УГД-Штип
Rodenburg, Wendy and Jansen, Eugene and Ruskovska, Tatjana and Kamcev,
Nikola and Velickova, Nevenka (2013) Adverse effects of circadian disruption. [Project]
2012-2016 год.

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

Поени

определува главниот носител – 1 (еден) поен
Конкретна активност
Величкова, Н. Факти за Марфанов Синдром, Прв конгрес на физиотерапевти на
Р.Македонија, март, 2015, Скопје, Пленарно предавање.
http://eprints.ugd.edu.mk/14669/

Вкупно поени

33

