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Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавен во
весниците „Нова Македонија“ и „Koha“ од 12 декември 2017 година, за избор на наставници во сите
наставно-научни звања во наставно-научната област стоматолошка протетика, и врз основа на
Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-1081/1, донесена на 2.4.2018 година, формирана е
Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Крсте Дејаноски, редовен професор, проф. д-р Ерол
Шабанов, редовен професор и проф. д-р Борис Величковски. Како членови на Рецензентската
комисија, по прегледувањето на доставената документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на четири наставници во сите наставно-научни звања во
научната област стоматолошка протетика, во предвидениот рок се пријавија вонр. проф. д-р Билјана
Капушевска, вонр. проф. д-р Весна Коруноска Стевковска, вонр. проф. д-р Никола Гиговски и вонр.
проф. д-р Јадранка Бундевска - сите вработени на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
Стоматолошки факултет - Скопје, на Катедрата за стоматолошка протетика и ЈЗУ Универзитетски
стоматолошки клинички центар ,,Св. Пантелејмон“ во Скопје.
ПРОФ. Д-Р БИЛЈАНА КАПУШЕВСКА
1.

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатката д-р Билјана Капушевска е родена на 28. 5.1959 год. во Скопје, каде-што
завршила основно образование и гимназија со одличен успех. Дипломирала на Универзитетот
“Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Стоматолошки факултет - Скопје, во 1985 година, со просечен
успех 8,81.
Кандидатката активно се служи со англискиот јазик.
Со научниот степен магистер на стоматолошки науки од областа стоматолошка протетика се
стекнала на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Стоматолошки факултет - Скопје, со
одбраната на магистерскиот труд под наслов: ”Анализа на степенот на осетливост кај препариран и
импрегниран заб за вештачка коронка во зависност од количеството на флуор” во 1990 година, со
просечен успех 10.
Со научниот степен доктор на стоматолошки науки од областа стоматолошка протетика се
стекнала на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Стоматолошки факултет – Скопје, со
одбраната на докторската дисертација под наслов „Функционална вредност на забите носачи на
фикснопротетичките конструкции” во 1998 година. Докторската дисертација ја одбранила пред
Комисија во состав: проф. д-р Игнатие Богдановски, проф. д-р Ефтим Мирчев, проф. д-рЕрол
Шабанов, проф.д-р Марија Накова и доц.д-р Јагода Бајевска.
Кандидатката проф. д-р Билјана Капушевска е вработена со двоен работен однос на
Стоматолошкиот факултет во Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” - Скопје и Клиниката за
Стоматолошка протетика, при ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св.
Пантелејмон” – Скопје.
Во 1986 година, кандидатката го положила стручниот испит. Во практичната настава била
вклучена уште како клинички лекар. За помлад асистент по предметот Стоматолошка протетика е
избрана во 1989 година, а за асистент во 1993 година. Специјалистичкиот испит го положила во 1994
година и се здобила со звањето специјалист по стоматолошка протетика. Во 2004 г. била избрана за
научен соработник. За наставник во насловно звање - насловен доцент, по група предмети од областа
на стоматолошката протетика била избрана во 2008 година. Во моментот е вонреден професор на
Стоматолошкиот факултет. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр. 1054 од 2013
година.
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6
ВКУПНО

27,1

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО
ЗВАЊЕ

Поени

НАСТАВНО – ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

133,12

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

403,783

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

44

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

27.1

Вкупно

608,003

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Проф. д-р Крсте Дејаноски с.р.
2. Проф. д-р Ерол Шабанов с.р.
3 Проф. д-р Борис Величковски с.р.

ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ГИГОВСКИ
1.

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатот д-р Никола Гиговски е роден на 28. 9.1957 год. во Неготино. Дипломирал на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Стоматолошки факултет - Скопје, во 1983 година,
со просечен успех 8,34.
Кандидатот активно се служи со англискиот јазик.
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Со научниот степен магистер на стоматолошки науки од областа на стоматолошка протетика
се стекнал на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Стоматолошкифакултет - Скопје, со
одбраната на магистерскиот труд под наслов: „Иследување in vitro на дебелината на цементниот слој
по цементирањето артефицијални забни коронки со цинк-фосфатен цемент Cegal и глас-јономер
Meron” во 1998 година, со просечен успех 9,45.
Со научниот степен доктор на стоматолошки науки од областа на стоматолошка протетика
се стекнал на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј “ во Скопје, Стоматолошки факултет – Скопје со
одбраната на докторската дисертација под наслов „Евалуација на клинички важни карактеристики
кај различни видови перманентни фикснопротетички цементи” во 2006 година. Докторската
дисертација ја одбранил пред Комисија во состав: проф. д-р Елена Петкова, проф. д-р Ерол
Шабанов, проф. д-р Јагода Бајевска, проф.д-р Драгољуб Велески и проф.д-р Евдокуја Јанкуловска.
Кандидатот, проф.д-р Никола Гиговски е вработен со двоен работен однос на
Стоматолошкиот факултет во Скопје, Универзитет „Св.Кирил и Методиј” – Скопје, и Клиниката за
стоматолошка протетика, при ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар
„Св.Пантелејмон” – Скопје.
Во 1984 година, кандидатот се вработил во Здравствен дом, Неготино, а во 1985 година на
Клиниката за фиксна стоматолошка протетика при ООЗТ Стоматолошки клиники, Скопје. Во 1991
година е избран во звање помлад асистент на Катедрата за фиксна стоматолошка протетика при
Стоматолошкиот факултет во Скопје, а во 1994 година е повторно избран во истото звање.
Кандидатот, во 1999 година е избран за главен демонстратор за практичните вежби по предметот
Претклиничка фиксна протетика. Д-р Гиговски бил избран во звањето асистент во 1999 година, а
повторно е избран во истото звање во 2002 година. Во 2007 година е назначен за советник на
Клиниката за фиксна стоматолошка протетика. Во 2008 година, кандидатот е избран во звањето
насловен доцент на Катедрата за стоматолошка протетика при Стоматолошкиот факултет, а во 2013
во звањето вонреден професор на Катедрата за стоматолошка протетика при Стоматолошкиот
факултет во Скопје. Кандидатот, во моментот, е вонреден професор.
Во 2016 година е назначен за одговорен наставник – раководител на студиската програма за
стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози (прв циклус студии) при Стоматолошкиот
факултет во Скопје, а во 2017 година и за в.д. продекан за наука на Стоматолошкиот факултет во
Скопје.
Последниот реферат за избор во звањето вонреден професор е објавен во Билтенот на УКИМ
бр. 1054 од 2013 година.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други
остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во Билтенот бр. 523 од 1989 година,
586 од 1993 година, 615 од 1994 година, 667 од 1996 година, 803 од 2002 година, 804 од 2002 година,
850 од 2004 година, 944 од 2008 година, 1016 од 2011 година и 1054 од 2013 година, како и 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 – Скопје,
кандидатот д-р Никола Гиговски изведува теоретска и практична настава на студиските програми
од прв, втор и трет циклус студии на Факултетот.
Кандидатот бил ментор на повеќе дипломски трудови.
Кандидатот учествувал како член во комисија за оцена или одбрана на повеќе дипломски и
магистерски трудови и на докторски дисертации.
Кандидатот е рецензент на позитивно рецензиран учебник.
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Научноистражувачка дејност
Д-р Никола Гиговски има објавено вкупно 68 научни трудови во научни списанија со
импакт-фактор (фактор на влијание), во меѓународни научни списанија и меѓународни научни
публикации и во зборници од научни собири.
Кандидатот учествувал во реализација на научноистражувачкиот проект: „Асоцијација
помеѓу орална и генитална афекција со ХПВ-вирусот – причини за навремено вакцинирање: да или
не?"
За овој избор ги пријавил следниве трудови:
1. Bajraktarova Valjakova E., Miševska C., Korunoska Stevkovska V., Gigovski N., Sotirovska Ivkovska
A., Bajraktarova B., Gugučevski Lj. Prosthodontic management of hypohidrotic ectodermal dysplasia:
a case report. South Eur J Orthod Dentofac Res. 2015; Vol. 2, No. 1-2: 20-6.
Рецензиран во Билтен бр. 1091, 2014 г.
2. Бајрактарова Ваљакова Е., Коруноска Стевковска В., Гиговски Н., Бајрактарова Мишевска Ц.,
Гугучевски Љ. Механичка и/или хемиска алтерации на целосно керамичките реставрации како
подготовка за атхезивно цементирање. VII конгрес на стоматолозите од Македонија со
меѓународно учество. Охрид, Р. Македонија. 2015: 348-9.
Рецензиран во Билтен бр. 1123, 2016 г.
3. Коруноска Стевковска В., Менчева Ж., Гугучевски Љ., Гиговски Н. Протетичка рехабилитација
кај пациент со преден хиперфункциски синдром. VII Конгрес на стоматолозите од Македонија
со меѓународно учество. Охрид, Р. Македонија. 2015: 344-5.
Авторите ја посочуваат потребата за протетичка рехабилитација по оралнохируршката интервенција кај
пациент со преден хиперфункциски синдром. Прикажан е случај на пациент по две и пол години од
користењето на тотална горна протеза и парцијална акрилатна долна протеза, со појава на
хиперпластично ткиво во пределот на vestibulum oris во горната вилица, наспроти природните заби од
долната вилица. Авторите укажуваат на потребата за едукација за правилно користење на мобилните
протетички помагала, како и редовни контроли од страна на пациентите. Трудот е со стручно апликативен придонес.
4. Гиговски Н., Коруноска Стевковска В., Гиговска А., Бајрактарова Ваљакова Е. Модалитети на
постекстракциско обликување на алвеоларниот гребен за изработка на фикснопротетичка конструкција
со овално тело. VII конгрес на стоматолозите од Македонија со меѓународно учество. Охрид, Р
Македонија. (Рецензиран во Билтен бр. 1123, 2016 г.)
5. Gigovski N., Radeska Panovska A., Korunoska Stevkovska V., Bajraktarova Valjakova E., Mijoska A.,
Gigovska A. Alveolar socket preservation and shaping using temporary construction – case
presentation. International symposium at Faculty of medical sciences, University “Goce Delčev”, Štip,
R. Macedonia, November, 2015, Vol. 1, No 1: 68. (Рецензиран во Билтен бр. 1123, 2016 г.)
6. Bajraktarova Valjakova E., Bajevska J., Korunoska Stevkovska V., Kapuševska B., Gigovski N.,
Mijoska A., Zlatanovska K., Bajraktarova Miševska C. Ectodermal dysplasia - case report: Challenge for
prosthodontics solution. International symposium at Faculty of medical science, University “Goce
Delčev”, Štip, R. Macedonia, November, 2015, Vol. 1, No 1: 66-7. (Рецензиран во Билтен бр. 1123,
2016 г.).
7. Mijoska A., Popovska M., Kapuševska B., Gigovski N., Korunoska Stevkovska V., Bajraktarova
Valjakova E., Zlatanovska K. Implant-prosthetic therapy failure in smoker and nonsmoker patients.
International symposium at Faculty of medical science, University “Goce Delčev”, Štip, R. Macedonia,
November, 2015, Vol. 1, No 1: 75 (рецензиран во Билтен бр. 1123, 2016 г.).
8. Korunoska Stevkovska V., Zlatanovska K., Gigovski N., Menčeva Ž., Nikolovska J., Bajraktarova
Valjakova E., Mijoska A. Oral surgery treatment in the patients with combination syndrome.
International symposium at Faculty of medical science, University “Goce Delčev”, Štip, R. Macedonia,
November, 2015, Vol. 1, No 1: 76. (рецензиран во Билтен бр. 1123, 2016 г.) .
9. Мијоска А., Гугучевски Љ., Бајевска Ј., Капушевска Б., Гиговски Н., Коруноска В., Бајевска Ј.,
Бајрактарова Е. Површински третман на циркониумската керамика за подобрување на врската
со фасетната керамика и цементите. Макед, стоматол. прегл. 2015; 38(3-4): 20-40 (рецензиран
во Билтен бр. 1123, 2016 г.).

180
10. Mijoska A., Bajraktarova Valjakova E., Stevkovska Korunoska V., Gigovski N., Kapuševska B.,
Bajevska J. Flexure strength of zirconia veneering ceramics. IOSR Journal of Dental and Medical
Science (IOSR-JDSM). Jan 2016; 15(1): 85-8. (рецензиран во Билтен бр. 1123, 2016 г.).
11. Bajraktarova Valjakova E., Kapusevska B., Mijoska A., Korunoska Stevkovska V., Gigovski N.,
Gacheva Cvetkova S., Bajraktarova Mishevska C. Failures and complications in patients treated with
fixed prosthodontic restorations. Albanian Dental Society International Congress. Struga, R.
Macedonia, 2016: 4.
Во трудот се прикажани неколку случаи со компликации во тек на изработувањето и
користењето на протетичките конструкции. Анализата на случаите е направена со помош на
клинички преглед, фотографии и рендгенски снимки. Верифицирани се наоди и компликации
од типот на периапикални процеси, пародонтални џебови, скршени инструменти за механичка
обработка во корените на носечките заби, фрактури на корени, оштетувања на фасетите и
фрактури на маталните субструктури на протетичките конструкции. Авторите наведуваат и
неколку основни препораки кои треба да се следат за да се минимизира можноста за
настанување евентуални грешки и компликации при планирање и изведување на третманот со
фикснопротетички конструкции.
Трудот има стручно-практично значење.
12. Mijoska A., Kapusevska B., Bajraktarova Valjakova E., Korunoska Stevkovska V., Gigovski N.,
Jurukovska V., Kokoceva O., Shahpaska B. The treatment of sport trauma in upper maxillar incisors.
Albanian Dental Society International Congress. Struga, R. Macedonia, 2016: 7.
Спортските трауми кај млади пациенти во орофацијалниот предел се со висока инциденца од
40%. Фрактуриран или авулзиран горен максиларен инцизив е траума која бара брзо и
ефективно протетичко решение. Прикажани се случаи на решенија од различен тип, соодветно
на настанатата повреда. Изработени биле метал-керамички и целосно керамички коронки,
имплантно-протетички изработки, како и соодветни привремени мобилни изработки кај
пациентите. Изборот на соодветно протетичко решение кај пациентите било од исклучително
значење, затоа што, покрај физичката болка и повреда, кај овие пациенти често се јавува и
психолошки и социолошки проблем. Едукацијата на пациентите за значењето на користење на
индивидуално изработени заштитни средства значително ја намалува инциденцата, а
координираниот и мултидисциплинарниот пристап дава најдобри резултати.
Трудот има стручна вредност.
13. Gigovski N., Bajraktarova Valjakova E., Mijoska A., Gigovska A., Maslarevski A. Ovate pontic dental
bridge – pro et contra. 21-st Congress of Balkan Stomatological Society (BaSS). Banja Luka, Bosnia and
Hercegovina; Мay 12-15, 2016; lecture OP-120, p. 101.
Денталните мостови со овално тело се препорачан избор за постигнување одлична естетика и
хигиена, особено кај случаите со фикснопротетичка рехабилитација во фронталната регија. Во
трудот се презентираат случаи кај кои по екстракцијата најпрвин се изработени и поставени во
устата привремени конструкции со мал „псеудокорен” кој навлегува во забната алвеола. Овој
“псеудокорен” постапно се контролира и прилагодува на алвеолата во тек на нејзиното
зараснување. По неколку недели се изработени дефинитивни конструкции со овален облик на
телото. Ваквиот дизајн на телото на мостот бара прецизна процена кај секој индивидуален
случај и строго придржување до препорачаниот протокол на работа.
Трудот е со стручно и практично значење.
14. Гиговски Н., Коруноска Стевковска В., Николовска Ј., Бајрактарова Ваљакова Е., Гиговска А.,
Мијовска А. Дебелина на цементен слој – клинички импликации врз постцементирачката
елевација и рабната дискрепанца кај вештачките забни коронки. I конгрес на Здружението на
доктори специјалисти по стоматолошка протетика од Македонија со меѓународно учество.
Охрид, Р. Македонија; јуни 2016: 154-5.
Дебелината на цементниот слој е од големо значење за успехот на фикснопротетичката
рехабилитација бидејќи може да доведе до несакани клинички компликации кај носителите на
фиксни конструкции. Премногу дебелиот цементен слој предизвикува т.н. постцементирачка
елевација на конструкцијата, а исто така и зголемена вертикална и хоризонтална рабна
дискрепанца. In vitro истражувањето извршено кај 90 примероци (метални коронки
цементирани врз природни екстрахирани и препарирани заби со 4 различни типови
перманентни цементи) покажало разлики во износите на измерена елевација и вертикална
дискрепанца над пропишаните стандардизирани вредности при што разликите биле тесно
поврзани со типот на цементот употребен за фиксирање на примероците.
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Трудот е со научно и стручно значење.
15. Николовска Ј., Бајрактарова Ваљакова Е., Гиговски Н., Коруноска Стевковска В. Поставеност
на забите кај тоталните протези користејќи фонетски принципи. I конгрес на Здружението на
доктори специјалисти по стоматолошка протетика од Македонија со меѓународно учество.
Охрид, Р. Македонија; јуни 2016: 138-9.
(Рецензиран во Билтен бр. 1141,2017 г.)
16. Бајрактарова Ваљакова E., Коруноска Стевковска В., Гиговски Н., Капушевска Б., Бајрактарова
Мишевска Ц., Гугувчевски Љ. Mетал-керамички, целосно-керамички или циркониумски
реставрации: избор, примена, за и против. I конгрес на Здружението на доктори специјалисти
по стоматолошка протетика од Македонија со меѓународно учество. Охрид, Р. Македонија,
2016:74-5.
Трудот презентира насоки како да се направи правилен избор на материјалот од кој во дадена
ситуација ќе се изработи фикснопротетичката реставрација. Како можен избор се разгледани и
споредени индикациите за конструкции изработени од метал-керамика, безметална керамика,
циркониум и циркониумска основа фасетирана со керамика. Секој од наведените материјали
има различно поле на индикации, а клиничкиот успех, покрај соодветниот избор на планот на
терапијата и правилната техника на работа, зависи и од материјалот селектиран за секој случај
индивидуално.
Трудот има информативен карактер.
17. Мијоска А., Бајевска Ј., Капушевска Б., Бајрактарова Ваљакова Е., Јуруковска Шотаровска В.,
Коруноска Стевковска В., Гиговски Н. Превенција на оро-фацијални трауми со спортски
активности. I конгрес на Здружението на доктори специјалисти по стоматолошка протетика од
Македонија со меѓународно учество. Охрид, Р. Македонија, 2016:106-7.
Популарноста на рекреативните спортови кај младата популација е причина за повремените
повреди на оро-фацијалниот систем. Непостоење на законска регулатива и непридржувањето до
препораките за носење штитници за уста се главни причини за повреди на максиларните
инцизиви. Најчести повреди преставуваат авулзии и фрактури, а потребата од брза и соодветна
протетска терапија е од големо значење. Исто така, авторите укажуваат и на потребата од
изработка на соодветни индивидуални штитници во забната техника како најдобро протективно
помагало за користење кај спортистите.
Трудот е со стручно-практично значење.
18. Коруноска Стевковска В., Гиговски Н., Николовска Ј., Бајрактарова Ваљакова Е., Мијоска А.
Процена на оклузална анализа со T-scan II компјутерски систем и оклузална анализа со
артикулациона хартија кај пациенти со фикснопротетички конструкции. I конгрес на
Здружението на доктори специјалисти по стоматолошка протетика од Македонија со
меѓународно учество. Охрид, Р Македонија, 2016:120-1.
Испитувањето на оклузалните контакти при максимална интеркуспидација со Т-Скен
системот дава многу попрецизните податоци, за разликата од истите добиени со помош на
артикулациона хартија. Авторите го потенцираат значењето на користењето на современите
компјутерски технологии како соодветен дел од секојдневните протетички практики.
Трудот има стручно-апликативно значење.
19. Гиговска Арсова А., Пеева Петреска М., Гиговски Н., Митровска К. Продолжување на клиничка
коронка – протетски и естетски индикации. Прв македонски конгрес за орална и имплантна
хирургија со меѓународно учество. (Книга на апстракти), 2–4.6.2016, Скопје, Р Македонија; стр.
143-4.
Трудот презентира 3 случаи со различни протетички и естетски индикации кај кои е изведено
хируршко преобликување на работ на маргиналната гингива и продолжување на клиничката
коронка. Пред хируршката интервенција неопходно е прецизно мерење на длабочината на
гингивалниот сулкус со пародонтална сонда и процена на биолошката ширина за да не се
загрозат со интервенцијата припојниот епител и дното на гингивалниот сулкус. Времето на
зараснување на реконтурираниот гингивален раб е индивидуално и просечно изнесува околу 10
недели по што се пристапува кон дефинитивно фикснопротетичко решавање на случаевите. Кај
фрактурирани заби, претпротетичкото реконтурирање има за цел да обезбеди минимален
“феруле ефект”, а кај случаите со нееднаква вертикална позиција на маргиналната гингива,
целта е да се изврши нивелација без да се компромитираат компонентите на забната естетика –
соодносот висина/ширина на забната коронка и зенитната точка на гингивалниот раб.
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Трудот има практично значење.
20. Zlatanovska K., Dimova C., Zarkova-Atanasova J., Korunoska –Stekovska V., Gigovski N., Kocovski
D. Oral hygiene in patients with fixed prosthodontic restorations. Nutricon 2017. 5-7 October, 2017,
Skopje, R. Macedonia; p. 17-4 (abstract).
Авторите во овој труд укажуваат дека нивото на одржување орална хигиена било подобро кај
помладата популација. Кај носителите на протетички помагала, оралната хигиена била подобра
кај пациентите со изработени коронки споредено со пациентите носители на дентални мостови.
Присуството на плак и гингива-индексот биле повисоки при првата посета. Подобрената
хигиена при контролите во подоцнежниот период укажуваат на значењето на едукација за
одржување на правилната оралната хигиена за унапредување на оралното здравје на
пациентите.
Трудот е со апликативен карактер.
21. Zlatanovska K., Dimova C., Zarkova-Atanasova J., Korunoska –Stekovska V., Gigovski N., Kocovski
D. Oral hygiene in patients with fixed prosthodontic restorations. Journal of Hygienic Engineering and
Design. 2017; Vol. 21, 83-9 p.
Цел на трудот е да се оцени оралната хигиена и состојбата на гингивата кај пациенти носители
на фиксни протетички изработки во период од 3 месеци. Инструкции за правилно одржување
на орална хигиена им беа дадени на пациентите на првата посета. Воедно, било испитано и
влијанието на возраста, полот, видот и материјалот на фиксната изработка, врз степенот на
оралната хигиена и состојбата на гингивата. Испитувањето потврдило дека вредностите на плак
и гингивалниот индекс се повисоки на првиот контролен преглед. Подобра орална хигиена
регистрирана била кај пациенти носители на коронки отколку кај пациенти кои имале мостови
конструкции, додека видот на материјалот нема влијание. Подобра орална хигиена била
регистрирана кај помлади пациенти. Со овој труд, авторите покажуваат дека соодветната
едукација и инструкции за правилно одржување на орална хигиена го подобруваат степенот на
орална хигиена. Трудот е со апликативна вредност.
22. Kocovski D., Sabanov E., Zlatanovska K., Gigovski N., Dimova C., Sabanov E. Dimensional changes of
irreversible hydrocolloid Impressions after immersion in hypochlorite solution disinfectant. Physioacta
– Journal of Macedonian Association of Physiologists and Anthropologists. 2017; 11(2): 151-8.
Во трудот се презентираат резултатите од испитувањето на влијанието на натриум
хипохлориден раствор со кој се дезинфицираат отпечатоците од иреверзибилен хидроколоид
потопени во дезинфициентот во различен временски период врз димензиите на излеаниот
гипсен модел. Мерени и споредувани се вертикални и хоризонтални растојанија меѓу прецизно
дефинирани точки на горниот централен инцизив, левиот и десниот прв молар. Со
статистичката анализа на податоците се констатира дека употребеното средство за дезинфекција
на отпечатоците не доведува до сигнификантни димензионални промени кај излеаниот гипсен
модел.
Трудот е со стручно-апликативна вредност.
23. Mijoska A., Gigovski N., Korunoska-Stevkova V., Ivanovska-Kokoceva O. Prosthetic treatment of
dental sport trauma in upper maxillar incisors (case studies). Physioacta – Journal of Macedonian
Association of Physiologists and Anthropologists. 2017; 11(2): 159-65.
Траумата на меките и цврстите орални ткива како последица на сообраќајни несреќи,
случајни падови или спортски активности се релативно чести повреди. Притоа кај скоро 40% од
ваквите трауми засегнати се и забите и тоа предоминантно горните инцизиви. Авторите
презентираат протокол за ургентно менаџирање на спортски дентални трауми на максиларните
инцизиви при нивно комплетно губење или фрактура. Притоа е потребно брзо
фикснопротетичко реставрирање со кое ќе се рехабилитира функцијата и естетиката, но
третманот мора да биде планиран и временски координиран, а по потреба, во почетниот период
по траумата потпомогнат и со привремена мала мобилна конструкција од типот на протеза –
жабица.
Трудот има апликативно значење.
24. Gigovski N., Korunoska Stevkovska V., Mijoska A., Pancevska S., Valjakova Bajraktarova E., Gigovska
Arsova A. Time-depending solubility of different fixed prosthetic permanent luting cements.
Macedonian pharmaceutical bulletin. 2017; 63(1): 3-10.
Растворливоста на денталните цементи во воден раствор била испитувана кај 4 различни
типови на цементи. Препорачаниот стандард не дозволува поголема загуба на маса од 0,2% во
период од 24 часа. Примероците биле цементирани со цинк фосфатен, стакло-јономер, смолест
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25.

26.

27.

28.

29.

модифициран стакло-јономерен и поликарбоксилатен цемент и потопени во растворувач.
Тежината била измерена пред потопувањето и потоа во тек на 1,7,14 и 21 ден, а губењето на маста
се пресметала како процент од примарната тежина. Најмала количина на изгубена маса била
евидентирана кај цинккарбоксилатниот цемент 0,32%, а највисока кај стакло-јономерниот
цемент 0,57%. Познавањето на растворливоста на цементите е од големо значење за
долготрајноста и клиничкиот успех на протетичките реставрации, и затоа авторот ги
препорачува цинк-карбоксилатните цементи како прв избор во стоматолошката протетика.
Трудот е со научна вредност.
Mijoska A., Stavreva N., Zabokova-Bilbilova E, Gigovski N., Korunoska-Stevkovska V., Mitic K.
Chemical treatment for improving intraoral cementation of zirconia. 16. Kongres stomatologa Srbije sa
medunarodnim učešćem. 21-23 septembar, 2017, Beograd, R. Srbija; OP 17, str. 56.
Во трудот се презентираат резултатите од in vitro испитувањето на ефектот на 2 различни
хемиски третмани врз силата на врската меѓу циркониум диоксидната керамика и соодветен
композитен цемент (Filtec Supreme XT, 3M ESPE). Испитувањето е направено на 36 примероци
поделени во 3 еднакви групи: примероци без хемиска подготовка, примероци хемиски
припремени со премачкување со прајмер Monobond S (Ivoclar Vivadent) и примероци
припремени со керамичкиот прајмер Rely X (3M ESPE). Резултатите ја потврдуваат
супериорноста на дополнителната хемиска подготовка врз врската меѓу циркониумската
керамика и цементот. Авторите наведуваат и дека анализата на местото на прекин со скен
електронски микроскоп покажала дека попуштањето е од атхезивен тип кај кој одвојувањето е
на местото на контактот меѓу циркониумот и прајмерот.
Трудот има научно значење.
Guguvcevski Lj., Gigovski N., Mijoska A., Zlatanovska K., Arsova-Gigovska A. Temporomandibular
disorders treatment with correction of decreased occlusal vertical dimension. Open Access Maced J
Med Sci. October, 2017; Vol. 5(7): 1-4.
Во трудот се евалуира намалувањето на висината на вертикалната димензија кај пациенти со
темпоромандибуларни нарушувања и се следи влијанието на корективниот третман со
оклузални сплинтови до исчезнувањето на клиничките симптоми и изработката на
дефинитивното протетичко помагало. Презентирани се 8 случаи со намалена вертикална
димензија придружени со клинички симптоми на ТМЗ. Просечната измерена вредност на
намалената вертикална димензија била 8.5 мм, а периодот на носење на корективниот
оклузален сплинт до исчезнување на симптомите изнесувал просечно 3.5 месеци.
Трудот има стручно и практично значење.
Korunoska-Stevkovska V., Guguvcevski Lj., Menceva Z., Gigovski N., Mijoska A., Nikolovska J.,
Bajraktarova-Valjakova E. Prosthodontic rehabilitation of patient with anterior hyper function
syndrome. Open Access Maced J Med Sci. December, 2017; Vol. 5(7): 1-5.
Авторите укажуваат на потребата од едукативен програм за начинот на исхрана кај сите
пациенти кои добиваат мобилни протези. Билатералното џвакање со тотални протези ќе
придонесе до зголемена ефикасност и стабилност при мастикацијата со нив. Употребата на
предните заби за гризење, како резултат на зголемениот притисок на предниот гребен, може да
предизвика појава на преден хиперфункциски синдром. Авторите преку приказ на пациент со
преден хиперфункциски синдром укажуваат на потребната хируршка интервенција на
хиперпластичното ткиво на вестибуларниот дел од горната вилица, по што следува и протетичка
рехабилитација.
Трудот е со стручно-апликативен карактер.
Korunoska-Stevkovska V,. Gigovski N., Nikolovska J., Mijoska A., Bajraktarova-Valjakova E. Computerized
analysis of the occlusal balance in patients with circular bridges. Res J Pharm Biol Chem Sci, May-Јune 2017;
8(3): 506-11.
Panchevska S., Gigovski N., Korunoska-Stevkovska V., Mijoska A. Full mouth rehabilitation of severely worn
dentition: a case report. International Journal of Science and Research (IJSR). November, 2017; 6(11): 1333-5

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Никола Гиговски активно е вклучен како ментор за здравствена клиничка едукација на
стажанти на Клиниката за фиксна стоматолошка протетика при ЈЗУ Универзитетски стоматолошки
клинички центар ,,Св. Пантелејмон’’- Скопје.
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Кандидатот, Никола Гиговски, во 1995 година остварил престој во центарот за обука на
”Лек”, Љубљана, Р Словенија за практична обука за метал-керамички конструкции.
Автор е на следните три монографии: „Анализа на некои физички карактеристики кај
фикснопротетичките цементи, Скопје, 2013 г., „Средства за цементирање на фикснопротетички
изработки”, Скопје, 2013 г. и ”Претклиничка фиксна протетика – Коронки 1”, Скопје, 2017 г.
Добитник е на повеќе благодарници и пофалници.
Оценка од самоевалуација
Кандидатот д-р Никола Гиговски доби позитивна оценка од анонимно спроведената анкета
на студентите на Стоматолошкиот факултет во Скопје.
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НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број
1

Назив на активноста:
Одржување на настава
од прв циклус студии
- Претклиничка фиксна протетика 1 (стоматологија - УКИМ)
2 x 8 x 0,04 x 5 (2013/14, 2014/15, 2015/16,
2016/17,2017/18)
- Виличнолицева реконструктивна протетика (стр. забни тех. - УКИМ)
1 x 15 x 0,04 x 5 (2013/14, 2014/15, 2015/16,
2016/17,2017/18)
- Анатомија и физиологија на џвакален систем (стр. забни тех. - УКИМ)
2 x 8 x 0,04 x 3
(2013/14, 2014/15, 2015/16)
3 x 8 x 0,04 x 2
(2016/17, 2017/18)
- Технологија на заботехнички материјали 2 (стр. забни тех. - УКИМ)
1 x 15 x 0,04 x 2 (2013/14, 2014/15)
- Стоматолошка протетика 1 (виши стручни стом. сестри - УКИМ)
1 x 8 x 0,04 x 3
(2013/14, 2014/15, 2015/16)
- Стоматолошки материјали 1 (стр. стом. сестри-дент. хигиен. -УКИМ)
1 x 15 x 0,04 x 2
(2016/17, 2017/18)
- Претклиничка фиксна протетика 1 (стоматологија - УГД)
1 x 14 x 0,04 x 2
(2014/15, 2015/16)
- Претклиничка фиксна протетика 2 (стоматологија - УГД)
1 x 14 x 0,04 x 1
(2013/14)

Поени

3,2

3,0
3,84
1,2
0,96
1,2
1,12
0,56

185
-

2

Претклиничка мобилна протетика–парцијална протеза
(стоматологија - УГД)
2 x 14 x 0,04 x 3 (2013/14, 2014/15, 2015/16)
- Фиксна протетика 1 (стр. забен тех.-протетичар - УГД)
1 x 14 x 0,04 x 3 (2013/14, 2014/15, 2015/16)
- Фиксна протетика 2 (стр. забен тех.-протетичар - УГД)
1 x 14 x 0,04 x 2 (2014/15, 2015/16)
- Фиксна протетика 3 (стр. забен тех.-протетичар - УГД)
2 x 14 x 0,04 x 1 (2013/14)
- од втор циклус студии
- Современи материјали
4 x 1 x 0,05 x 3
(2013/14, 2014/15, 2015/16)
- Актуелности во орофацијална регија
3 x 1 x 0,05 x 3
(2013/14, 2014/15, 2015/16)
- Естетски аспекти при фикснопротетичка рехабилитација
1 x 12 x 0,05 x 1
(2016/17)
- од трет циклус студии
- Фиксни конструкции над претходно вградени импланти
3 x 1 x 0,06 x 5 (2013/14 - дупло, 2014/15, 2015/16,
2016/17)
- Современи аспекти на планирање и реализација на
фикснопротетските
надоместоци
6 x 1 x 0,06 x 4 (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17)
- Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето на
медицинските науки
5 x 1 x 0,06 x 1 (2017/18)
- Можности за естетска протетика со примена на керамика
3 x 1 x 0,06 x 2 (2013/14, 2014/15)
- Постапки и третман за постигнување современа естетика во фиксната
протетика
3 x 1 x 0,06 x 4 (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17)
Одржување на вежби (лабораториски, клинички,
аудиториски или изработка на семинарски труд)
- Вежби
- Претклиничка фиксна протетика 1
3 x 15 x 2 (семестри) x 0,03 x 4 (2013/14, 2014/15,2015/16,
2016,17)
- Клиничка фиксна протетика
6 x 15 x 2 (семестри) x 0,03 x 4 (2013/14, 2014/15, 2015/16,
2016/17)
- Семинарски труд
- Претклиничка фиксна протетика 1 (УКИМ)
10 x 0,03 x 5
(2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17,2017/18)
- Виличнолицева реконструктивна протетика (УКИМ)
10 x 0,03 x 5
(2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17,2017/18)
- Анатомија и физиологија на џвакален систем (УКИМ)
10 x 0,03 x 5
(2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17,2017/18)
- Претклиничка фиксна протетика 1 (УГД)
10 x 0,03 x 2
(2014/15, 2015/16)
- Претклиничка фиксна протетика 2 (УГД)
10 x 0,03 x 1
(2013/14)

3,36
1,68
1,12
1,12

0,6
0,45
0,6

0,9

1,44
0,3
0,36
0,72

10,8

21,6

1,5
1,5
1,5
0,6
0,3

186
-

3

4

5

Претклиничка мобилна протетика–парцијална протеза (УГД)
10 x 0,03 x 3
(2013/14, 2014/15, 2015/16)
- Фиксна протетика 1 (УГД)
10 x 0,03 x 3
(2013/14, 2014/15, 2015/16)
- Фиксна протетика 2 (УГД)
10 x 0,03 x 2
(2014/15, 2015/16)
- Фиксна протетика 3 (УГД)
10 x 0,03 x 1
(2013/14)
Одржување на менторска настава за здравствена клиничка
практика
- Стажанти
10 x 0,06
Подготовка на нов предмет
- предавања
- Современи аспекти на планирање и реализација на
фикснопротетските
надоместоци
(нов предмет од трет циклус студии)
- Можности за естетска протетика со примена на керамика
(нов предмет од трет циклус студии)
- Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето на
медицинските науки
(нов предмет од трет циклус студии)
- Фиксни конструкции над претходно вградени импланти
(нов предмет од трет циклус студии)
- Постапки и третман за постигнување современа естетика во фиксната
протетика
(нов предмет од трет циклус студии)
Консултации со студенти

0,9
0,9
0,6
0,3

0,6

1
1

1
1

1

-

6

7
8
9

10

Вкупен број студенти на додипломска настава за 1 учебна година на
Стоматолошки факултет, Скопје (УКИМ)
150 x 0,002 x 5
(2013/14, 2014/15, 2015/16,
2016/17,2017/18)
- Вкупен број студенти на додипломска настава за сите учебни години
на Стоматолошки факултет, Штип (УГД)
420 x 0,002
(2013/14, 2014/15, 2015/16)
- Вкупен број студенти на втор и трет циклус студи за сите учебна
години на Стоматолошки факултет, Скопје (УКИМ)
20 x 0,002
Консултации со студенти во рамките на здравствена клиничка
практика
- 80 студенти
80 x 0,2
Ментор на дипломска работа
2 x 0,2
Ментор на специјалистичка работа
6 x 1
Ментор и едукатор на здравствена едукација
- Здравствена едукација специјализанти на турнус од друга
специјалистичка област
3 x 0,08
Член на комисија за оцена или одбрана на докторат

1,5

0,84

0,04

1,6
0,4
6

0,24
4

187

11
12
13

8 x 0,5
Член на комисија за оцена или одбрана на специјалистичка
работа
7 x 0,2
Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа
32 x 0,1 (УКИМ)
6 x 0,1 (УГД)
Рецензент на универзитетски учебник
- Капушевска Б. Бруксизам и оклузални парафункции – специјален дел.
Стоматолошки факултет, Скопје, 2015
1 x 1
Вкупно

1,4
3,8

1
94,65

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Ред.
број
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Назив на активноста:

Учесник во национален научен проект
-

15

Поповска М., Стојановска Атанасовска А., Радојкова Николовска В.,
Антевска В., Димовски А., Беџети Зендели Л,. Капушевска Б.,
Муратовска И., Митиќ К., Мицевска М., Дувлис С., Гиговски Н.,
Коруноска Стевковска В. : Асоцијација помеѓу орална и генитална
афекција со ХПВ вирусот – причини за навремено вакцинирање: да или
не? Национален научноистражувачки проект. Стоматолошки факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Р Македонија, 2016 г.
1 x 3

3

Монографија
-

16

Поени

Гиговски Н. “Претклиничка фиксна протетика – Коронки 1”, Скопје,
2017.
1 x 8

Трудови со оригинални
научно/стручно списание
-

-

научни

резултати, објавени

8

во

Мијоска А., Гугучевски Љ., Бајевска Ј., Капушевска Б., Гиговски Н.,
Коруноска В., Бајевска Ј., Бајрактарова Е. Површински третман на
циркониумската керамика за подобрување на врската со фасетната
керамика и цементите. Макед. Стоматол. прегл. 2015; 38(3-4): 20-40.
1 x 4 x 0,6

2,4

Bajraktarova Valjakova E., Miševska C., Korunoska Stevkovska V., Gigovski
N., Sotirovska Ivkovska A., Bajraktarova B., Gugučevski Lj. Prosthodontic
management of hypohidrotic ectodermal dysplasia: a case report. South
Eur J Orthod Dentofac Res. 2015; Vol. 2, No. 1-2: 20-6.
1 x 6 x 0,6

2,4

188
17

Трудови со оригинални научни резултати, објавени во
референтно научно/стручно списание со меѓународен
уредувачки одбор
-

-

-

-

-

-

-

-

Mijoska A., Bajraktarova Valjakova E., Stevkovska Korunoska V., Gigovski N.,
Kapuševska B., Bajevska J. Flexure strength of zirconia veneering ceramics.
IOSR Journal of Dental and Medical Science (IOSR-JDSM). Jan 2016; 15(1):
85-8.
1 x 6 x 0,6 x имп. фактор 1.567
Zlatanovska K., Dimova C., Zarkova-Atanasova J., Korunoska –Stekovska V.,
Gigovski N., Kocovski D. Oral hygiene in patients with fixed prosthodontic
restorations. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2017; Vol. 21, 839 p.
1 x 6 x 0,6
Kocovski D., Sabanov E., Zlatanovska K., Gigovski N., Dimova C., Sabanov E.
Dimensional changes of irreversible hydrocolloid Impressions after
immersion in hypochlorite solution disinfectant. Physioacta – Journal of
Macedonian Association of Physiologists and Anthropologists. 2017; 11(2):
151-8.
1 x 6 x 0,6

5,96

3,6

3,6

Mijoska A., Gigovski N., Korunoska-Stevkova V., Ivanovska-Kokoceva O.
Prosthetic treatment of dental sport trauma in upper maxillar incisors (case
studies). Physioacta – Journal of Macedonian Association of Physiologists
and Anthropologists. 2017; 11(2): 159-65.
1 x 6 x 0,6

3,6

Gigovski N., Korunoska Stevkovska V., Mijoska A., Pancevska S., Valjakova
Bajraktarova E., Gigovska Arsova A. Time-depending solubility of different
fixed prosthetic permanent luting cements. Macedonian pharmaceutical
bulletin. 2017; 63(1): 3-10.
1 x 6 x 0,6

3,6

Guguvcevski Lj., Gigovski N., Mijoska A., Zlatanovska K., Arsova-Gigovska A.
Temporomandibular disorders treatment with correction of decreased
occlusal vertical dimension. Open Access Maced J Med Sci. October, 2017;
Vol. 5(7): 1-4
1 x 6 x 0,6

3,6

Korunoska-Stevkovska V., Guguvcevski Lj., Menceva Z., Gigovski N., Mijoska
A., Nikolovska J., Bajraktarova-Valjakova E. Prosthodontic rehabilitation of
patient with anterior hyper function syndrome. Open Access Maced J Med
Sci. December, 2017; Vol. 5(7): 1-5.
1 x 6 x 0,6

3,6

Korunoska-Stevkovska V,. Gigovski N., Nikolovska J., Mijoska A.,
Bajraktarova-Valjakova E. Computerized analysis of the occlusal balance in
patients with circular bridges. Res J Pharm Biol Chem Sci, May-Јune 2017;
8(3): 506-11.

/

189
-

18

Panchevska S., Gigovski N., Korunoska-Stevkovska V., Mijoska A. Full mouth
rehabilitation of severely worn dentition: a case report. International
Journal of Science and Research (IJSR). November, 2017; 6(11): 1333-5.

/

Трудови со оригинални научни/стручни резултати, објавени
во зборник на трудови од научен/стручен собир
со
меѓународен уредувачки одбор
-

-

-

-

-

-

Бајрактарова Ваљакова Е., Коруноска Стевковска В., Гиговски Н.,
Бајрактарова Мишевска Ц., Гугучевски Љ. Механичка и/или хемиска
алтерација на целосно керамичките реставрации како подготовка за
атхезивно цементирање. VII конгрес на стоматолозите од Македонија
со меѓународно учество. Охрид, Р Македонија. 2015: 348-9.
1 x 3 x 0,6
Коруноска Стевковска В., Менчева Ж., Гугучевски Љ., Гиговски Н.
Протетичка рехабилитација кај пациент со преден хиперфункциски
синдром. VII конгрес на стоматолозите од Македонија со меѓународно
учество. Охрид, Р Македонија. 2015: 344-5.
1 x 3 x 0,6
Гиговски Н., Коруноска Стевковска В., Гиговска А., Бајрактарова
Ваљакова Е.
Модалитети на постекстракциско обликување на
алвеоларниот гребен за изработка на фикснопротетичка конструкција
со овално тело. VII конгрес на стоматолозите од Македонија со
меѓународно учество. Охрид, Р Македонија. 2015: 336-7.
1 x 3 x 0,6
Gigovski N., Radeska Panovska A., Korunoska Stevkovska V., Bajraktarova
Valjakova E., Mijoska A., Gigovska A. Alveolar socket preservation and
shaping using temporary construction – case presentation. International
symposium at Faculty of medical sciences, University “Goce Delčev”, Štip,
R. Macedonia, November, 2015, Vol. 1, No 1: 68.
1 x 3 x 0,6
Bajraktarova Valjakova E., Bajevska J., Korunoska Stevkovska V., Kapuševska
B., Gigovski N., Mijoska A., Zlatanovska K., Bajraktarova Miševska C.
Ectodermal dysplasia - case report: Challenge for prosthodontics solution.
International symposium at Faculty of medical science, University “Goce
Delčev”, Štip, R. Macedonia, November, 2015, Vol. 1, No 1: 66-7.
1 x 3 x 0,6
Mijoska A., Popovska M., Kapuševska B., Gigovski N., Korunoska Stevkovska
V., Bajraktarova Valjakova E., Zlatanovska K. Implant-prosthetic therapy
failure in smoker and nonsmoker patients. International symposium at
Faculty of medical science, University “Goce Delčev”, Štip, R. Macedonia,
November, 2015, Vol. 1, No 1: 75.
1 x 3 x 0,6

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

190
-

-

-

-

-

Korunoska Stevkovska V., Zlatanovska K., Gigovski N., Menčeva Ž.,
Nikolovska J., Bajraktarova Valjakova E., Mijoska A. Oral surgery treatment
in the patients with combination syndrome. International symposium at
Faculty of medical science, University “Goce Delčev”, Štip, R. Macedonia,
November, 2015, Vol. 1, No 1: 76.
1 x 3 x 0,6
Bajraktarova Valjakova E., Kapusevska B., Mijoska A., Korunoska Stevkovska
V., Gigovski N., Gacheva Cvetkova S., Bajraktarova Mishevska C. Failures
and complications in patients treated with fixed prosthodontic restorations.
Albanian Dental Society International Congress. Struga, R. Macedonia,
2016: 4.
1 x 3 x 0,6

1,8

1,8

Mijoska A., Kapusevska B., Bajraktarova Valjakova E., Korunoska Stevkovska
V., Gigovski N., Jurukovska V., Kokoceva O., Shahpaska B. The treatment of
sport trauma in upper maxillar incisors. Albanian Dental Society
International Congress. Struga, R. Macedonia, 2016: 7.
1 x 3 x 0,6

1,8

Gigovski N., Bajraktarova Valjakova E., Mijoska A., Gigovska A.,
Maslarevski A. Ovate pontic dental bridge – pro et contra. 21-st Congress
of Balkan Stomatological Society (BaSS). Banja Luka, Bosnia and
Hercegovina; Мay 12-15, 2016; lecture OP-120, p. 101.
1 x 3 x 0,6

1,8

Гиговски Н., Коруноска Стевковска В., Николовска Ј., Бајрактарова
Ваљакова Е., Гиговска А., Мијовска А. Дебелина на цементен слој –
клинички импликации врз постцементирачката елевација и рабната
дискрепанца кај вештачките забни коронки. I конгрес на Здружението
на доктори специјалисти по стоматолошка протетика од Македонија со
меѓународно учество. Охрид, Р Македонија; јуни 2016: 154-5.
1 x 3 x 0,6
1,8

-

-

Николовска Ј., Бајрактарова Ваљакова Е., Гиговски Н., Коруноска
Стевковска В. Поставеност на забите кај тоталните протези користејќи
фонетски принципи. I конгрес на Здружението на доктори специјалисти
по стоматолошка протетика од Македонија со меѓународно учество.
Охрид, Р Македонија; јуни 2016: 138-9.
1 x 3 x 0,6
Бајрактарова Ваљакова E., Коруноска Стевковска В., Гиговски Н.,
Капушевска Б., Бајрактарова Мишевска Ц., Гугувчевски Љ. Mеталкерамички, целосно-керамички или циркониумски реставрации:
избор, примена, за и против. I конгрес на Здружението на доктори
специјалисти по стоматолошка протетика од Македонија со
меѓународно учество. Охрид, Р Македонија, 2016:74-5.
1 x 3 x 0,6

1,8

1,8

191
-

-

-

-

-
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Мијоска А., Бајевска Ј., Капушевска Б., Бајрактарова Ваљакова Е.,
Јуруковска Шотаровска В., Коруноска Стевковска В., Гиговски Н.
Превенција на оро-фацијални трауми со спортски активности. I конгрес
на Здружението на доктори специјалисти по стоматолошка протетика
од Македонија со меѓународно учество. Охрид, Р. Македонија,
2016:106-7.
1 x 3 x 0,6
Коруноска Стевковска В., Гиговски Н., Николовска Ј., Бајрактарова
Ваљакова Е., Мијоска А. Процена на оклузална анализа со T-scan II
компјутерски систем и оклузална анализа со артикулациона хартија кај
пациенти со фикснопротетички конструкции. I конгрес на Здружението
на доктори специјалисти по стоматолошка протетика од Македонија со
меѓународно учество. Охрид, Р Македонија, 2016:120-1.
1 x 3 x 0,6
Гиговска Арсова А., Пеева Петреска М., Гиговски Н., Митровска К.
Продолжување на клиничка коронка – протетски и естетски
индикации. Прв македонски конгрес за орална и имплантна хирургија
со меѓународно учество. (Книга на апстракти), 2 -4 .6.2016, Скопје, Р
Македонија; стр. 143-4.
1 x 3 x 0,6
Zlatanovska K., Dimova C., Zarkova-Atanasova J., Korunoska –Stekovska V.,
Gigovski N., Kocovski D. Oral hygiene in patients with fixed prosthodontic
restorations. Nutricon 2017. 5-7 оctober, 2017, Skopje, R Macedonia; p. 174 (abstract).
1 x 3 x 0,6
Mijoska A., Stavreva N., Zabokova-Bilbilova E, Gigovski N., KorunoskaStevkovska V., Mitic K. Chemical treatment for improving intraoral
cementation of zirconia. 16. Kongres stomatologa Srbije sa medunarodnim
učešćem. 21-23 septembar, 2017, Beograd, R. Srbija; OP 17, str. 56.
1 x 3 x 0,6

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Пленарно предавање на научен/стручен собир со меѓународно
учество
-

Гиговски Н. Избор на боја во протетиката – теорија и пракса.
МСД, Здружение на доктори специјалисти по стоматолошка протетика
на Македонија, Симпозиум со меѓународно учество, 2013, септември,
Скопје
Вкупно

3

76,56

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Ред.
број

Назив на активноста:

Поени

192
20

Експертски активности
-

-

Проверка на знаење, член во комисија за полагање на стручен испит на
докторите по дентална медицина од Стоматолошката Комора на
Македонија
5 x 2 x 1
Комисија за стручен надзор
5 x 1
Комисија за оцена на пријавена тема за докторска дисертација
4 x 1
Комисија за валоризација на кредити на пишан труд (3 комисии)
3
x 1

10
5
4
3

Дејности од поширок интерес
21

Член на уредувачки одбор на меѓународно научно/стручно
списание
-

22

Член на организационен или
меѓународен научен/стручен собир
-

-

23

програмски

одбор

1
на

Член на Научниот одбор на VII конгрес на стоматолозите од
Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2015 г.
1 x
1
Член на Научниот одбор на I конгрес на здружението на специјалисти
по стоматолошка протетика при МСД со меѓународно учество, Охрид,
2016 г.
1 x
1

2

Награда за научни постигнувања од струкова организација
-

24

Член на уредувачкиот одбор на списанието на Стоматолошкиот
факултет Македонски стоматолошки преглед
1 x 1

Благодарница - oд Македонско стоматолошко друштво (МСД) по
повод 10 години од осамостојувањето, Скопје, 2014 г.
1 x 3

3

Изготвување и пријавување на научен/образовен
меѓународен проект
-

Префабрикувани циркониумски колчиња со ретентивен коронарен
облик за реставрација на ендодонтски третирани заби – in vitro
процена на третманот. Меѓународен научно-истражувачки проект.
Јуни, 2016 г. Носител на проектот и главен истражувач: проф. д-р
Јулијана Николовска; учесници: проф. д-р Мирјана Поповска, проф.
д-р Никола Гиговски, проф. д-р Весна Коруноска-Стевковска, н. сор.
Сашо Јовановски, н. сор. Анета Мијоска
1 x 1

1

193
25

Продекан/заменик - директор
1

x

4

4

Член на факултетска комисија
-

Кадровски одбор при ННС на Стоматолошки факултет, Скопје
1
Библиотечен одбор при ННС на Стоматолошки факултет, Скопје
1
Комисија за евалуација на студиската програма за стручни забни
техничари (прв циклус студии)
3
x 0,5

3,5

Член на комисија за избор во звање
5
x 0,2
Координатор на студиска програма
-

1

раководител на студиската програма за стручни стоматолошки сестри
– орални хигиенолози (прв циклус студии) при Стоматолошкиот
факултет во Скопје, 2016 г.
1 x 1
Вкупно

1

38,50

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

94,65

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

76,56

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

/

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

38,50
Вкупно

209,71

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Проф. д-р Крсте Дејаноски с.р.
2. Проф. д-р Ерол Шабанов с.р.
3. Проф. д-р Борис Величковски с.р.

228
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатите,
Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната,
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на др Билјана Капушевска, д-р Никола Гиговски, д-р Весна Коруноска Стевковска и д-р Јадранка
Бундевска. Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатите од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Билјана Капушевска, д-р Никола Гиговски,
д-р Весна Коруноска Стевковска и д-р Јадранка Бундевска поседуваат 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 исполнуваат сите услови да бидат избрани во
звањето редовен професор во научната област стоматолошка протетика.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Стоматолошкиот факултет во Скопје, д-р Билјана Капушевска, д-р Никола
Гиговски, д-р Весна Коруноска Стевковска и д-р Јадранка Бундевска да бидат избрани во звањето
редовен професор во научната област стоматолошка протетика.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Проф. д-р Крсте Дејаноски с.р.
2. Проф. д-р Ерол Шабанов с.р.
3. Проф. д-р Борис Величковски с.р.

