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Бр. ______________
_5.8. 2013_
Скопје

Предмет:

Материјали за Билтенот за објавување на веб-страницата на УКиМ

Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ” бр. 35/2008,
103/2008, 26/2009, 83/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), на веб-страницата на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од бројот 1059 од 15 август 2013 година, ќе се
објавуваат рефератите за избор во наставно-научни, научни и соработнички звања, рецензиите
за подобност на темата и оспособеноста на кандидатот за вршење научна работа, прегледите на
одобрените докторски дисертации, прифатените магистерски и специјалистички теми,
рецензиите на учебници и учебни помагала, како и рефератите за доделување на звањето
почесен професор и титулата почесен доктор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. По
објавување на материјалите на веб-страницата, факултетите и институтите за своите потреби,
истите треба да ги отпечатат во материјална форма за да можат да ги достават на членовите на
наставно-научниот, односно научниот совет. Поради тоа, потребно е сите материјали што се
предвидени за објавување во Билтенот на Универзитетот, благовремено да ги доставувате во
електронска форма.
Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно е материјалите за објавување да се
доставуваат како Microsoft Word 2003 документи во кои исклучиво ќе се користи системскиот
фонт Georgia. Овој фонт содржи богато множество на кирилични (македонски, српски, руски),
латинични (со различни видови на надредени знаци), грчки и други знаци. Варијанта на овој
фонт со корегирани знаци во италик формата за македонските букви „д‟, „п‟, „т‟, „г‟ може да се
добие во компјутерскиот центар на УКиМ на барање на факултетот. Исто така, таму може да се
добие софтверско решение со кое може да се испрограмира тастатурата на персонален сметач
кога работи под Windows XP оперативниот систем при притискање на копчето „`‟ во македонска
поддршка да се добие знакот „ѐ‟, а при притискање на копчето „~‟ во македонска поддршка да се
добие знакот „ѝ‟.
Поради запазување на роковите за објавување на материјалите во Билтенот, но и на вебстраницата, ве молиме, рефератите откако ќе бидат лекторирани, да ja доставите оригиналната
верзија (лекторирана со потписите), а електронската верзија да ја доставите на e-mail адресата:
t.basevski@ukim.edu.mk (so mali bukvi).
Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидат напишани согласно
упатството нема да бидат објавени во тој број, туку ќе бидат поместени за објавување во
наредниот број од Билтенот, односно откако ќе ја добиеме бараната верзија.
Ви благодариме за соработката.
Со почит,
Проректор
Проф. д-р Коле Василевски
Изготвил:Т.Б.
Одобрил:К.М.
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До
Рецензентската комисија и
деканот на Стоматолошкиот факултет во
Скопје

ПРИГОВОР
на рефератот и на заклучокот на Рецензентската комисија за избор на научен
работник од областа на оралната хирургија на Стоматолошкиот факултет во Скопје,
објавен во Билтен број 1071 , стр. 208 и 283, на 17.02. 1014 година, на вебстраницата
на Универзитетот ,, Св. Кирил и Методиј" во Скопје.
Од д-р Билјана Евросимовска, д-р сци, вработена на Клиниката за орална
хирургија, при ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар "Св.
Пантелејмон" во Скопје.
Приговорот се однесува на фаворизирањето и пристрасноста на претседателот и
членовите на Рецензентската комисија во постапката и заклучокот врз основа на
изнесените податоци од работните биографии на кандидатите и им се дава предност
на д-р Едвард Јанев и д-р Марина Кацарска. Сметам дека именуваните кандидати се
фаворизирани од страна на Рецензентската комисија поради:
1. Јас, д-р Билјана Евросимовска, ги имам завршено стоматолошките студии со
повисок просек (9,80) од другите двајца кандидати кои од страна на Рецензентската
комисија се предложени да бидат избрани за научни работници.
2. Приговарам затоа што по направеното бодирање на кандидатите според
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни,
наставно-стручни и соработнички звања на УКИМ (Анекс 2), од страна на
Рецензентската комисија, јас, д-р Билјана Евросимовска, сум рангирана на трето
место од пријавените пет кандидати, и имам 180,3 бода, за разлика од д-р Едвард
Јанев, кој има 145 бода и д-р Марина Кацарска со 113,6 бода. И покрај тоа,
Рецензентската комисијата им дава предност на овие двајца кандидати. Секако, и
овој факт треба да се земе предвид кадешто се вреднуваат достигнувањата на научна
основа како важен елемент за избор за научен работник.
Барам објаснување од претседателот на Рецензентската комисија, а воедно и од
членовите зошто при донесување на заклучокот во рефератот не се придржувале
на крајниот исход од бодирањето, бидејќи мислам дека сепак Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни
и соработнички звања на УКИМ (Анекс 2), покрај другото, е битен елемент во
изборот и рангирањето на кандидатите.
Дали
Рецензентската
комисија
замижа
и
на
мојата
континуирана
научноистражувачка работа, која се гледа и во самата биографија, трудовите кои се
испечатени (in extenzo) во меѓународни списанија со импактфактор на кои сум
главно носител, за разлика од останатите двајца кандидати кај кои повеќето трудови
и се коавторски. За разлика од овие кандидати, кои главно имаат трудови објавени
во домашни списанија, моите трудови се испечатени во реномирани меѓународни
списанија со импактфактор.
Дали моите учества на многубројните конгреси пред се во странство, и тоа со
сопствени усни излагања исто така беа занемарени, па во заклучокот на рефератот
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беа пристрасни и им дадоа предност на овие двајца кандидати кои главно имаат
учество само на домашни излагања и неколку странски.
Изнесените податоци во мојот приговор се битни при избор во научни звања и не го
прекршуваат Законот за високото образование на УКИМ (со посебен акцент на Анекс
2), каде што се вреднуваат достигнувањата на кандидатите од самиот почеток.
Се надевам дека Комисијата овој Приговор ќе го разбере како укажување на
одредени пропусти, ќе ја надмине видливата пристрасност и ќе го преиспита својот
предлог.
Подносител на Приговорот
Д-р Билјана Евросимовска, д-р сци с.р.

\
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ОДГОВОР НА
Приговорот поднесен од ас.д-р Билјана Евросимовска, по однос на рефератот и заклучокот
на Рецензентската комисија за избор на научен работник од областа на оралната хирургија на
Стоматолошкиот факултет во Скопје, објавен во Билтен број 1071 на 17. 02. 2014 година. По
разгледувањето на Приговорот поднесен на 25. 02. 2014 година и заведен со архивски број
04/229 на Стоматолошкиот факултет во Скопје Рецензентската комисија во состав: проф. Б.
Величковски, проф. О. Димитровски, доц. М. Пеева, проф. С. Наумовски и проф. Д. Поповиќ
Моневска го констатира следново:
Приговорот се отфрла како неоснован.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
По однос на првата точка од Приговорот, стоматолошките студии на Стоматолошкиот
факултет во Скопје, кандидатите д-р Марина Кацарска ги завршила со просечен успех 9,09 и
д-р Едвард Јанев со 9,53, што значи дека избраните кандидати имаат висок просек. По однос
на втората точка, редоследот на рефератите за кандидатите не значи рангирање според
добиените бодови, туку редоследот е според доставената документација од кандидатите.
Како потврда е фактот дека кандидатите "рангирани" под број 4 и 5 имаат повеќе бодови од 3
рангираната д-р Билјана Евросимовска. Освен тоа, сите пријавени кандидати го задоволуваат
критериумот од членот 27, табела 4 од Правилникот за избор во наставно - научни, научни,
наставно - стручни и соработнички звања на УКИМ од год. XIII, бр. 250, 15. јули 2013
година, според кој минималниот број поени за научно-истражувачка дејност е 35, а од
стручно-апликативна дејност 5 поени. При донесување на заклучокот во рефератот,
Рецензентската комисија го зеде предвид фактот дека избраните кандидати се доктори со
долгогодишно искуство
во наставно-научната, научно-истражувачката и стручноапликативната дејност на Стоматолошкиот факултет, што и недостасува на д-р Билјана
Евросимовска, која е вработена на ЈЗУ Универзитетскиот стоматолошки клинички центар
"Св. Пантелејмон" во јули 2008 година, а на Стоматолошкиот факултет во соработничко
звање асистент на Катедрата за орална хирургија е избрана во 2010 година. Д-р Марина
Кацарска е вклучена во наставниот процес на Стоматолошкиот факултет од 1993 та година, а
д-р Едвард Јанев од 2000 та година. Научно -истражувачките квалитети на д-р Билјана
Евросимовска се евидентни, но не може да бидат и единствен критериум при изборот во
научно звање научен соработник. Едногласниот став и заклучок на Рецензентската комисија
во состав: проф. д-р Борис Величковски- претседател, проф. д-р Оливер Димитровски, доц.
д-р Марија Пеева Петреска, проф. д-р Славе Наумовски и проф. д-р Даница Поповиќ
Моневска, е во согласност и не го прекршува Законот за високото образование, ниту
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно - научни, научни, наставно стручни и соработнички звања и асистенти - докторанти на УКИМ.
Тој е донесен без пристрасност и фаворизирање на одделни кандидати, а е заснован на
долгогодишниот ангажман
на избраните кандидати во севкупните активности на
Стоматолошкиот факултет во Скопје при УКИМ.
Членови на Комисијата:
1. Проф.д-р Борис Величковски, претседател с.р.
2. Проф.д-р Оливер Димитровски, член с.р.
3. Доц. д-р Марија Пеева Петреска, член с.р.
4. Проф.д-р Славе Наумовски, член с.р.
5. Проф.д-р Даница Поповиќ Моневска, член с.р.
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ПРЕГЛЕД
НА ПРИФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДОКТОРСКА
ДИСЕРТАЦИЈА
ТЕМИТЕ СЕ ПРИФАТЕНИ ОД НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ НА 15 РЕДОВНА СЕДНИЦА ОДРЖАНА
НА 27.03.2014 ГОДИНА

Кандидат: д-р ДАРКО ПОП АЦЕВ
Насловнаприфатената
тема
за
изработка
на
докторска
дисертацијанамакедонскијазик:Застапеност на хиподонцијата кај популацијата
во Република Македонија
Насловна
прифатената
тема
за
изработка
на
докторска
дисертацијанаанглискијазик: Prevalence of hipodontia in the permanent dentition of
Macedonian population
Кандидат: д-р МИМОЗА СЕЛМАНИ
Насловнаприфатената
тема
за
изработка
на
докторска
дисертацијанамакедонскијазик:Влијанието на третиот молар врз збиеноста на
забите во мандибуларниот дентален лак
Насловна
прифатената
тема
за
изработка
на
докторска
дисертацијанаанглискијазик: Influece of third molars on mandibular arch crowding
Кандидат: д-р САХМЕДИН САЛИ
Насловна
прифатената
тема
за
изработка
на
докторска
дисертацијанамакедонскијазик:Терапевтска ефикасност на PERIO – CHIP
Хлорхексидин глуконат врз пародонталната болест
Насловна
прифатената
тема
за
изработка
на
докторска
дисертацијанаанглискијазик:Therapeutic
Efficiency
of
the
PERIOCHIPChlorhexidineGluconate to periodontal disease
Кандидат: д-р ГОРАН ПАНЧЕВСКИ
Насловна
прифатената
тема
за
изработка
на
докторска
дисертацијанамакедонскијазик:Валоризација
на
ултрасонографијата
и
ултрасонографски водена аспирациона биопсија во евалуација на вратните лимфни
јазли кај малигни тумори на главата и вратот
Насловна
прифатената
тема
за
изработка
на
докторска
дисертацијанаанглискијазик:The value of ultrasound and ultrasound –guided fine
needle aspiration biopsy in evaluation of cervical lymph nodes in head and neck
malignancies
Кандидат: д-р НАТАША СТАВРЕВА
Насловна прифатената тема за изработка на докторска
дисертацијанамакедонскијазик: Процена на механичката отпорност на
бесметалните коронки во однос на видот на препарација на забот во корелација со
Ferrule effect
Насловна
прифатената
тема
за
изработка
на
докторска
дисертацијанаанглискијазик:Evaluation of the mechanical resistance of all – ceramic
crowns in relation to the type of tooth preparation in correlation to the Ferrule effect.

