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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ (ДИСЦИПЛИНА)
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ
ВО СКОПЈЕ
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје/факултетот/институтот, објавен во весниците објавен во „Нова Македонија“ и „Коха“ од
ден 26.11.2019 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната
област (дисциплина) максилофацијална хирургија, и врз основа на Одлуката бр. 02-4828/1 од
20.12.2019 година на Наставно-научниот совет бр. 22, донесена на 20.12.2019 година, формирана
е Рецензентска комисија во состав: д-р Владимир Поповски, редовен професор на
Стоматолошкиот факултет при УКИМ, д-р Алберто Бенедети, редовен професор на
Стоматолошкиот факултет при УКИМ, д-р Александар Грчев, редовен професор на
Стоматолошкиот факултет при УКИМ.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов

ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната
област (дисциплина) максилофацијална хирургија, во предвидениот рок се пријави кандидатот
д-р Антонио Кирков.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот д-р Антонио Кирков е роден на 21.2.1966, во Скопје. Средно образование
завршил во Скопје, во 1984 година. Со високо образование се стекнал на Стоматолошкиот
факултет при УКИМ, в0 1992 година. Дипломирал на 3.7.1992 година, со просечен успех 9,00.
Специјализација по максилофацијална хирургија започнал во јануари 1994 година а во
октомври истата година се вработил на Универзитетската клиника за максилофацијална
хирургија во Скопје, во која е вработен до денес.
Преку Министерството за образование и наука, во текот на јуни и јули 1996 година, бил
на студиски престој за индивидуално усовршување на Клиниката за максилофацијална хирургија
во Клиничкиот болнички центар во Љубљана, каде што се запознава со актуелните методи во
максилофацијалната хирургија, особено во онкохирургијата кај оралниот карцином.
Специјалистички испит положил во јуни 1998 година и се стекнал со звањето
специјалист по максилофацијална хирургија.
Во учебната 1992/1993 се запишал на втор циклус (магистерски) студии на
Стоматолошкиот факултет при УКИМ по предметот Максилофацијална хирургија. Студиите ги
завршил со просечен успех 9,71. На 25.12.2006 година го одбранил магистерскиот труд на тема:
„Прилог кон клиничката употреба на туморски маркери кај оралниот карцином”.
Докторска дисертација пријавил на 14.10.2009 година на Стоматолошкиот факултет при
УКИМ. Дисертацијата на тема: „Евалуација на молекуларни маркери кај орален карцином“ ја
одбранил на 19.12.2014 година, пред Комисија во состав: д-р Владимир Поповски, Стоматолошки
факултет - УКИМ, д-р Даница Поповиќ - Моневска, Стоматолошки факултет - УКИМ, д-р Борис
Величковски, Стоматолошки факултет - УКИМ, д-р Александар Димовски, Фармацевтски
факултет - УКИМ, и д-р Алберто Бенедети, Стоматолошкиот факултет - УКИМ, со што се стекнал
со научниот степен доктор на науки од научната област максилофацијална хирургија.
На 18.6.2015 година е избран во звањето научен соработник на Стоматолошкиот
факултет при УКИМ во областа максилофацијална хирургија. Во моментот е доцент. Последниот
реферат за избор е објавен во Билтенот бр. 1188 од 15.3.2019 година.
Член е на Секцијата за максилофацијална хирургија при Македонското лекарско
друштво. Член е на Лекарската комора на Македонија и на Стоматолошката комора на
Македонија.
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Кандидатот активно се служи со англискиот и српскиот/хрватскиот јазик. Поседува
високо познавање на компјутерска и информатичка технологија.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета
поднесена документација која е од важност за изборот.
2. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ
ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Стоматолошки факултет,
кандидатот д-р Антонио Кирков изведува изведува теоретска и практична настава на прв и втор
циклус студии на студиските програми за доктори на дентална медицина, стручни стоматолошки
сестри - орални хигиенолози и стручни забни техничари. Кандидатот бил ментор на студентски
теми презентирани и објавени на конгреси на студенти на стоматологија.
Д-р Антонио Кирков учествувал во едукација и реализација на специјализантскиот стаж
за специјализантите од Медицинскиот и Стоматолошкиот факултет при УКИМ во Скопје, при
реализирање на стажот на Клиниката за максилофацијална хирургија. При тоа, бил вклучен како
едукатор и како коментор.
Кандидатот учествувал како член во комисии за оцена или одбрана на специјалистички
испит.
Останатите активности кои припаѓаат во наставно-образовната дејност се наведени во
табелата во Образец 2 кон Извештајот за избор во наставно-научно звање.
Научноистражувачка дејност
Д-р Антонио Кирков има објавено 8 научни труда рецензирани во референтна научна
публикација согласно со ЗВО во последните пет години пред објавувањето на конкурсот за избор.
Д-р Антонио Кирков бил учесник во 1 националeн научeн проект.
Останатите активности кои припаѓаат во научноистражувачката дејност, податоците за
објавените трудови, за проектите во кои учествувал кандидатот и за одржаните предавања, се
наведени во табелата во Образец 2 кон Извештајот за избор во наставно-научно звање.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Антонио Кирков активно е вклучен во стручно-апликативната работа на
Универзитетската клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија Скопје. Врши стручна дејност – специјалист по максилофацијална хирургија.
Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес. Активно е
вклучен во работата на стручни комисии и работни групи при Универзитетската клиника за
хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија – Скопје. Тековно е претседател
на Комисијата за интрахоспитални инфекции.
Останатите активностите кои припаѓаат во стручно-применувачката дејност и дејноста
од поширок интерес се наведени во табелата во Образец 2 кон Извештајот за избор во наставнонаучно звање.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот д-р Антонио Кирков, во учебната 2018/2019 година, доби позитивна оценка
од анонимно спроведената анкета на студентите на Стоматолошкиот факултет.
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ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН
ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК
Исполнетост
Ред.
на општите
ОПШТИ УСЛОВИ
број
услови
да/не
1
Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв
и втор циклус за секој циклус посебно, односно има
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на
интегрираните студии од првиот и вториот циклус *
да
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 9,0
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,71
Просечниот успех изнесува 9,35 за интегрираните студии.
2

Научен степен – доктор на науки од научната област за која
се избира
Назив на научната област: 30409 - максилофацијална
хирургија, поле 304 - стоматологија, подрачје 3 –
медицински науки и здравство.

3

3.1

Објавени најмалку пет рецензирани научни труда во
референтна научна публикација согласно со ЗВО во
последните пет години пред објавувањето на конкурсот за
избор
Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска база на списанија со трудови достапна на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот
совет за високо образование
5. Назив на научното списание: Research Journal of
Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences
6. Назив на електронската база на списанија: Scopus
7. Наслов на трудот: Etiology and Incidence of Zygomatic
Fractures: A 10 Year Retrospective Study.
8. Година на објава: 2015
1. Назив на научното списание: Oral and Maxillofacial
Pathology Journal
2. Назив на електронската база на списанија: Еbsco:
Thomson Reuters
3. Наслов на трудот: Atypical Jaw-bone Metastases: A 20-year
Retrospective Analysis
4. Година на објава: 2017
1. Назив на научното списание: International Journal of
Medical Research & Health Sciences
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Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите
услови
да/не

2. Назив на електронската база на списанија: Web of Science
- ESCI (Thomson Reuters)
3. Наслов на трудот: Giant Odontogenic Myxoma of the Upper
Jaw: A Case Report
4. Година на објава: 2017
3.2

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови
1. Назив на научното списание: Research in Physical
Education, Sport and Health
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји): 18 члена од 9 земји - Македонија
(5), Шпанија (1), Словенија (1), Србија (2), БиХ (3),
Словачка (2), Хрватска (2), Турција (1) и Бугарија (1).
3. Наслов на трудот: Treatment of facial soft tissue infections
within fast health rehabilitation
4. Година на објава: 2015
1. Назив на научното списание: Макед.Стоматол.Прегл.
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број
и припадност по земји): 32 члена од 8 земји - Македонија
(10), САД (1), Словенија (2), Србија (4), В. Британија (2),
Норвешка (1), Хрватска (5), Бугарија (6) и Турција (1).
3. Наслов на трудот: Протетска рехабилитација со
оптуратори и епитези по масивни лицеви и вилични
дефекти
4. Година на објава: 2017

4

5

Претходен избор во наставно-научно звање – доцент,
датум и број на Билтен:
Број 1188, Скопје, 15 март 2019 година
Има способност за изведување на високообразовна дејност

да
да

* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во
Република Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование (Службен
весник на Република Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот кои се
однесуваат на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од најмалку 8,00
(осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат остварено просечен успех
од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус. Во овој случај, полето под
реден број 1 не се пополнува.
За кандидатот/ите кој има повеќе од 5 (пет) научни труда во референтна научна публикација,
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе, ќе ги оцени и ќе ги вреднува во Образец 2.
**
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ОБРАЗЕЦ 2
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО И
НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ
Кандидат: Антонио Љубомир Кирков
Институција: УКИМ - Стоматолошки факултет, Скопје
Научна област: максилофацијална хирургија
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број
1

2

Назив на активноста:

Поени

Одржување на настава од прв циклус на студии (*0,04)
Прв циклус студии за стручни стоматолошки сестри – орални
хигиенолози, по предметот Ургентни состојби во стоматологија, 2 часа
неделно во V семестар (0,04х2х15):
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

1,2
1,2
1,2
1,2

Прв циклус студии за стручни стоматолошки сестри – орални
хигиенолози, по предметот Mаксилофацијална хирургија, 1 час неделно во
VI семестар (0,04х1х15):
2016/2017
2017/2018
2018/2019

0,6
0,6
0,6

Прв циклус студии за стручни забни техничари, по предметот Ургентни
состојби во стоматологија, 1 час неделно во IV семестар (0,04х1х15):
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Одржување на вежби (лабораториски, клинички, аудиториски
или изработка на семинарски труд) (*0,03)
Прв циклус студии за доктори на дентална медцина по предметот
Mаксилофацијална хирургија, 6 групи по 2 часа неделно во IX и X семестар
(0,03х2х6х15х2):
2014/2015

0,6
0,6
0,6

5,4

Прв циклус студии за доктори на дентална медцина по предметот
Mаксилофацијална хирургија, 2 групи по 2 часа неделно во IX и X семестар
(0,03х2х2х15х2):
2017/2018

3,6

Прв циклус студии за доктори на дентална медцина по предметот
Mаксилофацијална хирургија, 6 групи по 2 часа неделно во IX и X семестар
(0,03х2х6х15х2):
2015/2016
2016/2017

10,8
10,8
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Прв циклус студии за доктори на дентална медцина по предметот
Mаксилофацијална хирургија, 4 групи по 2 часа неделно во IX семестар
(0,03х2х4х15):
2019/2020
Прв циклус студии за доктори на дентална медцина по предметот
Mаксилофацијална хирургија, 4 групи по 2 часа неделно во IX и X семестар
(0,03х2х4х15х2):
2018/2019
Прв циклус студии за стручни стоматолошки сестри – орални
хигиенолози, по предметот Mаксилофацијална хирургија, 1 час неделно во
VI семестар (0,03х1х15):
2016/2017
2017/2018
2018/2019

3

4

Прв циклус студии за стручни забни техничари, по предметот Ургентни
состојби во стоматологија, 1 час неделно во IV семестар (0,03х1х15):
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Член на комисија за оцена или одбрана на специјалистичка
работа (*0,2)
д-р Марина Поповска (орална хирургија - ноември 2018)
д-р Александра Бранко (максилофацијална хирургија – октомври 2019)
Ментор и едукатор на здравствена едукација (о,о8)
д-р Иван Нацевски (протетика – дек. 2018)
д-р Емел Сејфула (оториноларингологија - јан. 2019)
д-р Александар Танев (општа хирургија – сеп. 2019)
Вкупно

3, 6

7,2

0,45
0,45
0,45

0,45
0,45
0,45
0,2
0,2
о,о8
о,о8
о,о8
53,14

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
број
1

2

Назив на активноста:

Поени

Учесник во национален научен проект (*3):
„Употреба на фотограметрија за тродимензионална анализа на
краниофацијалната морфологија“ – 2018 г.
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно
списание кое нема импакт-фактор за годината во која е објавен
трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое е индексирано во најмалку една електронска
база на списанија со трудови достапна на интернет, како што се:
Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report,
SCImago Journal Rank, MathSciNet (Mathematical Reviews),
Zentralblatt fur Mathematik и Реферативный журнал
"Математика" или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование (*5):
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- Alberto Benedetti, Vladimir Popovski, Antonio Kirkov, Aleksandar Iliev,
Banev Saso, Boro Ilievski, Stamatoski Aleksandar
Atypical Jaw-bone Metastases: A 20-year Retrospective Analysis
Oral and Maxillofacial Pathology Journal, January-June 2017;8(1):1-4

3

Трудови со оригинални научни резултати објавен во научно
списание кое има импакт-фактор за годината во која е објавен
трудот, во кое трудовите што се објавуваат подлежат на рецензија
и кое е индексирано во најмалку една електронска база на
списанија со трудови достапна на интернет, како што се: Еbsco,
Emerald, Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago
Journal Rank или друга база на списанија која ќе ја утврди
Националниот совет за високо образование (*8+и.ф.):
Benedetti Alberto, Popovski Vladimir, Popovich Danica, Kirkov Antonio,
Panchevski Goran, Bozovic Suzana, Iliev Aleksandar, Serafimovski Predrag,
Gjorgievska Elizabeta.
Ameloblastoma Treatment: Clinical Experience.
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences Nov.-Dec.
2015 RJPBCS 6(6) (p. 51-54)
Benedetti A, Popovski V, Popovik-Monevska D, Kirkov A, Pancevski G,
Dvojakovska S, Iliev A, Kapusevska B, Gjorgievska E, Stamatoski A.
Etiology and Incidence of Zygomatic Fractures: A 10 Year Retrospective Study.
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences Nov. –
Dec. 2015 RJPBCS 6(6) Page No. 462-6

4

3

5,01

5,01

Alberto Benedetti, Vladimir Popovski, Danica Popovich-Monevska, Antonio
Kirkov, Goran Pancevski, Suzana Bozovic, Aleksandar Iliev, Azem Ismani,
Aleksandar Stamatoski.
Giant Odontogenic Myxoma of the Upper Jaw: A Case Report
International Journal of Medical Research & Health Sciences, 2017, 6(10): 111-4

5,259

Denis Baftijari, Alberto Benedetti, Antonio Kirkov, Aleksandar Iliev,
Aleksandar Stamatoski, Florent Baftijari, Elitsa G. Deliverska, Elizabeta
Gjorgievska,
Assessment of primary and secondary implant stability by resonance frequency
analysis in anterior and posterior segments of maxillary edentulous ridges
Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers). 2018 AprJun;24(2):2056-64
Трудови со оригинални научни резултати, објавен во научно
списание во кое трудовите што се објавуваат подлежат на
рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор во кој
учествуваат членови од најмалку три земји, при што бројот на
членови од една земја не може да надминува две третини од
вкупниот број на членови (*5):

5,272

Benedetti Alberto, Popovski Vladimir, Popovik-Monevska Danica, Kirkov
Antonio, Pancevski Goran, Dvojakovska Suzana, Iliev Aleksandar, Gjorgievska
Elizabeta, Stamatoski Aleksandar
Treatment of facial soft tissue infections within fast health rehabilitation
Research in Physical Education, Sport and Health 2015, Vol. 4, No. 1, pp.7-13
ISSN(Print):1857-8152; ISSN(Online):1857-8160

3

3
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Бенедети A., Капушевска Б., Поповски В., Поповиќ-Моневска Д., Кирков
А., Панчевски Г., Двојаковска С., Илиев А., Бундевска Ј., Мијоска А.,
Наумовски С., Бафтијари Д., Копачева Г., Стаматоски А.
Протетска рехабилитација со оптуратори и епитези по масивни лицеви и
вилични дефекти
Макед.Стоматол.Прегл.2017; 40 (1-2); 37-47
5

6

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во
зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на
меѓународни академски собири каде што членовите на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји
(*5):
Kirkov Antonio
Problem Based Learning İn Dental Student`s Science Education
13th International Balkan Education and Science Congress, Trakya
University – Edirne Proceedings, 6-8 September 2018: 451-459
Пленарни предавање на научен/ стручен собир (*2):
Кирков А.
ХПВ кај туморите во максилофацијалната регија
Симпозиум: ХПВ инфекции и асоцирани болести
Зборник на апстракти, 6 мај 2016, Скопје, Македонија.

7

Кирков Антонио
ХПВ – од инфекција до рак на главата и вратот
Поканет предавач на Стручен состанок “ХПВ инфекција – нутриција,
асоцирани болести и превенција“ (Македонско здружение за цервикална
патологија и колпоскопија во соработка со Здружение за ХПВ на
Македонија), 3 март 2017, Скопје, Македонија
Секциски предавања на научен/ стручен собир (*1):
- Кирков А.
Туморски маркери. ТP53 – молекуларен маркер кај оралниот карцином.
Состанок на максилофацијални хирурзи на Македонија, Штип, 2015.

8

5

2

2

1

Учество на научен/стручен собир со реферат – орална
презентација (*1):
Симпозиум: ХПВ - инфекции и асоцирани болести, Скопје, мај, 2016
Кирков А.
ХПВ кај туморите во максилофацијалната регија
Зборник на апстракти, Симпозиум: ХПВ - инфекции и асоцирани болести,
Скопје, 6 мај 2016:4
III Конгрес на здружението на специјалисти по ортодонција при МСД со
меѓународно учество, Охрид, Македонија, 12-15 мај, 2016
Џипунова Б., Тошеска – Спасова Н., Кирков А., Радојкова – Николовска
В., Поповска М.
Комбиниран ортодонтски и ортогнатохируршки третман на прогенија
Книга на апстракти, III Конгрес на здружението на специјалисти по
ортодонција при МСД со меѓународно учество, Охрид, Македонија, 12-15
мај 2016:112
13th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University –
Edirne, 6-8 September 2018
Kirkov Antonio
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Problem Based Learning İn Dental Student`S Science Education
13th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University –
Edirne: Proceedings, 6-8 September 2018: 451-459

9

10

4th International Conference “Education Across Borders” - Education in the 21st
Century: Challenges and Perspectives, Florina, Greece. 19th – 20th Oct. 2018
Kirkov Antonio
Contemporary teaching and evaluation methods in dental student`s science
education
4th International Conference “Education Across Borders” - Education in the 21st
Century: Challenges and Perspectives, Florina, Greece: Book of abstracts
19th – 20th Oct. 2018: 31
Учество на научен/стручен собир со реферат - постерска
презентација (*0,5):
23rd Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery,
London, 13-16 September 2016
Benedetti, S. Naumovski, V. Popovski, D. Popovik Monevska, A. Kirkov, G.
Pancevski, S. Dvojakovska, A. Stamatoski.
Giant Salivary Calculi of the submandibular glan: A Case Report
23rd Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery,
London, 13-16 September 2016
Апстракти објавени во зборник на конференција - меѓународна
(*1):
Benedetti, S. Naumovski, V. Popovski, D. Popovik Monevska, A. Kirkov, G.
Pancevski, S. Dvojakovska, A. Stamatoski.
Giant Salivary Calculi of the submandibular glan: A Case Report
23rd Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery,
London, 13-16 September 2016
Џипунова Б., Тошеска – Спасова Н., Кирков А., Радојкова – Николовска
В., Поповска М.
Комбиниран ортодонтски и ортогнатохируршки третман на прогенија
Книга на апстракти, III конгрес на Здружението на специјалисти по
ортодонција при МСД со меѓународно учество, Охрид,
Македонија, 12-15 мај 2016:112
Kirkov Antonio
Problem Based Learning İn Dental Student`S Science Education
13th International Balkan Education and Science Congress, Trakya University –
Edirne: Book of Abstracts, 6-8 September 2018: 103

1

1

0,5

1

1

1

Kirkov Antonio
Contemporary teaching and evaluation methods in dental student`s science
1
education
4th International Conference “Education Across Borders” - Education in the 21st
Century: Challenges and Perspectives, Florina, Greece: Book of abstracts
19th – 20th Oct. 2018: 31
Вкупно
51,051
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
број

Назив на активноста:

Поени
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1

2

3
4

5

6

Книга од стручна област – коавтор (*7):
ХПВ - инфекција и асоцирани болести – превенција, дијагноза и третман
Експертски активности: евалуација, стручна ревизија,
супервизија, технички извештаи, вешт наод и мислење, стручно
мислење, проценка на капитал, систематизација, методологија
(*1)
Основен суд – Битола, (вештачење и супервештачење)
Идеен проект - учесник/соработник (*1)
Стоматолошки факултет - амфитеатар
Учество во промотивни активности на Факултетот (*0,5):
- Отворени денови на УКИМ, 2015
- Отв0рени денови на УКИМ, 2016
- Отворени денови на УКИМ, 2017
- Запознај го УКИМ, 2018
- Запознај го УКИМ, 2019
Дејности од поширок интерес
Изготвување и пријавување на научен/образовен национален
проект – соработник (*0,5):
„Употреба на фотограметрија за тродимензионална анализа на
краниофацијалната морфологија“ – 2018 г.
Раководител на внатрешна организациона единица (*3)
Раководител на стационар при УК ЈЗУ Клиника за максилофацијална
хирургија – Скопје.
Вкупно

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ
Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
53,14
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
51,051
СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ
16
Вкупно
120,191
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7

2
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
3
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатот,
Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на
д-р Антонио Кирков.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од последниот
избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Антонио Кирков поседува научни и стручни
квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите
услови да биде избран во звањето вонреден професор во научната област максилофацијална
хирургија.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Стоматолошкиот факултет во Скопје, д-р Антонио Кирков да биде избран во
звањето вонреден професор во научната област максилофацијална хирургија.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Владимир Поповски, претседател
Проф. д-р Алберто Бенедети, член
ср.
Проф. д-р Александар Грчев, член
ср.
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