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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 

 

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

 Поени 

 

Конкретна активност 

 
Delipetrev, B., Jonoski A., Solomatine D. (2014) "Development of a web 
application for water resources based on open source software." Computers 
& Geosciences 62: 35-42. (IF 1.5) 
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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 

 
Delipetrev B., Jonoski A., Solomatine D. (2014), “ Development of a cloud 

computing application for water resources modeling and optimization based 
on open source software” 11 International conference on Hydroinformatics, 
17-22 August, New York, USA. 

 
Delipetrev, Blagoj and Jonoski, Andreja and Solomatine, Dimitri (2014) A 
novel nested dynamic programming (NDP) algorithm for multipurpose 
reservoir optimization. HIC 2014 – 11th International Conference on 
Hydroinformatics: Informatics and the Environment: Data and Model 
Integration in a Heterogeneous Hydro World. New York, USA. 17–21 Aug 
2014.  
 

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

 Поени 

Конкретна активност 

Студиски престој во Холандија од 01.02.2014 до 31.07.2014 
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http://eprints.ugd.edu.mk/10882/
http://eprints.ugd.edu.mk/10882/
http://eprints.ugd.edu.mk/10882/


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 

 
B Petkovska, B Delipetrev, Z Zdravev Масивни Отворени Онлајн Курсеви 
(МООК), Воспитание, 2014 
 
Petkovska, Bisera and Delipetrev, Blagoj and Zdravev, Zoran (2014) 
MOOCS in Higher Education – State of the Art Review. In: ITRO 2014, 27 
June 2014, Zrenjanin, Serbia. 
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10. Теренско истражување, архивирање и 
дигитализација 

 Поени 

 

во земјава 1 (еден) 
поени 

во странство 2 (два) 
поени 

 Конкретна активност 

 
Теренско истражување на хидро-системот Злетовица -1  
Теренско истражување на хидро-системот Брегалница -1 
Дигитализација на хидро-системот Злетовица (во Холандија)– 2 

Дигитализација на хидро-системот Брегалница (во Холандија) – 2 
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  Вкупно поени 20 

 
 
 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=291860611597486001&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=291860611597486001&btnI=1&hl=en
http://eprints.ugd.edu.mk/10347/

