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Bp3 ocHoBa Ha qfleH 71 cTaB 2 anuHea 4 u gneH 104 craB 2 oA 3aKoHor 3a B!|coxoro
o6pa3oBaHue ("Cflyx6eH BecHuK Ha Peny6niaKa MaKeAoHlja" 6poj 35/08, 10318,2619,
83/09, 99/09,115/10, 17t11,51t11, 123t12, 15t13, 24t13, 41t14, 116t14, 130t14, 10t15,
20115, 98115, 154115, 3012016, 127116), OA6opor 3a a(peAi4raLlxja
eBanyaq!4ja Ha
Br,lcoKoTo o6pa3oBaHLle Ha Peny6fl!1xa [,4aKeAoHuja, Ha cBojaTa 7 ceAHuqa oApxaHa Ha
30.03.201 8 roAfi Ha, AoHece

r

PEI,IJEH14E
3a aKpe.A[Taqlia Ha cTyAr,rcxxTa nporpaMa 3eMioTpecHo l,tHxeHepcTBo TpeT ql,txjryc
cTyAvu Ha LlHcTr4TyT 3a 3eMioTpecHo rHxeHepclBo !r r{HxeHepcKa ce}t3Monoruja
1- Ce aKpeAur[pa cryA[cKara nporpaMa 3eMjorpecHo ,rHxeHepcrBo rper qx(nyc
cryAy.a Ha l4HcrxryT 3a 3eMjorpecHo HHxeHepcrBo 1,l rrHxeHepcKa ce[3Moror]lja
cornacHo Knacr4+hKaqujaTa Ha HayqHo-!.tcTpaxyBaLtKI noApagja, nor!4lba y o6nacrx cnopeA
MeiyHapoAHaTa OpacKar eBa xnacy+yKaqlrja Koja e AaAeHa Ka(o np!4nor 1 Ha ypeA6ara
3a HOpMaTuBr,rre I cTaHAapauTe 3a ocHoBaBe Ha BxcoKoo6pa3oBH!4 ycTaHoBt !4 3a BpLrJelbe
BrlcoKoo6pa3oBHa AejHocr (,,Cnyx6eH BecH!.1K Ha Peny6a!,l(a N,4aKeAoHuja" 6p.'103/'10, 168/10
u 10t11).

2. CryAtrcxara nporpa[4a oA ToL]xa '1 Ha oBa peu.teH]te e Bo rpaebe oA 3 roAl,Ht
(uecr ceMecrpr).
3aBpureHrlTe cryAr,lrr Ha cryAucKara nporpaMa oA ToqKa 'l oA oBa peuJeHle,
cryAeHror ce cre(HyBa co 180 EKTC 14 co 3Babe:
- IloKrop no rexHu.rRi,r HayKlr oA o6nacra Ha 3eMjorpecHo IHxeHepcrBo
HaygHo - t4crpaxyBaqxo noApaLrje: TexHl4gKo rexHofloL]Jl{u Hayxu.
HaygHo l,rcrpaxyBagKo none: TpaAexHururBo.
Hayv'ro - ucrpaxyeaqxo o6nacT: 3eMjorpecHo ,tHxeHepc r Bo.
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4. AKpeA[raqxjara Ha cryAt4c(ara nporpaMa oA ToqKa 1 Ha oBa peuJeHue e 3a nep[oA
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O6pa3noxeHre
Bp3 ocHoBa Ha EoHeceHara oAnyKa Ha HacraBHo-HayqHuor coBer Ha ly'Hcr ryr
3a 3e[4jOTpeCHO rlHxeHepCTBO 14 14HXeHepCKa CeU3[4OnOruja, Tper q!4kJlyc CTyA CKqTe
nporpalr14 ,,3e[4joTpecHo 14HxeHepcTBo", Ha 08.06.2017 roAulHa Ao 046opoT 3a akpeAqraqrlja
I eBanyaq!4ja Ha BficoKoro o6pa3oBaH[e Bo PIV] AocraBrl npeAnor 3a np!4$a(abe Ha
ena6opaT 3a aKpeAxTaLl ja Ha npeAMeTHaTa cTyA!tcKa nporpaMa.

I eBanyaLl]4ja Ha BrcoKoro o6pa3oBaH[e Bo PIV], Ha
MeryceAH!4qa SopMlapa cTpy.rHa xolilrlcLlja 3a oqeHxa Ha AocraBeHnoT npeAnor u Bp3
ocHoBa Ha no3!4[,4BgaTa oqeH(a coapxaHa !t 3Beu-ajoT Ha cTpyqraTa Ko[4l4cuja, Ha
cBojaTa 7 ceAHuqa oEpxaHa Ha 30.03.2018 roAuHa, oAnyL 4 xa(o Bo AL4cno3uT!.1BoT Ha oBa
peuJeHle.
OA6opor 3a aKpeAllralluja

Ha

nperceAaren
0A60por 3a aKpeAfiraquja u eBanyaqlija
Ha

B!4COKOTO

A(aAeMrl(

06pa3OBaHUe

aAo KaM60BcKfi

P€IIY6Ah'1A NA't€AOHh]d
1fl116€PJt1T€T "(9. K14Plid ll NeloAxl" - :{0nli
It$ y 3srjrycoro hHrsrqID0 ll {^l*'repr\; ( },.,r1,rlrri],

PEI]YBIII,IKA MAKEAOHIl'A
.,IXIII,lCTEPCTBO 3A OEPA3OBAHI4E

ynl

14

3a

HAYKA

s,. OQ

Bp-14:1235

4'

t5.oLtp&rolJ.n
CIiOIIIF

:_1!=2,/l

, CKONJE
o2. za 78,.^

ljp r r).HoBa Ha ,r,,reH 55 crarJ I oA 3akoHor 3a opraHH3aIIHia x pa6ota ua opranure lla Apr(aBHara ,vrlPr l
.i,r| 0L'c xri Ha Peny6xnr(a l\'laK€,qoHHia" 6p .5810O,44102,8210816711O u 5lll1),a so Bpcr(a co 'rneH 145 crar
,.rl.lllcraBIx JoA3aKouor:ril Bucol(oro o6pa:onaxre (,,C.rryx6eH BecHHI( Ha Peny6arxa MaKe.ql,Hxja a
il \1l1Hl'l("rep.Tur)ro 3a 06]raruBaH e r HayKa AoHece

PEII,IEH14E
norreroK co pa60Ta Ha cryaxcKrire flporpaMl,I oA Baop q]IKryc eAHoroariltlHl'I cTyAr'Iu Ii rper q]!knyc
l pnronuurHl,l cTyAxlr no 3eMioTpecHo !lBxeHepcTBo Ha 14HcTItTyTOT 3a 3eMiOTpeCHo XHXeHepCIBO I'l
H)KeHepcxa ce,l3MorrorEia npll yHnBep3l-rrelor ,cB. Kupun u MeroAxi" Bo cKorlje

ri

l.llr) r)Bi peueHrre ce yrnpAyBa AeKa ce rcnorlHerH ycroBrfle 3a Iloqerok co pa6ura ua crygrrc rrl
-r,rrpa11r 0a Br0p qulrrlyc eAHoruAnlxHIl cryallrl l, TpeT qxxryc rpI'ltoal{luH]t crya u no 3eujorpectt'
, , rieHeprrrro Ha l,{Hcr ryror 3a 3eMjorpecHo urDr(eHepcrBo u l,tHx€HepcKa ceu3MoriorHja npu yHrlDep3[Teror ,.L l
i ileroJrrl' no (]()oje.
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eHrre BneryBa Bo cr4,1a co AeHor Ha AoHecyBaH,e.
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, ut |rr1,r rd renliorPecso nHrieHepcrBo l'I llpl(eHepcKa ceu3MonoMja np yHxBeP3ureT ,,c8. I(xprl '
, r,', I i,,ni. .l,oirparr'r (:o 6apalLe 6p.09-880/1 oA 0106.2018 roArtHa Ao MxHficrepcrBoro 3a o6pa30Barrx!
. n, r.i rri rr -v ll1 6p. 14 1235 oA 01.06 2018 roguHa, 3a yrBpAylraHre Ha rcnorHerocra Ha ycr'loBlll e ra noqerori I
r.r ilil cT\';ltlclollo nporpa,\lll orl uTop qxKryc e.qHoroAIlulHll aTyAIlH x TpeT llll(nyc Tp ro/III4lxHx .lyAIlrl rr
'l,rl)p(Hr) xH;,(eHepcrBo Ha lrHcrrlTyror 3a 3eMiorpecBo IIH)I(eHepcrBo,I I'lH)(eHepcl(a ce,l.lMororllid lll
,,r1lrror.,CB I(xp,in x N{ero/l j"BoCxonje,eA HxUa Bo cocraB, no Ao6xeH[-re PelueHxja 3a a(PeAxlaqLri'
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ДС-ЗИ-408- Санација и зајакнување на инженерски објекти

109

ДС-ЗИ-409- Заштита на културно историски објекти и споменици од природни и
технолошки катастрофи

111

ДС-ЗИ-410- Метод на гранични елементи

113

ДС-ЗИ-411- Технологија за заштита на животната средина

115

ДС-ЗИ-412- Сеизмичка стабилност на челични конструкции

117

ДС-ЗИ-413- Механика на карпи

119

ДС-ЗИ-414- Современи сеизмички проектни методологии

121

ДС-ЗИ-415- Алгоритми за решавање на нелинеарни равенки со примена во FEM 123
ДС-ЗИ-416- Дијагностика на состојбата на изведени конструкции

125

ПРИЛОГ 4: НАСТАВЕН КАДАР

127

Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ

128

Проф. д-р Голубка НЕЧЕВСКА ЦВЕТАНОВСКА

131

Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ

134

Проф. д-р Данило РИСТИЌ

137

Проф. д-р Живко БОЖИНОВСКИ

140

Проф. д-р Вероника ШЕНДОВА

143

Проф. д-р Виктор ХРИСТОВСКИ

146

Проф. д-р Владо МИЦОВ

149

Проф. д-р Лидија КРСТЕВСКА

152

Проф. д-р Зоран РАКИЌЕВИЌ

155

Проф. д-р Роберта АПОСТОЛСКА

158

Проф. д-р Виолета МИРЧЕВСКА

161

Проф. д-р Влатко ШЕШОВ

164

Проф. д-р Драги ДОЈЧИНОВСКИ

167

Вонр. проф. д-р Игор ЃОРЃИЕВ

170

д-р Бисерка ДИМИШКОВСКА, научен советник

173
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Доц. д-р Кемал ЕДИП

176

Доц. д-р Александра БОГДАНОВИЌ

179

Доц. д-р Радмила ШАЛИЌ

182

Доц. д-р Марта СТОЈМАНОВСКА

185

Доц. д-р Јулијана БОЈАЏИЕВА

188

Доц. д-р Марија ВИТАНОВА

191

ПРИЛОГ 5: ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИ ВРАБОТЕНИ ВО УКИМ-ИЗИИС

194

ПРИЛОГ 6: ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ

217

ПРИЛОГ 7: ДОДАТОК НА ДИПЛОМА

219
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КОРИСТЕНИ ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ

Предлог проектот за повторна акредитација на студиската програма за трет циклус на студии
од областа на земјотресно инженерство е изработена во согласност со одредбите на:
• Законот за високото образование објавен во Службен весник на Република Македонија
бр. 35 од 14 март 2008 година;
• Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование објавен во
Службен весник на Република Македонија бр. 103 од 19 август 2008 година;
• Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование објавен во
Службен весник на Република Македонија бр. 26 од 24 февруари 2009 година;
• Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование објавен во
Службен весник на Република Македонија бр. 83 од 3 јули 2009 година;
• Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование објавен во
Службен весник на Република Македонија бр. 99 од 5 август 2009 година;
• Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование објавен во
Службен весник на Република Македонија бр. 115 од 31 август 2010 година;
• Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование објавен во
Службен весник на Република Македонија бр. 17 од 11 февруари 2011 година;
• Уредба за Националната рамка на високообразовните квалификации објавена во Службен
весник на Република Македонија бр.154 од 2010;
• Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење
на високообразовна дејност објавена во Службен весник на Република Македонија бр.103
од 30 јули 2010;
• Закон за националната рамка на квалификации објавен во Сл. Весник на Р. Македонија,
бр.137 од 07.10.2013 година;
• Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања
во врска со работата на одборот за акредитација и евалуација на високото образование
објавен во Сл. Весник на Р. Македонија Број 151 30 ноември 2012;
• Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програ-
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ми од првиот, вториот и третиот циклус на студии објавен во Сл. Весник на Р. Македонија
бр.25 од 28.2.2011 година;
• Правилник за измени и дополнувања на Правилникот за задолжителните компоненти
кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на
студии објавен во Сл. Весник на Р. Македонија бр.154 од 4.11.2011 година;
• Студиско и научно-истражувачко подрачје, односно уметничка дисциплина за кои студиската програма се воведува / изменува / дополнува / реакредитира, при што за определувањето на студиското подрачје, односно уметничката дисциплина се користи меѓународната
класификација ИСЦЕД и националната квалификациона рамка, а при определување на
научно-истражувачкото подрачје меѓународната Фраскатиева класификација;
• Статут на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје (пречистен текст) објавен во
Универзитетски гласник бр.251 од 24 јули 2013 година;
• Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет
циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
(пречистен текст) објавен во Универзитетски гласник бр. 245, 2 мај 2013;
• Правилник за утврдување на износот на трошоците за студирање на третиот циклус на докторски студии на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје и нивна распределба
објавен во Универзитетски гласник бр.245 од 2 мај 2013 година.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА УСОГЛАСУВАЊАТА НА СТУДИСКИТЕ
ПРОГРАМИ НА УКИМ-ИЗИИС

Во научните области кои што се поврзани со развојот и унапредувањето на модерната технологија за контрола и намалување на сеизмичкиот ризик преку унапредување на конструктивните
системи на градежните објекти, ИЗИИС како активна членка на Универзитетот ”Св. Кирил и
Методиј” - Скопје, повеќе од 52 години врши континуирана едукација на кадри од земјата и од
странство (уште од 1965 година) за највисоки академски звања како што се магистер и доктор
на технички науки.
Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, (ИЗИИС), денес со право
може да се гордее со фактот што првите последипломски магистерски студии во Република
Македонија односно на Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј”, беа успешно организирани и
реализирани токму во ИЗИИС.
Денес, ИЗИИС претставува интернационално високо респектирана научна установа која континуирано и успешно образува научни кадри за степен магистер на технички науки и доктор
на технички науки од областа на земјотресното инженерство, која како специфична и мултидисциплинарна научна област во себе интегрира и долга низа други научни подобласти како
што се градежното конструктерство со статичко и асеизмичко проектирање, инженерската
сеизмологија, статичко и асеизмичко проектирање на објекти од високоградба, статичко и
асеизмичко проектирање на инженерски објекти, специфична сеизмичка проблематика од
областа на геотехниката, екологијата во сеизмички региони и слично.
Досегашната наставна активност на ИЗИИС успешно и во целост ги покриваше наведените
сродни и специфични научни подобласти интегрирани во една поширока современа и многу
актуелна интердисциплинарна научна област дефинирана како земјотресно инженерство.
Меѓутоа, по прифаќањето на Болоњската декларација од страна на Република Македонија, се
наметна потребата за адекватно усогласување на наставните програми на ИЗИИС.
Првите усогласувања, изменувања и дополнувања на студиските програм согласно Болоњската
декларација и воведување на Европскиот кредит трансфер систем – ЕКТС, беше направено во
2007 и 2010 год., а во 2013 год. беа направени измени и дополнувања на студиските програми
се согласно Измените на одредбите на Законот за високо образование како и другите акти
поврзани со содржината и задолжителните компоненти на студиските програми од прв, втор и
трет циклус студии донесени во 2013 година.
Согласно законските одредби, по 3 години потребно е да се направи повторна акредитација.
Од тие причини е изработен предлог проект за повторна акредитација на постојната студиска
програма за организирање последипломски (докторски) студии на УКИМ - ИЗИИС во која има
измени и дополнувања само на наставниот кадар. Понудениот проект за повторна акредитација
на образовниот процес во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
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при Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј”, Скопје согласно постојната законска регулатива
содржи:
1. Користење на Европскиот кредит-трансфер систем (ЕКТС) во наставната програма на
ИЗИИС;
2. Наставната програма е целосно усогласена со одредбите од Болоњската декларација и
изборноста на предметите во студиските програми со однос: 60 % задолжителни предмети,
30 % изборни од ИЗИИС и 10 % изборни од универзитетската листа на слободни изборни
предмети;
3. Наставната програма е усогласена со современите потреби за едукација на кадри за највисоките академски звања од научната област со која ИЗИИС перманентно и многу успешно
се занимава во долгогодишниот период од своето постоење (повеќе од 52 години); и
4. Обезбедени се услови за успешна интернационализација на современата образовна дејност
на ИЗИИС, користејќи ги сите техничко-технолошки и други придобивки на модерното
време.
Во суштина, програмите на ИЗИИС обезбедуваат исполнување на основните зацртани цели од
страна на Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј”, Скопје, а во интерес како на Универзитетот
така и на ИЗИИС.

.............................................................................................................................
УКИМ - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
9

Проект за реакредитација на студиска програма за трет циклус студии од областа на земјотреното инженерство, 2017
.............................................................................................................................

1 КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА

Назив на
УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ СКОПЈЕ,
високообразовната ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСустанова
КА СЕИЗМОЛОГИЈА
Седиште

ул. Тодор Александров бр. 165, Скопје

Вид на
Научен институт
високообразовната
установа
Податоци за
основачот

ИЗИИС е основан 1965 година од страна на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“, Скопје

Податоци за
последната
акредитација

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ
Решенија од одборот за акредитација:
Програма 1:
- Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање во траење
од 2/3/4 семестри: бр. 13-262/6; 13-262/5; 13-262/4 од 5.11.2012 год.
Програма 2:
- Земјотресно инженерство во траење од 2/3/4 семестри: бр. 13262/8; 13-262/9; 13-262/7 од 5.11.2012 год.
Решенија за почеток со работа на студиската програма од МОН:
Програма 1:
- Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање во траење
од 2/3/4 семестри: бр. 13-8039/1; 13-8158/1; 13-7995/1 од 10.4.2013
год.
Програма 2:
- Земјотресно инженерство во траење од 2/3/4 семестри: бр. 137993/1; 13-7991/1; 13-7994/1 од 10.4.2013 год.
ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ
Решение од одборот за акредитација:
Програма:
Земјотресно инженерство, бр.13-75/3 од 25.09.2014 год.
Решение за почеток со работа на студиската програма од МОН:
Програма:
Земјотресно инженерство, бр. 113-15953/4 од 3.11.2014 год.
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Студиски и
Студиски програми за втор циклус:
научноистражувчки- научно подрачје: Техничко-технолошки науки
подрачја за кои е
- научно поле: Градежништво
добиена
- научна област: Земјотресно инженерство, конструктивно инжеакредитација
нерство и асеизмичко проектирање
Студиска програма за трет циклус
- научно подрачје: Техничко-технолошки науки
- научно поле: Градежништво
- научна област: земјотресно инженерство
Единици во состав
на
високообразовната
установа

Во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје има 29
единици (24 факултети и 5 институти). УКИМ-ИЗИИС е единствена
целина во чиј состав има оддели со променлив број и структура и 5
лабаратории за експериментални истражувања. За спроведување на
високообразовната дејност постои студентска служба и библиотека.

Студиски програми Студиски програми за втор циклус:
што се реализираат
Програма 1. Конструктивно инженерство со асеизмичко
во единицата која
проектирање со 2/3/4 семестри
бара дополнување
Програма 2. Земјотресно инженерство со 2/3/4 семестри
на студиската
програма
Студиска програма за трет циклус:
Програма: Земјотресно инженерство со 6 семестри
Податоци за
меѓународна
соработка на
планот на
наставата,
истражувањето и
мобилноста на
студентите

УКИМ-ИЗИИС има остварено соработка со Универзитетот Федерико
II, Наполи, Италија; Универзитетот во Калифорнија, САД; Универзитетите во Бохум, Касел, Ахен во Германија; Универзитетите во
Загреб и Осјек во Хрватска; Универзитетот во Љубљана, Словенија;
Универзитетот Ла Вал, Квебек, Канада; Националната лабараторија
LNEC во Лисабон, Португалија; Универзитет во Кина и други, врз
основа на потпишани меморандуми за соработка на поле на размена
на наставници и студенти и потпишани меѓународни билатерални
проекти. Мобилноста на студентите се одвива во рамките на меѓународни билатерални проекти како и преку УКИМ со програмите
Еразмус CEEPUS.

Податоци за
просторот наменет
за изведување на
наставната и
истражувачката
дејност

- Предавални, сали, вежбални, 3 со површина од 240 m2 и 80
седишта
- Компјутерски училници, 2 со површина од 50 m2 и 20 седишта
- Лабораторија за експериментални истражувања
- Лаборатории за изведување научноистражувачка денјост, 3
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Податоци за
опремата за
изведување на
наставната и
истражувачката
дејност

1. Мрежни интернет приклучоци за студенти 15, за наставен кадар
20, за администрација 10 ,за библиотека 1 и други 10
2. Безжичен интернет, 3 приклучоци
3. Вид на База SCOPUS и DIALOG
4. Библиотека со 68 библиотечни единици набавени во периодот
2012-2016 година (62 домашни и 6 странски)
5. Библиотека со 11 списанија набавени во периодот 2012-2016
година (3 домашни и 8 странски)
6. Компјутерска опрема наменета за библиотека
7. Интернет врски во библиотека, 2
8. Компјутерска опрема за студентите: 31 компјутер, 1 скенер, 2
печатачи
9. Компјутерска опрема за наставно-научниот кадар: 33 компјутери, 56 интернет приклучоци, 2 ЛЦД проектори, 10 скенери, 29
печатачи и друга опрема

Број на студенти за
кои е добиена
акредитација

48 студенти

Број на студенти
(прв пат запишани)

24 студенти

Број на лица во
наставно-научни,
научни и наставни
звања

- Редовни професори 14
- Вондредни професори 1
- Доценти 6
- Научен советник 1

Број на лица во
соработнички
звања

- Асистенти 2

Внатрешни
механизми за
обезбедување и
контрола на
квалитетот

- Комисија за последипломски студии
- Научен Совет
- Комисија за самоевалуација
Досега се извршени пет самоевалиации и тоа во 2002, 2007, 2010
и 2013 и 2017 година.

Фреквенција на
Секоја година и секој семестар се спроведува анкета, а на секои
самоевалуациониот три години се припрема целосен Извештај од самоевалуација.
процес

.............................................................................................................................
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Податоци за
последната
спроведена
надворешна
евалуација на
установата
Други податоци кои
установата сака да
ги наведе како
аргумент за
нејзината
успешност

2017 год.

Од отпочнувањето на одржувањето на постдипломските магистерски и докторски студии на ИЗИИС од 1965 год. до сега, наставата
се одвива на англиски јазик. УКИМ-ИЗИИС обезбедува, печати и
доставува до студентите литература на англиски јазик за следење на
наставата.

1.1 ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ОД
ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОТРЕСНОТО ИНЖЕНЕРСТВО НА ИНСТИТУТОТ ЗА
ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА СКОПЈЕ

1.1.1 ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ

Трет циклус на студии

Земјотресно инженерство

Времетраење

3 години (6 семестри), 180 ЕКТС кредити

Научно подрачје

Техничко-технолошки науки

Поле

Градежништво (207)

Област

Земјотресно инженерство (20703)

Наставата се одвива на англиски јазик.
Научниот назив што го стекнува студентот по завршување на третиот циклус на студии
гласи:
доктор на технички науки од областа на земјотресно инженерство
Англиски:
Doctor of technical sciences

.............................................................................................................................
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Нивото на високообразовните квалификации во националната рамка кое го достигнува
студентот по завршувањето на овие студии во целост ги исполнува дескрипторите за квалификации.
Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација во различни
области од земјотресното инженерство, одредени гранки од градежништвото и други сродни области.
Квалификации кои означуваат успешно завршување на третиот циклус на студии од областа на земјотресното инженерство се доделуваат на лице кое ги исполнува следните
дескриптори на квалификациите:

.............................................................................................................................
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Општи дескриптори
Знаења и разбирање

Покажува знаење и разбирање во подрачјето на технички и технолошки науки, област земјотресно инженерство кое се надградува
врз претходното тригодишно, четиригодишно или петтогодишно
високо образование-прв циклус, завршен втор циклус на студии
вклучувајќи и познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и критички перспективи во областа на
земјотресното инженерство. Разбирање на сите области од земјотресното инженерство, градежништвото и сродни технички науки и
познавање на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори на знаење. Покажува знаење и разбирање за
разни теории, методологии.

Примена на знаењето Може да го примени знаењето на начин што покажува професионаи разбирањето
лен пристап во работата и професијата доктор на науки од областа
на земјотресно инженерство. Покажува компетенција за идентификација, анализа и решавање проблеми. Способност за пронаоѓање
и поткрепување аргументи во рамките на земјотресното инженерство. Способност за критичко, независно и креативно решавање
проблеми со одредена оригиналност во нови или непознати средини и во мултидисциплинарен контекст, поврзани со земјотресното
инженерство, градежништвото и другите сродни технички науки.
Способност за
проценка

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање информации, идеи и концепти од релевантни податоци. Способност за синтетизирање на знаењето и донесување на соодветна
проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните и
етичките аспекти. Способност да оценува теоретски и практични
прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно
решение. Способност за справување со сложени прашања, систематски и креативно, за солидно проценување дури и при некомплетни
и ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките одговорности при примената на стекнатото
знаење и процена.

Комуникациски
вештини

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога
критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани. Превземање значителна одговорност за колективни
резултати, водење и иницирање активности. Способност за независно учество, со професионален пристап, во специфични, научни
и интердисциплинарни дискусии.

Вештинина учење

Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно знаење и способност за независно и самостојно делување при
стекнувањето нови знаења и вештини во општествени рамки. Способност за преземање одговорност и понатамошен професионален
развој и усовршување.
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1.1.2 ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА

СТУДИИ ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОТРЕСНОТО ИНЖЕНЕРСТВО НА
ИНСТИТУТОТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И
ИНЖЕНЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА-СКОПЈЕ
СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ
Тип на
дескриптори

Циклус на
студии

Дескриптори на квалификациите

Знаење и
разбирање

III циклус

- Се овозможува образование на кандидати во доменот на земјотресно инженерство вклучувајќи изучување на современи
методи за анализа, проектирање и евалуација на конструктивните системи од влијание на вертикални и сеизмички товари
како и други специфични видови на статички и динамички
товари.
- Се стекнуваат знаења од широк спектар на специфични подобласти од областа на земјотресното инженерство и асеизмичкото проектирање.
- Се стекнуваат знаења од областа на современи нумерички
методи за анализа, експертиза, проектирање и евалуација на
сеизмичката отпорност на конструкциите, како и адекватно
базично образование од областа на земјотресно инженерство
за објекти од типот на згради со различни конструктивни системи (армиранобетонски, челични, зидани, мешовити и др.),
како и голем број сложени инженерски објекти од различни
категории (мостови, брани, специјални конструкции, инфраструктурни системи и др.).
- Се стекнуваат знаења од областа на намалување и управување
на ризиците од природни катастрофи и посебно на ризиците
од земјотреси
- Се стекнуваат знаења од областа на динамика на почви и
фундаменти
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Примена на
знаењето и
разбирањето

- Продуцирање на креативни кадри кои ќе бидат во можност
да го продолжат своето високо образование се до стекнување
на академско звање доктор на технички науки;
- Оспособување на кандидатите за креативна и развојна проектантска дејност во областа на земјотресно инженерство;
- Оспособување на кандидатите за реализација на сложени
проектантски задачи од областа на проектирањето и сеизмичката стабилност и сигурност на различните видови градежни
објекти;
- Оспособување на кадри за решавање на сложени проблеми
од областа на динамика на конструкции, динамика на почви и
геотехника;
- Оспособување на кадри за реализација на активности за намалување на ризиците од природни катастрофи;
- Оспособување на кадри за санација и зајакнување на згради,
инженерски и специјални објекти до обезбедување на барано
ниво на сеизмичка сигурност.

Способност
за проценка

- Способност на кадри кои ќе бидат во можност да го продолжат своето високо образование се до стекнување на академско
звање доктор на технички науки;
- Способност за креативна и развојна проектантска дејност во
областа на земјотресното инженерство;
- Способност за реализација на сложени проектантски задачи
од областа на проектирањето и сеизмичката стабилност и сигурност на различните видови градежни објекти;
- Способност за решавање на сложени проблеми од областа на
динамика на конструкции, динамика на почви и геотехника;
- Способност за управување со активностите за намалување на
ризиците од природни катастрофи;
- Способност за вршење на активности за санација и зајакнување на згради, инженерски и специјални објекти до обезбедување на барано ниво на сеизмичка сигурност.

Комуникациски
вештини

- Покажува способност на едноставен и јасен начин да ги презентира информациите во врска со нивната професионална
дејност, усно и во писмена форма во согласност на културното
ниво на соговорникот;
- Покажува способност да ги користи своите знаења и вештини,
професионално да комуницира со колегите и соработниците, да работи ефикасно како член на тимот и да координира
активности.
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Вештина на
учење

- Демонстрира развиени вештини за учење (концентрација,
читање, слушање, меморирање, користење на времето) кои им
овозможуваат да ги продолжи студиите на автономен начин со
цел доживотно да се едуцира во специфични професионални
области;
- Способност за консултација на сите видови научна литература за целосна употреба со цел да ги применуваат резултатите
во истражувањата во практични цели;
- Способност за консултација на сите видови научна литература за целосна употреба со цел да ги применуваат резултатите
од истражувањата во практични цели;
- Способност за користење на ефективни стратегии за сопствено едуцирање, вклучувајќи ја и употребата на информатичката
технологија. Посетува професионални собири.
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2 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПОВТОРНАТА АКРЕДИТАЦИЈА НА
СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
УКИМ-ИЗИИС
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3 ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПОВТОРНАТА АКРЕДИТАЦИЈА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД РЕКТОРСКАТА УПРАВА ИЛИ
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ - ПРИЛОГ 6

4 НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ
ПРИПАЃААТ СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ

Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието, Сл.Весник на РМ бр.103
од 30.6.2010, студиската програма од трет циклус на студии припаѓа на научно-истражувачкото
подрачје: ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ, поле: ГРАДЕЖНИШТВО (207), област:
ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО (20703).

5 СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ (ТРЕТ ЦИКЛУС)

Студиската програма од областа на земјотресно инженерство е студиска програма од трет
циклус.

6 ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ

Изучувањето на современите научни достигнувања во областа на модерното градежништво а
особено во областа на конструктивното инженерство и земјотресното инженерство со инженерската сеизмологија како клучни дисциплини претставува основен предуслов за адекватно
практично унапредување и перманентен развој на неколку основни и/или есенцијални индустриски сектори.
Скоро сите држави во југоисточна Европа како и голем број држави од Европа и светот лоцирани
се во сеизмички активни региони кои со својата перманентна и висока сеизмичка активност
претставуваат најсериозен извор на тешки природни катастрофи.
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Моментот на појавата на земјотресите сеуште не може да се предвиди, а поради постоењето
на се поголема изграденост на голем број региони во светот, земјотресите во денешно време
претставуваат најсериозни причинители за појава на најголемите природни катастрофи. Годишниот просечен износ на загуба на човечки животи изнесува неколку десетици илјади според
постојните статистички податоци за XX век. Во најголем број случаи, исклучително големите
загуби на материјални вредности предизвикуваат тешки економски и социјални удари на цели
држави и региони.
Од наведените причини, во сите сеизмички повредливи држави и региони од Европа и светот,
потребно е да бидат превземени итни и адекватни мерки со цел да се изврши минимизирање на
последиците од сеизмичките влијанија во иднина. Еден од најефективните приоди подразбира
превземање на национални научно втемелени интегрални технички и организациони мерки за
минимизирање како на директните така и на индиректните штети од идните земјотреси.
За успешно спроведување на интегралната национална стратегија за минимизирање на последиците од земјотресите, прв односно основен чекор претставува образување на кадри преку
организирање на последипломски магистерски и докторски студии во специфичните области
како што се модерното градежно конструктерство и земјотресното инженерство, инженерската
сеизмологија, геотехничкото инженерство, екологијата и слично.
Поради наведените причини, докторските студии на ИЗИИС кои овозможуваат континуирана
подготовка на соодветни потребни кадри и експерти имаат исклучително значење и големо
општествено - економско оправдување. Покрај придонесот кон општиот напредок на градежништвото воопшто, успешно ќе се остварува континуиран придонес кон развојот на технологијата за минимизирање на земјотресните катастрофи во иднина, како во нашата држава така и
пошироко во сеизмички активните региони во Европа и во светот.
Поради тоа, главната цел на докторските студии на ИЗИИС е перманентна едукација на адекватни кадри во специфичните научни области не само во нашата земја туку и во другите соседни и
европски земји како и пошироко од многуте земји во светот. Овие широки интернационални
достигнувања ќе бидат реализирани преку меѓународна размена на студенти и преку вклучување на сопствени експерти и најпознати експерти од светот во процесот на перманентната
едукација. Со прием на студенти од странство, се обезбедува широк меѓународен позитивен
придонес кон остварување на поставените универзални образовни цели. Во текот на истиот
образовен процес ќе се обезбеди адекватна меѓународна компатибилност на предложената
едукативна програма со слични програми кои се реализираат во развиените земји во светот, а
кои се широко прифатени во современата светска едукативна, развојна и апликативна пракса.
Студиската програма е акредитирана во 2014 година со решение од Одборот за акредитација и
евалуација на високото образование бр.13-75/3 од 25.9.2014 година и решение бр. 113-15953/4
од 3.11.2014 год.
Сегашните измени и дополнувања се однесуваат само на усогласување и додавање на ново
настанатите промени во наставниот кадар.
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7 ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКИТЕ
ПРОГРАМИ

Траење на студиите: 3 години (6 семестри)
Студиската програма за трет циклус студии по обем е организирана во согласност со Законот за
високо образование во РМ, како и правилникот за трет циклус на студии на УКИМ, и тоа:
• Една акдемска година се состои од два семестри во траење од 30 недели (1 семестар = 15
недели)
• Првата година се состои од следење и полагање на наставни предмети, додека втората
година се подготвува и пријавува докторска дисертација по што следи истражување,
објавување резултати и пишување и одбрана на тезата. Секоја година има и докторски
семинар и годишна конференција со презентација на извештај.

8 ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ

Студентот кој ги завршил студиите се стекнува со 180 ЕКТС од кои:
• обука за истражување и едукација - 60 ЕКТС кредити
• изработка на докторска дисертација - 120 ЕКТС кредити

9 НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ

Образованието за академски степен доктор на технички науки од областа на земјотресно инженерство во конкретно специфицирана научна област во принцип се финансираат на
повеќе начини за конкретни кандидати и тоа:
1. Самофинансирање на заинтересираните кандидати од различни региони и земји од Европа и светот;
2. Целосно или парцијално финансирање на успешни кандидати директно од владите или
владините институции на заинтересираните држави;
3. Одобрени меѓународни стипендии за успешни кандидати од различни извори;
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4. Финансирање на одредени кандидати од страна на индустријата за потребите на конкретни
компании;
5. Финансирање на кандидати од достапни Европски и светски фондови (преку различни
пропишани инструменти и програми).
Износот на финансиските средства за следење и завршување на докторските студии во ИЗИИС
се определува врз основа на одлука донесена од страна на Институтската управа на ИЗИИС
за секоја конкретна учебна година. Генерално, ИЗИИС е заинтересиран да прими студенти
од сите континенти. Тргнувајќи од овој основен принцип, потребните финансиски средства се
оптимизирани и сведени на реално ниво со цел да се овозможи запишување на студенти од што
поголем број држави од економски различно развиени региони и земји во светот.

10 УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

Запишувањето на докторските студии се врши врз основа на конкурс кој го објавува Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје преку школата за докторски студии. Право за запишување
на докторски студии на студиската програма за земјотресно инженерство имаат кандидати
кои завршиле соодветна студиска програма и кои ги исполнуваат критериумите утврдени со
Правилникот за докторски студии на УКИМ и тоа:
• завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит-трансфер систем (во натамошниот текст: ЕКТС-кредити);
• завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити од обука за истражување
и едукација;
• стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со остварени најмалку 300 ЕКТС-кредити;
• остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршеното високо образование,
од најмалку 8,00;
• познавање на еден од светските јазици. Доказ за познавање на светски јазик е сертификат
од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ или меѓународен сертификат или диплома
за претходно стекнато образование на соодветниот светски јазик.
За кандидатите кои не ги исполнуваат условот од алинеја 4, во зависност од спецификите на
научната област, советот на студиската програма може да утврди дополнителни критериуми за
запишување.
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11 СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студиската програма докторски студии се состои од:
• обука за истражување и едукација - 60 ЕКТС кредити
• изработка на докторска дисертација - 120 ЕКТС кредити
ШКОЛА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ
Структура на студуиските програми за докторски студии
активности за ПРВ семестар

ЕКТС

1. Научноистражувачка етика (задолжителен предмет предложен од УКИМ)

4

2. Методологија на научноистражувачката работа (се избира или од
универзитетската листа на УКИМ или од листата на УКИМ- ИЗИИС)

4

3. Изборен предмет од Листата на група предмети за стекнување на генерички
знаења и вештини за истражување – универзитетска листа на изборни предмети од
трет циклус студии (Листа 2)

4

4. Задолжителен предмет од полето и областа на истражување (Листа 3)

6

5. Задолжителен предмет од полето и областа на истражување (Листа 3)

6

6. Задолжителен предмет од полето и областа на истражување (Листа 3)

6

Вкупно ЕКТС

30
активности за ВТОР семестар

ЕКТС

Два изборни предмети од полето и областа на истражување и од потесната област на 2х6=12
истражувањето (Листа 3)
докторски семинар

2

истражување (за подготовка на тема за докторска дисертација)
годишна конференција со презентација на извештај
Вкупно ЕКТС

14
2
30

активности за ТРЕТ семестар
истражување (подготвување и поднесување на пријава за темата за докторската
дисертација
докторски семинар (со поднесување семинарски труд за рецензија)
Вкупно ЕКТС

ЕКТС
28

2
30

активности за ЧЕТВРТИ семестар

ЕКТС
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истражување и објавување резултати

25

годишна конференција со презентација на рецензираниот труд од трет семестар

2

работилница за истражувачка практика

3

Вкупно ЕКТС

30
активности за ПЕТТИ семестар

истражување и објавување резултати
докторски семинар (со поднесување семинарски труд за рецензија)
Вкупно ЕКТС

ЕКТС
28
2
30

активности за ШЕСТИ семестар
истражување и пишување на тезата

ЕКТС
25

годишна конференција со презентација на рецензираниот труд од петти семестар

2

работилница за истражувачка практика

3

Вкупно ЕКТС

30

Студиската програма содржи задолжителни и изборни наставни предмети. Задолжителните наставни предмети од студиската програма учествуваат со најмногу до 60 % од бројот на
предметите. Изборните предмети студентите ги избираат од редот на сите наставни предмети
застапени во студиската програма и истите учествуваат со 30 % од бројот на предметите. 10
% изборни наставни предмети студентот ги бира од Листата на изборни предмети од третата
група предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување - универзитетска
листа на изборни предмети од трет циклус студии. Согласно структурата на студиската програма
предвидена е меѓународна мобилност (најмалку еднонеделен престој во текот на докторските
студии). Студентите запишани на студиската програма за трет циклус докторски студии самостојно (во согласност со менторот) ги избираат изборните наставни предмети од редот на сите
изборни наставни предмети застапени во студиските програми.
Изработката на докторската дисертација опфаќа:
1. Подготовка на тема- оригинално истражување на кандидатот;
2. Пријавување на тема и нејзина одбрана;
3. Работа на дисертација;
4. Поднесување на извештаи за прогресот во работата;
5. Оценка на дисертацијата;
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6. Јавна одбрана на дисертацијата.
Кандидатот ги избира предметите во договор со менторот од листата на предмети од студиската
програма.

ЛИСТА 1 - ГЕНЕРИЧКИ ПРЕДМЕТИ - Универзитетска листа на УКИМ
Код

Предмет

Кредити

Предавачи

ДС

Научноистражувачка етика

4

од Школата за ДС, УКИМ

ДС

Методологија на научноистражувачка работа

4

од Школата за ДС, УКИМ

ЛИСТА 2 - ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА
Код

Часови

ДС-ЗИ-101

20

ДС-ЗИ-102

Предмет

Кредити

Предавачи

Планирање и управување со проекти

4

Проф. д-р Михаил Гаревски

20

Современи компјутерски алатки од
областа на анализата на конструкциите
и континуумите

4

Проф. д-р Виктор Христовски
Проф. д-р Роберта Апостолска
Проф. д-р Виолета Мирчевска
Проф. д-р Влатко Шешов

ДС-ЗИ-103

20

Напредни програмски околини за
ефективна инженерска едукација и
истражувања

4

Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев

ДС-ЗИ-104

20

Основи на земјотресно инженерство и
инженерска сеизмологија

4

Проф. д-р Михаил Гаревски
Проф. д-р Голубка Нечевска
-Цветановска
Проф. д-р Зоран Милутиновиќ

ДС-ЗИ-105

20

МAТЛAБ со примена во инженерски
анализи

4

Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев

ДС-ЗИ-106

20

Прибирање, процесирање и
интерпретација на експериментални
податоци

4

Проф. д-р Лидија Крстевска
Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ

ЛИСТА 3 - ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО И ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
Код

Часови

ДС-ЗИ-201

30

ДС-ЗИ-202

30

Предмет

Кредити

Предавачи

Динамика на конструкции во
земјотресно инженерство

6

Проф. д-р Виктор Христовски
Проф. д-р Лидија Крстевска
Проф. д-р Михаил Гаревски

Анализа на конструкции

6

Проф. д-р Данило Ристиќ
Проф. д-р Виктор Христовски
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев
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ДС-ЗИ-203

30

Современи инженерски материјали

6

Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Роберта Апостолска
Д-р Бисерка Димишковска,
научен сов.

ДС-ЗИ-204

30

Генерални принципи за проектирање на
конструкции на згради

6

Проф. д-р Голубка Нечевска
-Цветановска
Проф. д-р Живко Божиновски

ДС-ЗИ-205

30

Инженерска сеизмологија

6

Проф. д-р Драги Дојчиновски
Проф. д-р Михаил Гаревски

ДС-ЗИ-206

30

Динамика на почви и фундаменти

6

Проф. д-р Влатко Шешов
Доц. д-р Јулијана Бојаџиева
Доц. д-р Кемал Едип

ДС-ЗИ-207

30

Напредно геотехничко инженерство

6

Проф. д-р Влатко Шешов
Доц. д-р Кемал Едип
Доц. д-р Јулијана Бојаџиева

ЛИСТА 3а (продолжение) - ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО И ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
И ОД ПОТЕСНАТА ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Код

Часови

Предмет

Кредити

Предавачи

ДС-ЗИ-301

30

Експериментална механика

6

Проф. д-р Лидија Крстевска
Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ

ДС-ЗИ-302

30

Нелинеарна анализа со конечни
елементи

6

Проф. д-р Виктор Христовски
Проф. д-р Виолета Мирчевска
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев

ДС-ЗИ-303

30

Асеизмичко проектирање на АБ,
челични и ѕидани конструкции

6

Проф. д-р Голубка Нечевска
-Цветановска
Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Роберта Апостолска

ДС-ЗИ-304

30

Сеизмички ризик и анализа на
повредливост

6

Проф. д-р Зоран Милутиновиќ
Доц. д-р Радмила Шалиќ

ДС-ЗИ-305

30

Планирање и проектирање на
транспортни системи и други
инфраструктурни системи во сеизмички
региони

6

Проф. д-р Данило Ристиќ
Проф. д-р Владо Мицов
Доц. д-р Марија Витанова

ДС-ЗИ-306

30

Сеизмичко проектирање на брани

6

Проф. д-р Виолета Мирчевска
Проф. д-р Михаил Гаревски

ДС-ЗИ-307

30

Проектирање и анализа на конструкции
со сеизмичка изолација и пасивни
системи за дисипација на енергијата

6

Проф. д-р Михаил Гаревски
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев
Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ
Доц. д-р Александра Богдановиќ

ДС-ЗИ-308

30

Сеизмологија на силни земјотреси и
сеизмичко микрореонирање

6

Проф. д-р Драги Дојчиновски
Проф. д-р Влатко Шешов
Проф. д-р Зоран Милутиновиќ

ДС-ЗИ-309

30

Управување со урбани катастрофи и
стратешко планирање

6

Проф. д-р Зоран Милутиновиќ
Доц. д-р Радмила Шалиќ
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ЛИСТА 3а (продолжение) - ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО И ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
И ОД ПОТЕСНАТА ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Код

Часови

ДС-ЗИ-401

30

ДС-ЗИ-402

Предмет

Кредити

Предавачи

Земјотресна отпорност на постојни АБ
згради

6

Проф. д-р Голубка Нечевска
-Цветановска
Проф. д-р Роберта Апостолска

30

Сеизмичка стабилност на постојни
ѕидани конструкции

6

Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Живко Божиновски

ДС-ЗИ-403

30

Конструкции од преднапрегнат и
префабрикуван бетон

6

Проф. д-р Живко Божиновски

ДС-ЗИ-404

30

Контролирано однесување на
конструкциите (Управувани
конструкции)

6

Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ
Проф. д-р Михаил Гаревски
Доц. д-р Александра Богдановиќ

ДС-ЗИ-405

30

Фундирање на објекти. Интеракција
тло-конструкција

6

Проф. д-р Влатко Шешов
Доц. д-р Кемал Едип
Доц. д-р Јулијана Бојаџиева

ДС-ЗИ-406

30

Надежност на конструкции

6

Проф. д-р Виолета Мирчевска
Доц. д-р Марта Стојмановска

ДС-ЗИ-407

30

Санација и зајакнување на конструкции

6

Проф. д-р Живко Божиновски
Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Голубка Нечевска
- Цветановска

ДС-ЗИ-408

30

Санација и зајакнување на инженерски
објекти

6

Проф. д-р Владо Мицов
Проф. д-р Виктор Христовски
Проф. д-р Данило Ристиќ

ДС-ЗИ-409

30

Заштита на културно историски објекти
и споменици од природни и
технолошки катастрофи

6

Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Живко Божиновски

ДС-ЗИ-410

30

Метод на гранични елементи

6

Проф. д-р Виолета Мирчевска
Проф. д-р Виктор Христовски

ДС-ЗИ-411

30

Технологија за заштита на животната
средина

6

Д-р Бисерка Димишковска,
научен сов.
Проф. д-р Михаил Гаревски

ДС-ЗИ-412

30

Сеизмичка стабилност на челични
конструкции

6

Проф. д-р Роберта Апостолска
Проф. д-р Голубка Нечевска
-Цветановска
Проф. д-р Владо Мицов

ДС-ЗИ-413

30

Механика на карпи

6

Проф. д-р Виолета Мирчевска
Проф. д-р Михаил Гаревски

ДС-ЗИ-414

30

Современи сеизмички проектни
методологии

6

Проф. д-р Роберта Апостолска
Проф. д-р Голубка Нечевска
- Цветановска

ДС-ЗИ-415

30

Алгоритми за решавање на нелинеарни
равенки со примена во FEM

6

Проф. д-р Виолета Мирчевска
Проф. д-р Виктор Христовски
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев
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ДС-ЗИ-416

30

Дијагностика на состојбата на изведени
конструкции

6

Проф. д-р Михаил Гаревски
Проф. д-р Живко Божиновски
Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Владо Мицов
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев

Студентот во договор со менторот избира предмети за стекнување генерички знаења, вештини
за истражување и предмети за едукација од полето или областа на истражување. Едукацијата се
спроведува од страна на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
и е во обем од 30 ЕКТС-кредити по семестар. Дел од едукацијата по избор на кандидатот а во
согласност со менторот може да се спроведе на друга единица од Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“, на друг државен универзитет или на универзитети во Европа и светот со кој УКИМ
има склучено билатерални договори за соработка.

12 ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ

УКИМ-ИЗИИС е лоциран во Скопје, во подножјето на планината Водно во истражувачко едукативен центар со лаборатории. Од вкупната изградена површина околу 2500 м2 припаѓаат
на лабораториите, а 750 м2 се простории за едукација и обука, кои се состојат од современа
библиотека, училници и компјутерски центар.

13 ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ

УКИМ-ИЗИИС располага со пет лаборатории кои се користат за развивање на експериментални
методи и техники за истражување на однесувањето на конструкциите од дејство на различни
видови на статички и динамички товари.
Лабораторија за динамичко тестирање - стратешка улога во оваа лабораторија има двокомпоненталната сеизмичка платформа која се користи за динамичко тестирање на конструкции, опрема, подконструкции итн. Исто така лабораторијата е опремена и со две помали
вибро-платформи, опрема за квази-статичко тестирање на материјали, елементи, подконструкции и конструкции, како и со систем за аквизиција и процесирање на податоците.
Геофизичка лабораторија - наменета е за специјализирани теренски мерења во областа на
инженерската сеизмологија и геофизика, како што се истражувања со сеизмичка рефракција,
рефлексија и директно прозрачување, мерења на микротремори и геоелектрична отпорност.
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Лабораторија за динамика на почви - обезбедува податоци за динамички карактеристики
на почвите кои се неопходни во дефинирањето на динамичката јакост и стабилност, потенцијалот за ликвифакција на тлото и интеракција меѓу тлото и конструкцијата. Во соработка со
другите лаборатории на ИЗИИС, во истата на лице место се извршуваат тестирања на модели во голем размер како и други специфични тестирања во полето на динамика на почви и
фундаменти.
Лабораторија за силни земјотреси - овозможува одржување на националната мрежа за
силни земјотреси, собирање, обработка и архивирање на регистрираните податоци за силни
земјотреси, како и одржување на инструментите инсталирани постројки од капитално значење
во земјата и регионот.
Мобилна лабораторија за недеструктивни тестови и мерење на вибрации - овозможува мерење на сопствените фреквенции на осцилирање на реални објекти и модели преку
техники на амбиент и принудни вибрации и идентификација на конструктивните системи
со квалитет и квантитет на вграден материјал. Покрај горенаведените лаборатории, УКИМИЗИИС располага и со компјутерска опрема, скенери, плотери, фотокопир машини, видео
проектори, специјализирани лиценцирани софтвери итн., опрема неопходна за реализација на
студискате програми.

14 ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ - (ДАДЕНИ ВО ПРИЛОГ 3)

Содржината на секој предмет во студиската програма дава опис кој содржи: наслов, код, семестар на студии, ЕКТС кредити, име на предметниот наставник, цели на предметот, компетенции
кои се стекнуваат преку предметот, содржина на предметот, методи на учење, форми на наставните активности, начин на проверка на знаењето и оценување и литература задолжителна и
дополнителна. Во прилог 3 од овој проект за повторна акредитација на студиската програма се
наоѓаат сите предметни програми.

15 СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР - (ДАДЕН ВО ПРИЛОГ 4)

За реализирање на студиските програми на втор циклус студии од областа на земјотресно
инженерство обезбеден е наставен кадар со потребни стручни и научни квалификации за предметите предвидени во програмите. При реализацијата на студиската програма, со предавања ќе
учествува наставен кадар од УКИМ-ИЗИИС, Скопје.
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16 ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА - (ДАДЕНИ ВО ПРИЛОГ
5)

Изјавите од наставниците кои не се вработени во УКИМ-ИЗИИС за давање согласност за учество
во изведувањето на настава по одредени предмети од студиските програми од трет циклус од
областа на земјотресното инженерство ќе се доставуваат на почетокот на секоја учебна година
согласно законските одредби и Статутот на УКИМ.
Изјавите на наставниците кои се вработени во УКИМ-ИЗИИС се дадени во ПРИЛОГ 5.

17 СОГЛАСНОСТ ОД ВИСОКООБРАЗОВАТА УСТАНОВА ЗА УЧЕСТВО
ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ

Писмото за согласност од установите во кои се вработени наставниците кои учествуваат во
изведувањето на наставата по одредени предмети од студиските програми од трет циклус од
областа на земјотресно инженерство на УКИМ-ИЗИИС, ќе се доставува на почетокот на секоја
учебна година согласно законските одредби и Статутот на УКИМ.

18 ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА МЕНТОРИ

Менторот е од редот на членовите на Советот на студиската програма во УКИМ- ИЗИИС, Скопје. Наведените ментори во листата на потенцијални ментори ги исполнуваат критериумите
согласно Правилникот за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.
Во потенцијалните ментори не се вклучени доцентите.

ЛИСТА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ МЕНТОРИ:
1. РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Инженерски објекти и Геотехника. Наставен предмет од последен траен
избор: Асеизмичко проектирање на специјални објекти. Реизбор, Билтен бр. 900 од
30.06.2006 год.
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garevski@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Голубка НЕЧЕВСКА-ЦВЕТАНОВСКА
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Објекти од високоградба, Асеизмичко проектирање. Наставен предмет од
последен траен избор: Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани конструкции. Реизбор, Билтен бр.908 од 01.12.2006 год.
golubka@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Инженерска сеизмологија, Анализа на повредливост и управување со катастрофи. Наставни предмети
од последен траен избор: Сеизмички ризик и анализа на повредливост; Инженерска
сеизмологија. Реизбор, Билтен бр. 801, 01.04.2002 год.
zoran@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Данило РИСТИЌ
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Инженерски објекти и Геотехника. Наставни предмети од последен траен
избор: Анализа на конструкции; Планирање и проектирање на транспортни системи
и други инфраструктурни системи во сеизмички подрачја. Реизбор, Билтен бр. 866
од 01.02.2005 год.
danilo@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Живко БОЖИНОВСКИ
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Објекти од високоградба. Наставен предмет од последен траен избор:
Санација и зајакнување на конструкции. Билтен бр. 895 од 14.04.2006 год.
zivko@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Вероника ШЕНДОВА
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Објекти од високоградба, Инженерски материјали. Наставен предмет од
последен траен избор: Инженерски материјали. Билтен бр. 953 од 01.12.2008 год.
veronika@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Виктор ХРИСТОВСКИ
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Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Инженерски објекти и Геотехника. Наставен предмет од последен траен
избор: Анализа со конечни елементи. Билтен бр. 972 од 15.10.2009 год.
viktor@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Владо МИЦОВ
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство и Инженерски објекти. Наставен предмет од последен траен избор: Планирање и проектирање на транспортни системи и други инфраструктурни системи во
сеизмички подрачја. Билтен бр. 974 од 16.11.2009 год.
micov@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Лидија КРСТЕВСКА
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Експериментална механика. Наставен предмет од последен траен избор:
Експериментална механика. Билтен бр. 990 од 15.07.2010 год.
lidija@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Зоран РАКИЧЕВИЌ
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Експериментална механика, Контрола на конструкции. Наставен предмет
од последен избор: Контролирано однесување на конструкции. Билтен бр.1019 од
15.11.2011 год. Одлука од Универзитетски сенат бр. 02-88/75 од 29.12.2011. год.
zoran_r@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Роберта АПОСТОЛСКА
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Објекти од високоградба, Асеизмичко проектирање. Наставен предмет од
последен избор: Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани конструкции.
Билтен бр. 1061 од 16.9.2013 год. Одлука од Универзитетски сенат бр. 02-965/13 од
28.10.2013 год.
beti@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Виолета МИРЧЕВСКА
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Инженерски објекти и Геотехника. Наставен предмет од последен избор:
Проектирање на брани. Билтен бр. 932 од 14.12.2007 год.
violeta@pluto.iziis.ukim.edu.mk
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Проф. д-р Влатко ШЕШОВ
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Конструктивно инженерство, Инженерски објекти и Геотехника. Наставен предмет од последен избор:
Динамика на почви и фундаменти. Одлука од Универзитетски сенат бр. Билтен бр.
953 од 01.12.2008 год.
vlatko@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Проф. д-р Драги Дојчиновски
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Инженерска сеизмологија. Наставни предмети од последен избор: Инженерска сеизмологија. Билтен
бр.1095 од 2.3.2015 год. Одлука од Универзитетски сенат бр. 02-472/13 од 30.4.2015
год.
dragi@pluto.iziis.ukim.edu.mk
2. Вонредни професори
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство. Инженерска сеизмологија. Наставни предмети од последен избор: Сеизмичка анализа и проектирање
на специјални објекти. Билтен бр. 1127 од 15.8.2016 год.
igorg@pluto.iziis.ukim.edu.mk
3. Научни соработници
д-р Бисерка ДИМИШКОВСКА, научен советник
Поширока наставно-научна област: Земјотресно инженерство, Инженерска сеизмологија, Екологија. Наставни предмети од последен избор: Природни и технолошки
хазарди и екологија Билтен бр. 1080 од 1.7.2014 год.
biserka@pluto.iziis.ukim.edu.mk
Изборот и евентуалната промена на ментор се врши во согласност со Правилникот за докторски
студии на УКИМ.
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19 ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ

Според проценките на просториите, опремата и кадарот за оваа студиска програма, оптимален
број на студенти според реалните потреби на институциите и стопанските субјекти од областа
на градежништвото, како и искуствата од изминатиот период изнесува 15.

20 ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ ОД
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ НЕОПХОДНИ ЗА
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОКТОРСКИТЕ СТУДИИ

За реализирање на студиската програма од трет циклус докторски студии од областа земјотресно
инженерство, обезбеден е наставен кадар со потребни стручни и научни квалификации за
предметите предвидени во програмата. При реализација на студиската програма со предавања
ќе учествува наставен кадар од факултетите учесници во предложената студиска програма и
наставници од други универзитети со кои УКИМ-ИЗИИС има остварено соработка.
Во реализацијата на едукативниот дел од наставата вклучени се наставници вработени во
ИЗИИС:
1. Проф. д-р Михаил Гаревски
2. Проф. д-р Голубка Нечевска-Цветановска
3. Проф. д-р Зоран Милутиновиќ
4. Проф. д-р Данило Ристиќ
5. Проф. д-р Живко Божиновски
6. Проф. д-р Вероника Шендова
7. Проф. д-р Виктор Христовски
8. Проф. д-р Владо Мицов
9. Проф. д-р Лидија Крстевска
10. Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ
11. Проф. д-р Виолета Мирчевска
12. Проф. д-р Роберта Апостолска
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13. Проф. д-р Влатко Шешов
14. Проф. д-р Драги Дојчиновски
15. д-р Бисерка Димишковска, научен советник
16. Вонр. проф. д-р Игор Ѓоргиев
17. Доц. д-р Кемал Едип
18. Доц. д-р Александра Богдановиќ
19. Доц. д-р Радмила Шалиќ
20. Доц. д-р Марта Стојмановска
21. Доц. д-р Јулијана Бојаџиева
22. Доц. д-р Марија Витанова
Научните и стручните квалификации на наставниот кадар соодветствуваат на научната област
и нивото на нивното ангажирање и притоа секој наставник има најмалку пет референци од
потесната научна односно стручна област од која изведува настава на студиската програма.

21 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Предвидената задолжителна и дополнителна литература (дадена во предметните програми) ќе
биде обезбедена од страна на наставниците пред почетокот на студиските програми. Литературата е на англиски јазик.

22 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ-СТРАНИЦА

Сите информации за студиската програма ќе бидат достапни на веб страната на УКИМ-ИЗИИС:
www.iziis.edu.mk
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23 ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧИ
ПРОЕКТИ СО КОИ СЕ ОПФАТЕНИ НАЈМАЛКУ 20 % ОД
НАСТАВНИОТ КАДАР

Во УКИМ-ИЗИИС се реализираат повеќе научноистражувачи проекти во кој е вклучен 100 %
од наставниот кадар. Постојат научноистражувачки проекти во рамките на FP7, НАТО проекти, билатерални проекти со Хрватска, Словенија, Бугарија, Кина како и научно истражувачи
проекти добиени од УКИМ.

24 НАУЧЕН НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКУВА СТУДЕНТОТ ПО
ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИИТЕ

Научниот назив што го стекнува студентот по завршување на третиот циклус на студии гласи:

Доктор на технички науки од областа на земјотресното инженерство
англ. Doctor of technical sciences, PhD

Стекнувањето на академскиот степен доктор на технички науки од областа на земјотресното
инженерство во УКИМ-ИЗИИС студентот го остварува преку завршување на одредена програма
чија содржина е вреднувана со кредити, вклучувајќи ја и изработената докторска дисертација.
Наставната програма на докторските студии се реализира преку освоени 180 кредити.
Докторската дисертација е резултат на самостојна работа на студентот со кој покажува владеење
со адекватен фонд на научни знаења и на тој начин дава одреден придонес кон нови научни
сознанија.
Изработката на докторската дисертација кандидатот ја реализира под раководство на неговиот
претходно одреден ментор.
Начинот и процедурата на јавната одбрана на докторската дисертација се спроведуваат според
актуелната дефинирана постапка.
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25 ОБЕЗБЕДЕНА МЕЃУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ

УКИМ-ИЗИИС има остварено соработка со Универзитетот Федерико II, Наполи, Италија; Универзитетот во Калифорнија, САД, Јапонија; Универзитетите во Бохум, Касел, Ахен во Германија;
Универзитетите во Загреб и Осјек во Хрватска; Универзитетот во Љубљана, Словенија; Универзитетот Ла Вал, Квебек, Канада; Националната лабараторија LNEC во Лисабон, Португалија;
Универзитет во Кина и други, врз основа на потпишани меморандуми за соработка на поле на
размена на наставници и студенти и потпишани меѓународни и билатерални проекти. Мобилноста на студентите се одвива во рамките на овие билатерални проекти како и преку УКИМ со
програмите Еразмус CEEPUS и други.

26 АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ЗА РАЗВИВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ
НА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА

Во рамките на студиската програма за развивање и одржување на квалитетот и контролата на
квалитетот ќе се спроведуваат методите на континуирана евалуација, самоевалуација и системот
за оценување на квалитетот на наставниот кадар во согласност со Законот за високо образование
на РМ и членовите 73 и 77, како и во согласност со веќе воспоставените механизми за евалуација
во рамките на УКИМ.
Обезбедувањето и одржувањето на квалитетот и контролата на квалитетот на студиската програма ќе бидат спроведувани во согласност со активностите и механизмите кои се спроведуваат
за сите студиски програми и се однесуваат на сите учесници во наставниот процес на ИЗИИС во
Скопје. Наведените активности и механизми на самоевалуација се однесуваат на:
• развојот на наставните содржини;
• реализацијата на наставниот процес;
• оценувањето на студентите;
• изработката на докторската дисертација.
Евалуација од страна на студентите на секој предмет, како и за студиската програма воопшто ќе
се реализира постојано и ќе биде земена предвид при евалуацијата и развојот на студиската
програма.

26.1 РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА

Во прилог е даден дел од резултатите од спроведената самоевалуација во јануари-февруари
2017 год. Поради обемноста, прикажани се само заклучоците и абстрактот од Извештајот со
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приказ на учесниците во изработката.

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА
на
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Институт за земјотресно инженерство и
инженерска сеизмологија, Скопје, Република Македонија

1. Вовед, цели и сегменти на самоевалуацијата
Постапката за самоевалуација на УКИМ „Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија“ (во понатамошниот текст Институт) е спроведена во јануари-февруари
2017 година од Комисија составена од 5 наставници и 2 студенти.
Во постапката за самоевалуација Институтот соработуваше со Агенцијата за евалуација
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Во рамките на Институтот пак, Комисијата за
самоевалуација соработуваше со наставно-научниот кадар на Институтот, студентите на
студиските програми и административниот кадар вклучен во наставно-научниот процес и
управувачкиот кадар. При изготвувањето на Извештајот за самоевалуација, Комисијата за
самоевалуација на Институтот ги имаше во предвид Упатството за изготвување извештај
за изведена самоевалуација и Правилникот за нормативите и стандардите за основање на
високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност на високообразовните
установи.
Основните цели на Комисијата за самоевалуација беа:
• да направи краток и содржаен преглед на наставно образовниот процес земајќи го
во предвид влијанието на научно-истражувачката работа врз наставно-образовниот
процес
• да ги анализира силните и слабите страни на Институт, односно да примени методологија преку која ќе ги согледа предностите, слабостите, можностите и пречките во
образовниот процес
• да обезбеди основа која ќе послужи за вршење евалуација што ја спроведува Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, како и за вршење на надворешна евалуација што ја
врши агенцијата за евалуација на Република Македонија.
• Дискусијата по извештајот за самоевалуација е составена на начин кој ги третира
добрите и лошите страни на одредени сегменти на наставно- образовниот процес, со
посочување на фактите наведени во прилогот на табели. Позитивни елементи кои
го олеснија самоевалуациониот процес беа:
– постоење на Извештаите за самоевалуација на УКИМ ИЗИИС од септември
2002, јуни 2007, декември 2010, април 2013 и јануари-февруари 2017 година
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– постоење на детално разработени наставни програми
– постоење на прегледи за запишани студенти по соодветна студиска програма
– постоење на досие за секој студент
– постоење на детален преглед на наставници по предмети со број и распоред на
часови по студиски години
– постоење на детални прегледи за извршените избори и резибори во наставни и
научни звања
– постоење на детални годишни извештаи за целокупната работа на Институтот и
тоа: научна, наставна и апликативна
– постоење на библиотека со евидентиран број на публикувани извештаи за реализирани проекти
– постоење на преглед на реализирани научно-истражувачки и апликативни проекти, како и одбранети магистерски и докторски тези за секоја календарска
година
– постоење на WEB страна на институтот, како и на WEB страни по пооделните
студиски програми
– постоење на евиденција за расположив простор и опрема на Институтот
– постоење на стручна литература за Законска регулатива и други акти што го
регулираат наставно-образовниот процес.
Потешкотија во процесот на самоевалуација беше:
• Недоволната ажурност на наставно-научниот кадар во доставување на лични податоци од анкетирањето од комисијата
Извештајот за самоевалуација врши критичка анализа на 11 сегменти на наставно-образовниот
процес. Секој од нив е детално анализиран и објективно оценуван од аспект на добрите и
лошите страни. Анализите се базирани на добиените податоци од анкетираниот наставнонаучен кадар, анкетираните студенти, како и од податоците кои се на располагање од
информационата база на Институтот.
На крајот е даден заклучок во кој е дадена синтеза на силните и слабите страни на Институтот претходно дискутирани, како и на плановите за подобрување во форма на корективни
мерки.
Сегементи на самоевалуација
Самоевалуацијата е насочена кон следење и анализа на Институтот во повеќе сегменти, а
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особено кон:
II.1. Цели на Институтот и стратегија за нивно остварување
II.2. Опис на Институтот
II.3. Студиски и предметни програми
II.4. Наставен и соработнички кадар
II.5. Наставно-образовна дејност
II.6. Студенти
II.7. Просторни и материјални ресурси
II.8. Логистика
II.9. Надворешна соработка
II.10. Научно-истражувачка дејност
II.11. Финансирање
2. ЗАКЛУЧОК
Самоевалуацијата, која е предмет на овој извештај, има за цел подобрување на квалитетот на изведување на наставниот процес на УКИМ - ИЗИИС кој постои и функционира
како единица во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Процесот
на самоевалуација се одвиваше во периодот јануари-февруари 2017 година. Комисијата
за самоевалуација се придржуваше кон добиените инструкции за објективност и транспарентност со цел реално да се утврди постоечката состојба, да се утврдат добрите и
лошите страни на Институтот и да се предложат смерници за евентуални корекции и
подобрувања.
• Стратегија за оставрување на мисијата на Институтот
Со цел да ја оствари својата мисија, Институтот организира истражувања и обука
на кадри од областа на земјотресното инженерство и инженерската сеизмологија,
организира последипломски магистерски и докторски студии во различни области
и различни нивоа, специјални краткорочни курсеви за инженери и специјалистички
од областа на земјотресното инженерство и инженерската сеизмологија од Македонија и од земјите во развој, реализира значаен број на апликативни и развони
научно-истражувачки проекти, обезбедува консултантски услуги за проектирање и
анализа на позначајни објекти, остварува директна соработка со други факултети и
институции од стопанството и индустријата, како на домашен, така и на меѓународен план. Од крајот на 2013 година, ИЗИИС е носител на проектот за издавање за
Мислења за Проектиран и изведен Степен за градбите во Р. Македонија.
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• Студиска програма
Институтот реализира последипломски магистерски и докторски студии (втор и трет
циклус на студии). Една од силните страни на овие студенти се: меѓународниот карактер на студиите со учество на студенти од регионот, држење на настава со учество
на наставен кадар од земјата и од странство што придонесува за интензивирање на
меѓународната соработка и подобрување на квалитетот на наставата. Исто така постои добра инфраструктура за изведување на експериментална настава. Институтот
располага со богат библиотечен фонд на стручна и научна литература од светската
понуда во областа на земјотресното инженерство. Во УКИМ – ИЗИИС се изведуваат
две студиски програми за последипломски – магистерски студии и тоа:
– конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање со 2, 3 и 4 семестри, и
– земјотресно инженерство со 2, 3 и 4 семестри
интегрирани во КТС и флексибилни со вклучени задолжителни, изборни и факултативни предмети во студиските програми. Исто така има и докторски студии и
студенти кои што го завршуваат процесот на стекнување звање доктор на науки по
старите програми.
• Наставен и соработнички кадар
Силни страни на овој сегмент се:
– отвореноста на студиската програма за учество на наставен кадар од земјата и
од странство;
– сите наставници се со степен доктор на технички науки, а асистентите со степен
магистер;
– изборот и резиборот на наставниците е вршен согласно законската регулатива;
– секој предмет е покриен со минимум еден наставник избран на соодветниот
предмет и сл.
Слабата страна е изразена со исклучително малиот број на вработувања на нови
кадри помлади асистенти и асистенти докторанди.
• Наставно образовната дејност
Наставно образовната дејност го следи современиот тренд во областа на земјотресното инженерство. Магистерскиот труд кој е основ за стекнување на академски степен,
значително придонесува за оформување на научно-истражувачкиот профил на студентот. Одредена можна слабост како што е недоволната вклученост на студентите
на тековните проекти се настојува да се елиминира преку вклучување на студентите
во тековните проекти, практична и теренска настава.
• Студенти
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Студентите од земјата и од регионот на балканот покажуваат голем интерес за меѓународните последипломски студии, особено заради интернационалната вклученост
на студиските пограми на УКИМ – ИЗИИС (ERASMUS+, DAAD-SEEFORM, TEMPUS).
Како силни страни можат да се наведат тие што е направен избор и упис на квалитетни студенти од земјата и поширокиот регион, кои даваат висока оцена на квалитетот
на наставно-образовниот процес и наставниот кадар. Во последните пет години
драстично е зголемен интересот за студирање на втор и трет циклус на студии на
ИЗИИС.
• Просторни и материјални ресурси
Просторните и материјални ресурси за реализација на наставната програма се на
солидно ниво. Како силни страни се сметаат следните: дидактичкиот простор е во
Институтот и е доволен за изведување на настава и вежби на студиската програма,
опременоста на Институтот како и на дидактичкиот простор ги задоволува барањата
на студиската програма, институтската библиотека е со богат избор на меѓународни и
домашни книги и списанија и нејзиното користење е бесплатно, додека предавалните
и вежбалните се достапни за студентите во текот на целиот ден. Како слаба страна
може да се наведе малиот број на печатени книги од страна на наставниот кадар,
постојана набавка на посовремена опрема и пристап до најнова научно-стручна
литература.
• Логистика
Логистиката во Институтот за одвивање на наставно-образовниот процес ер многудобра. Како силни страни може да се сметаат: професионално водење на библиотечниот сервис од страна на одговорното лице, редовно информирање на наставниците
и студентите за пристигнатите книги и списанија, бесплатно користење на библиотечниот фонд за наставниците и студентите, бесплатно фотокопирање за потребите
на наставниците и студентите.
• Надворешна соработка
Надворешната соработка е една од посилните страни на Институтот и студиските
програми. Исто така силни страни се и соработката со стопанството и индустријата,
владини и невладини организации, активно учество во европски и меѓународни
проекти, соработка и размена на академски кадар со други академски центри и
сродни институцуии од земјата и од странство.
• Научно-истражувачка дејност
Научно-истражувачката дејност е силна страна на Институтот, особено во поглед
на реализацијата на маѓународни и национални научно-истражувачки проекти.
Наставниот кадар на Институот учествува на домашни и меѓународни манифестации,
а бројот на објавени статии и реферати е во постојан раст. Учеството на младиот
научен кадар на домашните и меѓународните семинари, работилници, конференци
и др. манифестации, во изминатите пет години е во постојан пораст. Посебно треба
да се напомене дека во последните пет години има зголемен тренд на објавување на
научни трудови во научни списанија со импакт фактор.
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• Финансирање
Финансирањето на високо-образовната дејност на Институот е отежнато и недоволно
покриено. Воглавно се базира на извори на средства преку самофинансирање и преку
меѓународни проекти. Посебен проблем е што европските програми TEMPUS повеќе
не доделуваат стипендии за студенти на последипломски студии. Позитивни страни
во однос на студентите се: стипендирање на студентите на последипломски студии
од сопствени ресурси на ИЗИИС и користење на програмите за мобилност од DAAD
и ERASMUS+.
Како слабост може да се смета тоа што високо-образовната дејност на Институтот не
е финасирана од страна на државата.
Сумирајќи ги самоевалуационите резултати, можат да се наведат следните мерки
кои треба да се преземат во иднина како приоритетни:
– да се зголеми бројот на печатени книги од страна на наставниот кадар;
– да се подобрат условите за вработување на млад стручен кадар;
– да се зголеми вклучувањето на студентите во научно-истражувачките проекти
на Институот;
– да се обезбеди финансирање на високо-образовната дејност на Институтот од
страна на државата;
– да се обезбеди пристап до научно-стручна литература и еминентни часописи.
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ЛИСТА 1 - ГЕНЕРИЧКИ ПРЕДМЕТИ - Универзитетска листа на УКИМ
Код

Предмет

Кредити

Предавачи

ДС

Научноистражувачка етика

4

од Школата за ДС, УКИМ

ДС

Методологија на научноистражувачка работа

4

од Школата за ДС, УКИМ

ЛИСТА 2 - ПРЕДМЕТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ГЕНЕРИЧКИ ЗНАЕЊА
Код

Часови

ДС-ЗИ-101

20

ДС-ЗИ-102

Предмет

Кредити

Предавачи

Планирање и управување со проекти

4

Проф. д-р Михаил Гаревски

20

Современи компјутерски алатки од
областа на анализата на конструкциите
и континуумите

4

Проф. д-р Виктор Христовски
Проф. д-р Роберта Апостолска
Проф. д-р Виолета Мирчевска
Проф. д-р Влатко Шешов

ДС-ЗИ-103

20

Напредни програмски околини за
ефективна инженерска едукација и
истражувања

4

Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев

ДС-ЗИ-104

20

Основи на земјотресно инженерство и
инженерска сеизмологија

4

Проф. д-р Михаил Гаревски
Проф. д-р Голубка Нечевска
-Цветановска
Проф. д-р Зоран Милутиновиќ

ДС-ЗИ-105

20

МAТЛAБ со примена во инженерски
анализи

4

Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев

ДС-ЗИ-106

20

Прибирање, процесирање и
интерпретација на експериментални
податоци

4

Проф. д-р Лидија Крстевска
Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ

ЛИСТА 3 - ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО И ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
Код

Часови

ДС-ЗИ-201

30

ДС-ЗИ-202

Предмет

Кредити

Предавачи

Динамика на конструкции во
земјотресно инженерство

6

Проф. д-р Виктор Христовски
Проф. д-р Лидија Крстевска
Проф. д-р Михаил Гаревски

30

Анализа на конструкции

6

Проф. д-р Данило Ристиќ
Проф. д-р Виктор Христовски
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев

ДС-ЗИ-203

30

Современи инженерски материјали

6

Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Роберта Апостолска
Д-р Бисерка Димишковска,
научен сов.

ДС-ЗИ-204

30

Генерални принципи за проектирање на
конструкции на згради

6

Проф. д-р Голубка Нечевска
-Цветановска
Проф. д-р Живко Божиновски
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ДС-ЗИ-205

30

Инженерска сеизмологија

6

Проф. д-р Драги Дојчиновски
Проф. д-р Михаил Гаревски

ДС-ЗИ-206

30

Динамика на почви и фундаменти

6

Проф. д-р Влатко Шешов
Доц. д-р Јулијана Бојаџиева
Доц. д-р Кемал Едип

ДС-ЗИ-207

30

Напредно геотехничко инженерство

6

Проф. д-р Влатко Шешов
Доц. д-р Кемал Едип
Доц. д-р Јулијана Бојаџиева

ЛИСТА 3а (продолжение) - ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО И ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
И ОД ПОТЕСНАТА ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Код

Часови

Предмет

Кредити

Предавачи

ДС-ЗИ-301

30

Експериментална механика

6

Проф. д-р Лидија Крстевска
Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ

ДС-ЗИ-302

30

Нелинеарна анализа со конечни
елементи

6

Проф. д-р Виктор Христовски
Проф. д-р Виолета Мирчевска
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев

ДС-ЗИ-303

30

Асеизмичко проектирање на АБ,
челични и ѕидани конструкции

6

Проф. д-р Голубка Нечевска
-Цветановска
Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Роберта Апостолска

ДС-ЗИ-304

30

Сеизмички ризик и анализа на
повредливост

6

Проф. д-р Зоран Милутиновиќ
Доц. д-р Радмила Шалиќ

ДС-ЗИ-305

30

Планирање и проектирање на
транспортни системи и други
инфраструктурни системи во сеизмички
региони

6

Проф. д-р Данило Ристиќ
Проф. д-р Владо Мицов
Доц. д-р Марија Витанова

ДС-ЗИ-306

30

Сеизмичко проектирање на брани

6

Проф. д-р Виолета Мирчевска
Проф. д-р Михаил Гаревски

ДС-ЗИ-307

30

Проектирање и анализа на конструкции
со сеизмичка изолација и пасивни
системи за дисипација на енергијата

6

Проф. д-р Михаил Гаревски
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев
Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ
Доц. д-р Александра Богдановиќ

ДС-ЗИ-308

30

Сеизмологија на силни земјотреси и
сеизмичко микрореонирање

6

Проф. д-р Драги Дојчиновски
Проф. д-р Влатко Шешов
Проф. д-р Зоран Милутиновиќ

ДС-ЗИ-309

30

Управување со урбани катастрофи и
стратешко планирање

6

Проф. д-р Зоран Милутиновиќ
Доц. д-р Радмила Шалиќ

ЛИСТА 3а (продолжение) - ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО И ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ
И ОД ПОТЕСНАТА ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО
Код

Часови

Предмет

Кредити

Предавачи
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ДС-ЗИ-401

30

Земјотресна отпорност на постојни АБ
згради

6

Проф. д-р Голубка Нечевска
-Цветановска
Проф. д-р Роберта Апостолска

ДС-ЗИ-402

30

Сеизмичка стабилност на постојни
ѕидани конструкции

6

Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Живко Божиновски

ДС-ЗИ-403

30

Конструкции од преднапрегнат и
префабрикуван бетон

6

Проф. д-р Живко Божиновски

ДС-ЗИ-404

30

Контролирано однесување на
конструкциите (Управувани
конструкции)

6

Проф. д-р Зоран Ракиќевиќ
Проф. д-р Михаил Гаревски
Доц. д-р Александра Богдановиќ

ДС-ЗИ-405

30

Фундирање на објекти. Интеракција
тло-конструкција

6

Проф. д-р Влатко Шешов
Доц. д-р Кемал Едип
Доц. д-р Јулијана Бојаџиева

ДС-ЗИ-406

30

Надежност на конструкции

6

Проф. д-р Виолета Мирчевска
Доц. д-р Марта Стојмановска

ДС-ЗИ-407

30

Санација и зајакнување на конструкции

6

Проф. д-р Живко Божиновски
Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Голубка Нечевска
- Цветановска

ДС-ЗИ-408

30

Санација и зајакнување на инженерски
објекти

6

Проф. д-р Владо Мицов
Проф. д-р Виктор Христовски
Проф. д-р Данило Ристиќ

ДС-ЗИ-409

30

Заштита на културно историски објекти
и споменици од природни и
технолошки катастрофи

6

Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Живко Божиновски

ДС-ЗИ-410

30

Метод на гранични елементи

6

Проф. д-р Виолета Мирчевска
Проф. д-р Виктор Христовски

ДС-ЗИ-411

30

Технологија за заштита на животната
средина

6

Д-р Бисерка Димишковска,
научен сов.
Проф. д-р Михаил Гаревски

ДС-ЗИ-412

30

Сеизмичка стабилност на челични
конструкции

6

Проф. д-р Роберта Апостолска
Проф. д-р Голубка Нечевска
-Цветановска
Проф. д-р Владо Мицов

ДС-ЗИ-413

30

Механика на карпи

6

Проф. д-р Виолета Мирчевска
Проф. д-р Михаил Гаревски

ДС-ЗИ-414

30

Современи сеизмички проектни
методологии

6

Проф. д-р Роберта Апостолска
Проф. д-р Голубка Нечевска
- Цветановска

ДС-ЗИ-415

30

Алгоритми за решавање на нелинеарни
равенки со примена во FEM

6

Проф. д-р Виолета Мирчевска
Проф. д-р Виктор Христовски
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев
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ДС-ЗИ-416

30

Дијагностика на состојбата на изведени
конструкции

6

Проф. д-р Михаил Гаревски
Проф. д-р Живко Божиновски
Проф. д-р Вероника Шендова
Проф. д-р Владо Мицов
Вонр. проф. д-р Игор Ѓорѓиев
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Планирање и управување со проекти

2. Код

ДС-ЗИ-101

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ, одговорен наставник

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

4

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење од областа на раководењето, планирањето и управувањето на проекти како на сложени
конструкции од високоградбата така и значајни научно-истражувачки, апликативни и едукативни проекти.
11. Содржина на предметната програма:
Денес се повеќе се наметнува потребата од планирање и раководење на проектите во сите активности од човековото живеење. Проектите стануваат се посложени и комплицирани па се наметнува потребата од обука на
кадри кои во иднина би се занимавале со оваа проблематика. Планирањето и раководењето со проектите е
потребно подеднакво и кога во пракса треба да се изведува некоја сложена конструкција или некоја конструкција за која се потребни големи инвестиции. Примената на знаењето и планирањето со проектите е потребно
дури и кога се водат големи научно-истражувачки и едукативни проекти (локални и меѓународни проекти со
голем размер).
Содржината која се предлага со овој предмет е следната: - Опкружување на управување со проект - Организирање на проект - Планирање и управување со човекови и други ресурси - Финансиско планирање и управување со проект - Контрола на проект - Комуникации во проект - Компјутерски апликации со проектирање на
проект.
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, проучување на литература, обука за користење на софтвер за анализа и проектирање на конструкции, самостојна изработка на семинарска работа (презентација и јавна одбрана).
13. Вкупен расположив фонд на време

120 часови

14. Распределба на расположивото време

20+10+25+10+10+45
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

10 часови

16.1

Проектни задачи

25 часови

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит
16.3

Домашно учење

17.1

Писмен испит
Усен испит

40 бодови

17.3

Семинарскаработа

50 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

0 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

10 часови
45 часови

17.2

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

10 часови

10 (десет) (А)

40 бодови
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20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Инструктивни материјали припремени од наставникот

2.

Kerzner, H., & Kerzner, H. R. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling,
and controlling. John Wiley & Sons

3.
22.2

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Hendrickson, C., & Au, T. (1989). Project management for construction: Fundamental concepts for
owners, engineers, architects, and builders. Chris Hendrickson

2.

Meredith, J. R., & Mantel Jr, S. J. (2011). Project management: a managerial approach. John Wiley &
Sons

3.
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Современи компјутерски алатки во анализата на
конструкциите и континиумите

2. Код

ДС-ЗИ-102

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Виктор ХРИСТОВСКИ, одговорен наставник
Проф. д-р Роберта АПОСТОЛСКА
Проф. д-р Виолета МИРЧЕВСКА
Проф. д-р Влатко ШЕШОВ

9. Предуслови за запишување на предметот

Ислушани предавања по предметот Анализа на конструкции

7.

Број на ЕКТС
кредити

4

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на кандидатите со примената на специјализираните и комерцијални софтверски пакети за линеарната и нелинеарната статичка и динамичка анализа на 2Д и 3Д конструкции и континиуми.
11. Содржина на предметната програма:
1. Вовед во компјутерските програми FELISA/3M за линеарна и нелинеарна статичка и динамичка анализа
на конструкции и континиуми и RC BUILDING за проектирање на армиранобетонски конструкции.
2. Запознавање со низа компјутерски пакети за проектирање и димензионирање на армиранобетонски пресеци, анализа на брани и т.н., развиени во ИЗИИС, Скопје.
3. Вовед во компјутерскиот пакет PLAXIS за 2Д анализа на почвени депозити во временски домен, како и 1Д
и 2Д анализа со конвенционален пристап во фреквентен домен.
4. Вовед во комерцијалниот софтвер ANSYS и FLAC со можност за внесување на модули програмирани во
програмскиот јазик FORTRAN.
5. Вовед во софтверскиот пакет SAP2000 наменет за статичка и динамичка анализа на конструкции, како и
пакетот PERFORM-3D за нелинеарна анализа и оценка на однесувањето на 3Д конструкции.
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, проектни задачи, самостојни задачи, домашно учење
13. Вкупен расположив фонд на време

120 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+20+20+20+20

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

20 часови

16.2.1 Усен испит

20 часови

16.2.2 Писмен испит

20 часови

16.3

Домашно учење

17.1

Писмен испит

30 бодови

17.2

Усен испит

20 бодови

17.3

Семинарскаработа

40 бодови

17.4

Активност и учество

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

20 часови

10 бодови
5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (А)
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19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Присутност на 90 % од предавањата и вежбите и предадена семинарска работа

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Софтверски пакет за линеарна и нелинеарна анализа на конструкции FELISA/3M:
- Книга 1: мануел за подготвување на влезната датотека (2Д), ИЗИИС, УКИМ, Скопје, 2006
- Книга 2: прирачник за подготвување на влезната датотека за просторни линеарно-еластични
конструкции
- Книга 3: 2Д верификационен мануел
- Книга 4: 3Д верификационен мануел

2.

E. L. Wilson, Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures, 3rd Edition,Computers
and Structures Inc., 2002

3.

Мануели за софтверските пакети RC BUILDING, PLAXIS, ANSYS, FLAC, SAP2000 и PERFORM3D

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Amar Khennane, Finite Element Analysis Using MATLAB® and Abaqus,CRC Press Taylor & Francis
Group, 2013

2.

K. J. Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1996

3.

O. C. Zienkiewicz and R.L. Taylor, The finite element Method, 5th edition, Vol. 1-The Basis,ButterworthHeinemann, 2000
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Напредни програмски околини за ефективна
инженерска едукација и истражувања

2. Код

ДС-ЗИ-103

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Зоран РАКИЌЕВИЌ, одговорен наставник
Вонр. проф. д-р Игор ЃОРЃИЕВ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

4

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни знаења за примента на напредните програмски околини во модерното научно истражување.
11. Содржина на предметната програма:
1. Што е LabVIEW? Основни карактеристики: Побрзо програмирање; Храдрверска интерграција; Напредна
анализа; Повеќекратни целни групи и оперативни системи; Повеќектатни програмски пристапи; Професионални кориснички интерфејси; Програмирање за процесори со повеќе јадра; Подршка и сервис; Научниистражувачка заедница
2. Како мозам да го користам LabVIEW? Апликации: LabVIEW за прибирање на податоци и процесирање на
сигнали; LabVIEW за контролирање на инструментите; LabVIEW за Автоматизација на тестовите и валидација на системите; LabVIEW при мерење и контролирање на индустриските системи; LabVIEW за проектирање
на вградени системи; LabVIEW за предавање-обука на инженерските концепти и иновативно истражување
3. Придобивки од користењето на LabVIEW во научните истражувања
4. NI LabVIEW фамилија на модули и алатки Модули и алатки за надградба: Проектирање на вградени системи; Проектирање на контролни системи и симулации; Процесирање на слики-фотографии и сигнали; Индустриски мониторинг и управување (контрола); Генерирање на извештаи и складирање на податоци
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени проблеми, проучување на литература.
13. Вкупен расположив фонд на време

120 часови

14. Распределба на расположивото време

20+10+40+0+0+50

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

10 часови

16.1

Проектни задачи

40 часови

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит

0 часови
0 часови

16.3

Домашно учење

50 часови
20 бодови

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

70 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

0 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

30 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

NI LabVIEW Evaluation DVD, 2014

2.

LabVIEW Introduction, 3 and 6 hour course, National Instruments, USA

3.

Инструктивни материјали припремени од професорите на предметот од УКИМ-ИЗИИС, 2015

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Bitter, R., T. Mohiuddin, and M. Nawrocki, LabVIEW Advanced Programming Techniques, Second
Edition. CRC Press LLC Taylor & Francis Group, 2007

2.

Essick, J.. Hands-on introduction to LabVIEW for scientists and engineers. Oxford University
Press,2008

3.

Robert H. Bishop, Learning with Labview. Prentice Hall, 2015
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Основни на земјотресно инженерство и
инженерска сеизмологија

2. Код

ДС-ЗИ-104

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ, одговорен наставник
Проф. д-р Голубка НЕЧЕВСКА ЦВЕТАНОВСКА
Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

4

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни и надградени знаења од областа на земјотресното инженерство и инженерска сеизмологија.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во инженерска сеизмологија, сеизмичност, раседи и бранови, регистрации од земјотреси и спектри на
одговор. Преглед на основите на анализа на сеизмички хазард. Параметри на сеизмички извор, влијание
на локални услови; главни колатерални хазарди; лизгање на земјиште; ликвифакција, цунами; сеизмички
параметри за анализа на повредливост и ризик. Искуство од случени земјотреси-штети на разни конструкции
за време на земјотреси кои се случија во најново време. Однесување на конструквии во услови на сеизмички
и динамички товари. Механизам на лом. Основни принципи на асеизмичко проектирање на конструкции и
критериуми на сигурност. Методологија и приод кон асеизмичко проектирање на конструкции. Филозофија
на проектирање на капацитет (главни карактеристики, илустративна аналогија, проектирање на капацитет
на конструкции, илустративен пример).
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени проблеми, проучување на литература, лабораториски вежби, семинарски работи.
13. Вкупен расположив фонд на време

120 часови

14. Распределба на расположивото време

20+10+25+10+10+45
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

10 часови

16.1

Проектни задачи

25 часови

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

40 бодови

17.3

Семинарскаработа

50 бодови

17.4

Активност и учество

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

0 бодови

10 бодови
5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

45 часови

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

40 бодови
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20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Garevski, M., Ansal, A., (2010), Earthquake Engineering in Europe, Geotechnical, Geological, and
Earthquake Engineering, Springer, hardback, 568 pages, ISBN 9048195438

2.

Garevski, M., (2013), Earthquakes and Health Monitoring of Civil Structures, Environmental Science
and Engineering, Springer, hardback, 330 pages, ISBN 978-94-007-5181-1

3.

22.
22.2

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Виљаверде Роберто, Основни концепти на Земјотресно Инжинерство, CRC Press, Taylor & Francis
Grup

2.

Elnashai, A., Di Sarino, L., (2008), Fundamentals of Earthquake Engineering, John Wiley & Sons, US,
hardback, 352, ISBN 13: 9780470024850

3.

JunboJia, MODERN EARTHQUAKE ENGINEERING - Offshore and Land-based Structures
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Вовед во Матлаб и негова примена во инженерски
анализи

2. Код

ДС-ЗИ-105

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Вонр. проф. д-р Игор ЃОРЃИЕВ, одговорен наставник

9. Предуслови за запишување на предметот

нема

7.

Број на ЕКТС
кредити

4

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на МАТЛАБ околината и оспособување на студентите за негова примена во решавањето на инженерски и математички проблеми.
11. Содржина на предметната програма:
Основи на Матлаб „Алатки на Матлаб“ Матлаб во Линеарна алгебра, 2-Д и 3-Д графика, Структури за контрола на текот на програмот:И/О операции со Матлаб,Програмирање во Матлаб, скрипти и функциски програми, Примена на Матлаб во иншенерски анализи, нумеришки методи и Матлаб функции за интерполација,
вклопување криви, решавање на линеарни системи равенки, нелинеарни равенки и системи од нелинеарни
равенки, нумеричко интегрирање и диференцирање, нумеричко решавање на обични диференцијални равенки.
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, проектни задачи
13. Вкупен расположив фонд на време

120 часови

14. Распределба на расположивото време

20+10+25+10+10+45
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

10 часови

16.1

Проектни задачи

25 часови

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

20 бодови

17.3

Семинарскаработа

60 бодови

17.4

Активност и учество

20 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

45 часови
0 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Редовност на предавањата и вежбите и изработена семинарска
работа

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите
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Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

S.R. Otto and J.P. Denier, An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB, 2005

2.

Stormy Attaway, MATLAB, A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 2012

3.

Howard B. Wilson Louis H. Turcotte David Halpern,Advanced Mathematics and Mechanics
Applications Using Matlab, 3ed, 2003

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Jaan Kiusalaas, Numerical methods in Engineering with Matlab, Cambridge University Press, 2005

2.

Amos Gilat MATLAB An Introduction with Applications, 4ed JOHN WILEY & SONS, INC, 2011

3.

William J. Palm, Introduction to MATLAB for Engineers, 3ed McGraw-Hil, 2005
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Прибирање, процесирање и интерпретација на
експериментални податоци

2. Код

ДС-ЗИ-106

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Лидија КРСТЕВСКА, одговорен наставник
Проф. д-р Зоран РАКИЌЕВИЌ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

4

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Прибирање, процесирање и интерпретација на експериментални податоци од областа на динамика и земјотресно инженерство.
11. Содржина на предметната програма:
Дел 1:
Компјутерски програм за процесирање и графичка презентација на експериментални резултати од динамички испитувања-софтверски пакет ARTeMIS.
1.1. ARTeMIS Testor – Програм за генерирање на геометрија и апликација на на експерименталните податоци во дискретни точки; Припрема и организирање на податоците за анализа; Внесување на податоците од
експериментални мерења; поврзување на информациите од поединечни групи податоци и дефинирање на
степените на слобода( планирање на тестот); визуелна контрола на временските истории( поместувања, брзини и акцелерации); организирање на податоците за експортирање во главниот програм за анализа ARTeMIS
Extractor.
1.2. ARTeMIS Extractor – Програм за процесирање на податоците од динамичкиот одговор на конструкцијата; Идентификација на тоновите форми од експерименталниот одговор на конструкцијата (работни услови,
амбиент вибрации, тестови на виброплатформа. земјотресен одговор, експлозиии и др.) Методологија и алаткиЧ Директен трансфер на мерните податоци; дефинирање на функиите на спектрална густина, пикирање
на врвовите на доминантните фреквенции, графичка анимација на тоновите форми, презентација на временските истории на одговор, дефинирање на пригушувањето, примери.
Дел 2:
Компјутерски програм за обработка на податоци од силни земјотреси- софтверски пакет за процесирање на
акцелерограми од случени земјотреси-STANPROC со кој се дефинираат: некорегирани податоци, корегирани
податоци (инструментална корекција и корекција на основна линија) пресметка на Спектри на одговор и
Fourier-ови амплитудни спектри. Сите резултати се преметани нумерички и можат да бидат презентирани
нумерички и графички. Вежби: обработка на акцелерограми.
Дел3:
Компјутерски програм за обработка на податоци од добиени од тестоци на сеизмичка платформа National
Instruments DIAdem е интерактивен програм за пребарување и обработка на технички податоци, математичка и графичка интерактивна анализа и петставување на податоците во извештаи добиени со аквизиција на на
сигнали од тестови и /или генерирани со други симулации. DIAdem е дизајниран да помогне на истражувачите да донесат правилна одлука и да ги задоволат барањата и параметрите во експерименталните истражувања
и анализата на податоци, при што е потребен влез во голем број податоци, конзистентна презентација и визуелизација на податоците. DIAdem нуди специјална комбинација на алатки креирани да ги задоволат барањата на техничарите, инженерите и научниците. Тој нуди брзо и едноставно пребарување и идентификација
на нивната корелација. Можноста за дотерување на опциите и нивна автоматизација дозволува драстично
скратување на времето на пресметка
12. Методи на учење:
Предавања, менторска настава, вежби и семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на време

120 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+30+30
15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови
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16.1

Проектни задачи

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

30 часови

16.2.2 Писмен испит
16.3

Домашно учење

0 часови
0 часови

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

30 бодови

17.3

Семинарскаработа

60 бодови

17.4

Активност и учество

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

30 часови

30 бодови

10 бодови
5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Присуство на часови и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Artemis Modal user manual, SVIBS, Denmark, 2017

2.

NI DIAdem Data Mining, Analysis, and Report Generation, National Instruments 2014, USA

3.

Getting Started with DIAdem, National Instruments 2014, USA

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

John G. Proakis, Dimitris G. Manolakis. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and
Applications, 4e, Prentice Hall, 2007

2.

Ronald W. Larsen, LabVIEW for Engineers, Prentice Hall, 2011

3.

Maurizio Di Paolo Emilio, Data Acquisition Systems: From Fundamentals to Applied Design, Springer,
2013
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Динамика на конструкции во земјотресното
инженерство

2. Код

ДС-ЗИ-201

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Виктор ХРИСТОВСКИ, одговорен наставник
Проф. д-р Лидија КРСТЕВСКА
Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ

9. Предуслови за запишување на предметот

завршен втор циклус студии од технички науки

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основно и напредно знаење од областа на вибрации и земјотресно инженерство.
11. Содржина на предметната програма:
Равенки на движење, формулирање на проблемот и методи на решавање, слободни непрегушени и пригушени вибрации, принудни непригушени и пригушени вибрации, динамичка анализа и одговор на линеарни
системи, концепт на респонс спектри, земјотресен одговор на нееластични системи, барање на дуктилност,
спектар со константна дуктилност, проектна јакост на течење и деформација, нееластични спектри на одговор, рамнински системи со транслаторно, ротационо, и торзионо движење на тлото, згради со несиметрична
основа. Побуда на системи со повеќе потпори, земјотресни анализи со временски истории, модални анализи,
анализи базирани на респонс спектри, повеќекатни згради со симетрична и несиметрична основа- анализа
со процедурата на респонс спектри, линеарен и нелинеарен земјотресен одговор на повеќекатни згради, земјотресна динамика на базно изолирани.
12. Методи на учење:
Предавања, менторска настава, вежби и семинарски.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+10+0+0+50+100
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

10 часови

16.1

Проектни задачи

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит

0 часови
50 часови

16.3

Домашно учење

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

60 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

0 часови

100 часови
30 бодови
0 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Присуство на часови и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)
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21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

анкетирање на студенти и надворешни евалуатори

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Trifun Paskalov Advanced Topics on Structural Dynamics Institute for Testing Materials and
Development of New Technologies, AD Skopje, “BIGOSS”, Skopje 2008

2.

Anil Chopra Dynamics of Structures and Earthquake Dynamics Structures, 4th edition, Prentice-Hall
2012

3.

Ray W. Clough, Joseph Penzien, Dynamics of Structures, Second edition, McGraw-Hill, Inc., 1993

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Ljubomir Taskov, Danilo Ristic, Dynamics of structures, IZIIS, CADAC/90, Skopje, September 1990

2.

Трифун Паскалов, Земјотреси, сеизмичка опасност и основни принципи на земјотресното инженерство, Наше дело, Скопје, мај 2001

3.

Mario Paz, Dynamic of Structures,Mac Grow Hill, 1993
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Анализа на конструкции

2. Код

ДС-ЗИ-202

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Данило РИСТИЌ, одговорен наставник
Проф. д-р Виктор ХРИСТОВСКИ
Вонр. проф. д-р Игор ЃОРЃИЕВ

9. Предуслови за запишување на предметот

Положени генерички предмети избрани од универзитетската листа

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на генерални концепти од областа на современата анализа на конструкциите базирани на примена на модерната теорија на напредната матрична и нумеричка анализа.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во анализа на конструкции: Класификација на товари и конструктивни проблеми. Теорија на напредна
матрична анализа на конструкции: Класификација на товари и конструктивни проблеми. Теорија на напредна матрична анализа на конструкции: теорија на еластичност, принципи на виртуелна работа, енергетски
теореми. Директна метода на крутост (поместување): формулирање на крутост на елементи и конструкции,
методи за решавање. Метода на флексибилност (сила): концепт и применливост. Примена на компјутери:
стратегии за решавање, основни постапки за линеарна статичка и динамичка анализа. Теорија на големи
отклонувања и анализа на стабилност. Вовед во теоријата за анализа на нелинеарни конструкци: основи на
пластична анализа на конструкции. Пластичен зглоб. Еласто- пластична анализа на греди и рамки. Основни принципи за анализа на граничните состојби. Влијание на аксијални сили и интеракција со моменти на
совиткување. Основи на примена на методата на конечни елементи во формулирање на модели за статичка
анализа. Основи на примена на методата на конечни елементи во формулирање на модели за динамичка
анализа. Општи методи за решавање на динамички проблеми: генерална равенка на движење, методи за нумеричка интеграција чекор по чекор, нумерички методи за итерации на динамичка рамнотежа. Стратегии и
методи за статичка и динамичка анализа на големи нелинеарни системи: метод за пресметување на почетни
динамички карактеристики (решавање на проблемот на сопствени вредности и сопствени вектори ). Вовед во
статичка и динамичка анализа на специјални конструкции: анализа на системи од влијание на комбинирани
товари, анализа на конструкции со сеизмичка изолација, анализа на конструкции со елементи за дисипација
на енергија и контрола на вибрации. Вовед во напредни техники за нумеричка анализа и компјутерско програмирање, развој на специјализиран компјутерски софтвер и негова практична примена за експериментални
и проектантски цели, примена на модерен компјутерски софтвер и негова практична примена за експериментални и проектантски цели, примена на модерен компјутерски софтвер за научни и проектантски цели.
12. Методи на учење:
редавања, вежби, проектни задачи, самостојни задачи, домашно учење
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+35+10+10+85
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

35 часови

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит

10 часови
10 часови

16.3

Домашно учење

85 часови

17.1

Писмен испит

20 бодови

17.2

Усен испит

20 бодови

17.3

Семинарскаработа

50 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

следење на настава активно, изработени успешно вежби и задачи и/или семинарски

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Внатрешна и надворешна евалуација, студентско анонимно
оценување

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Istvan Kladek, Danilo Ristic, Application of computers for static and dynamic analysis, IZIIS,
CADAC/90, September 1990

2.

D. R. J. Owen, E. Hinton, Finite Elements in Plasticity - Theory and Practice, Pineridge Press Limited,
Swansea, UK, 1980

3.

J. N. Reddy, An Introduction toNonlinear Finite Element Analysis, Oxford University Press, 2004

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

K. J. Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1996

2.

J. S. Przemieniecki, Theory of Matrix Structural Analysis, Dover Publication, Inc., New York, 1968

3.

Amar Khennane, Introduction to Finite Element Analysis Using MATLAB and Abaqus, CRC Press, 2013
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Современи инженерски материјали

2. Код

ДС-ЗИ-203

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Вероника ШЕНДОВА, одговорен наставник
Проф. д-р Роберта АПОСТОЛСКА
д-р Бисерка ДИМИШКОВСКА, виш науч.сор.

9. Предуслови за запишување на предметот

задолжителни предмети од прв семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења од науката за атомската структура и меѓуатомски врски и структура на кристалните
материјали.
Стекнување на знаења за структура, механички карактеристики и механизми на лом кај металите, керамичките материјали, полименрите и композитните материјали.
Стекнување на знаења за градежните материајли, (цемент, бетон, челик
11. Содржина на предметната програма:
1. Воведни напомени: историски аспекти; современи потреби во областа на материјалите;
2. Атомска структура и меѓу-атомски врски: основни концепти; примарни меѓу-атомски врски; секундарни
меѓу-атомски врски; молекули
3. Структура на кристалните материјали: кристални решетки, кристални правци и рамнини, кристални и некристални материјали;
4. Структура и механички карактеристики на Металите: основни концепти; тврдина на материјалите, варијабилност на карактеристиките на материјалите, проектни фактори и фактори на сигурност. Фазни дијаграми
кај легури: дефиниции и основни концепти, фазни дијаграми кај железо-јаглеродните легури. Интелигентни
(паметни) материјали: основни принципи и примена.
5. Лом: крт и дуктилен лом; принципи на Механиката на лом; замор и ползење кај материјалите;
6. Структура и карактеристики на Керамиката: кристални решетки, фазни дијаграми, механички к-ки;
7. Структура и карактеристики на Полимерите: карактеристиките на јаглероводордни молекули, карактеристики на полимерите, предности и мани, примена во градежништво;
8. Композитни материјали: (1) композити зајакнати со парчиња, (2) композити зајакнати со влакна, (3) ламелирани композити; примена на композитни материјали во земјотресното инженерство;
9. Економски и социјални аспекти во науката и проектирањето на материјалите: проектирање на компоненти
на материјалите, техники на изведба, можности за рециклирање.
10. Градежни материјали: Цемент и бетонски материјали: карактеристики, зависност помеѓу напрегања и
деформации за монотони, циклични и динамички товари; општо за бетоните со подобрени карактеристики,
специфики на високо-јакосни бетони - селекција на составните материјали, проектни рецептури, контрола на
квалитет, механички карактеристики; деградација на бетонот под дејство на различни фактори, механизми
на лом.
Челик за армирање и конструктивен челик: карактеристики, класи на челици, зависност напрегања и деформации за монотони, циклични и динамички товари; деградација на челикот под дејство на различни фактори,
механизми на лом.
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени проблеми, проучување на литература, лабораториски вежби.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

25+20+40+10+10+75
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15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

15.1

Предавања-теоретска наставa

25 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

40 часови

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

75 часови

17.1

Писмен испит

15 бодови

17.2

Усен испит

50 бодови

17.3

Семинарскаработа

15 бодови

17.4

Активност и учество

20 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

W. D. Callister , Materials Science and Engineering–An Introduction, 9th edition, 2014

2.

Park R., Paulay T ”Reinforced Concrete”, (1975) (selected chapters

3.

Nawy E., ”Fundamentals of High Perfomance Concrete”, Nawy E., (2000), John Wiley & Sons, (2000)

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

M. Addingtin, D. Schodek, Smart Materials and New Technologies, 2005

2.

Tomislav Filetinf, ”An overview of the development and application of advanced materiаls”, 2001

3.

Feldmann et al., Guidance for European Structural Design of Glass Components, JRC Scientific and
Policy Report – EUR 26439 EN, © European Union, 2014
4. Addingtin M., Schodek D., Smart Materials and New Technologies, 2005
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Генерални принципи за проектирање на
конструкции на згради

2. Код

ДС-ЗИ-204

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Голубка НЕЧЕВСКА ЦВЕТАНОВСКА, одговорен
наставник
Проф. д-р Живко БОЖИНОВСКИ

9. Предуслови за запишување на предметот

Динамика на конструкции во земјотресно инженерство, Анализа на конструкции

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за основите на проектирање. Усвојување на концептот на парцијални фактори за товарите и материјалите. Дефинирање на проектни товари. Запознавање со филозофијата на прокетирање на
капацитет. Стекнување на знаења за нелинеарното однесување на конструктивните материјали (бетон и челик),конструктивните елементи и конструкциите во целина.
11. Содржина на предметната програма:
Принципи на гранични состојби: Филозофија на проектирање: процес на проектирање, основи на проектирање, состојби на употребливост и гранични состојби, карактеристични и проектни вредности на јакост и
товари, парцијални фактори на сигурност. Основни концепти на конструкција: Проектни товари кои дејствуваат врз конструкции (сопствени товари, корисни товари, сеизмички сили, сили на ветрот и други товари);
проектни товари кои дејствуваат врз елементи; Комбинации на проектни товари; Проектирање на носиви
конструктивни елементи. Филозофија на проектирање според капацитет на конструкцијата: Однесување на
бетон (неутегнат и утегнат) од дејство на различни товари; Однесување на челик од влијание на различни
товари. Нелинеарно однесување на армирано-бетонски елементи. - М-N интеракционен дијаграм.
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени нумерички примери, проучување на литература, обука за користење на софтвер за анализа и проектирање на конструкции,
самостојна изработка на семинарска работа (презентација и јавна одбрана).
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+35+10+10+85
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

35 часови

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

85 часови

17.1

Писмен испит

30 бодови

17.2

Усен испит

20 бодови

17.3

Семинарскаработа

40 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)
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19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

50 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Park and Paulay Reinforced Concrete 1975

2.

Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings, Paulay and Priestley, 1992

3.

Naeim F., The seismic Design Handbook, Springer, 2001
4. Eurocode 8, Design of Seismically Resistant Structures, Part 1-1 General Rules. Seismic Actions and
Rules for Buildings, 2004

22.
22.2

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Инструктивни материјали припремени од професорите на предметот од УКИМ-ИЗИИС.

2.

Bisch et al., Eurocode 8: Seismic design of buildings-worked examples, JRC Scientific and Policy Report
– EUR 25204 EN, © European Union, 2012

3.

Tomazevic M., Earthquake-resistant Design of Masonry Buildings, Imperial College Press, 1999
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Инженерска сеизмологија

2. Код

ДС-ЗИ-205

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Драги ДОЈЧИНОВСКИ, одговорен наставник
Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на кандидатите со појавата земјотрес, инжинерски аспекти на сеизмичкото дејство, анализа на
сеизмичкиот хазард и проектни сеизмички параметри.
11. Содржина на предметната програма:
1. Земјотресен феномен: Вовед; причина за појава на земјотреси; видови на земјотреси; параметри на земјотресите: жариште; епицентар, длабочина, епицентрално растојание, сеизмичка енергија; тектоника; раседи,
сеизмички бранови - видови; дефинирање јачина на земјотреси: интензитет, магнитуда, сеизмички скали,
параметри на движењето на тлото.
2. Инженерски аспекти на земјотресите: Регионални сеизмолошки карактеристики: сеизмотектонски модел; концепт на “Основна стена (bedrock); предоминантни периоди и времетраење на поедини регионални параметри на движењето на тлото; амплитуда; атенуација; локални сеизмолошки влијанија: приоди со
инженерско-геолошка сеизмичка импеданца и динамички одговор во анализата на почвените средини; геотехнички истражувања; микротремори, предоминантни периоди и еквивалентни почвени модели, регистрации на земјотреси; обработка и интерпретација на регистрациите, спектри на одговор: концепт, спектрални
параметри, односи; спектрални карактеристики и конструкција; линеарни и нелинеарни спектри, спектри
на ефективен одговор и компатибилни временски истории.
3. Анализа на сеизмички хазард: Методологија, детерминистички и веројатносен пристап; елементи на сеизмичкиот хазард, сеизмички модели, криви на повторување на земјотреси (recurrence relationship), веројатносни модели (Poisson, Markov и др.) за генерирање на појава на земјотреси, атенуација, методи и модели
за пресметка на сеизмичкиот хазард, резултати, примена: карта на сеизмички хазард, дијаграм на повратни
периоди, концепт на повратен период.
4. Проектни сеизмички параметри: сеизмички ризик,: концепт на повратен период, проектни параметри базирани на анализа на сеизмичкиот хазард и ризик (забрзување, брзина, поместување, времетраење), параметри на ниво на основна стена и ниво на фундирање: влијание на локалните почвени услови - динамички
фактор на амплификација, спектри на реакција, вештачки акцелерограми, временски истории, критериуми
за асеизмичко проектирање: проектен и максимален земјотрес, сеизмичко зонирање, микрозонирање, прописи.
5. Сеизмички мониторинг: Потреба од сеизмички мониторинг, основни принципи, проект за сеизмички мониторинг, мониторинг на градежни конструкции (висококатници, мостови, брани и др.) обработка и примена
на добиените резултати.
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, користење софтвер, семинарски работи/проектни задачи
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+35+10+10+85

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

35 часови

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

85 часови
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17. Начин на оценување

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

70 бодови

17.3

Семинарскаработа

20 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

0 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.2
22.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Драги Дојчиновски, Инжинерска сеизмологија - скрипта УКИМ-ИЗИИС репринт 2016

2.

Robin K. Mc Guire, Seismic Hazard and Risk Analysis, Thomas Hanks Earthquake Engineering
Research Institute, 2004

3.

Thorn Lay & Terry C.Wallace, Modern Global Seismology, Academic Press Inc., London 1995

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Leon Rеiter Аналзиа на сеизмички хазард: Проблеми и согледувања New York: Colombia University
Press 1991

2.

Ендрју Кобурн и Робинс Спенс, Заштита од земјотреси, John Wiley & Sons. Ltd., 2002

3.

V. S. Medvedev, Engineering Seismology/ Инжењерска сеизмологија, Граѓевинска книга, Београд,
1965;
4. W. Lee, Kanamori H., Jenning P., Kislinger C., International Handbook of Earthquake Engineering
& Engineering Seismology Part A; Part B;(Int. Geoph.), International Association of Seismology and
Earth’s Interior, 2002/2003
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Динамика на почви и фундаменти

2. Код

ДС-ЗИ-206

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Влатко ШЕШОВ, одговорен наставник
Доц. д-р Јулијана БОЈАЏИЕВА
Доц. д-р Кемал ЕДИП

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основни цели на предметната програма се: добивање на знаења од областа за основните постулати на однесувањето на почвените материјали под влијанија на динамички товари, локални влијанија на тлото врз
сеизмичките проектни параметри, ликвифакција, лабораториски и теренски методи, нумеричко моделирање.
11. Содржина на предметната програма:
I. Динамички карактеристики на почви:
- Динамилки релазции напон-дилатација
- Фактори кои влијаат на динамичките параметри на почвата
- Лабораториски методи за дефинирање на динамичките параметри на почвата
- Теренски истражувања
II. Динамички одговор на почви
- Нумеричко моделирање на локалните услови на тлото
- Динамички одговор на геотехничкиот медиум
III. Геотехнички нестабилности
- Лизгање на земјиште
- Ликвифакција
IV. Интеракција тло-конструкција
- Вибрации на фундаменти
- Сеизмички перформанс на длабоки фундаменти
- Динамичка интеракција тло-конструкција
V. Подобрување на почви
- Методи за подобрување
- Намалување на потенцијалот за ликвифакција
- Конструктивни мерки за заштита.
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, лабораториски вежби и опрема, користење софтвер и опрема, семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+35+10+10+85
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

35 часови

16. Други форми на активности

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

85 часови
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17. Начин на оценување

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

65 бодови

17.4

Активност и учество

15 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

20 бодови
0 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40 бодови (услов за потпис), Предадена семинарска работа (услов за завршен испит)

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Prof. Kosta Talaganov, Prof. Vlatko Sesov, Lecture notes: Dynamic Properties of Soils, IZIIS, 2010

2.

Prof. Kosta Talaganov, Prof. Vlatko Sesov, Lecture notes: Dynamic response and instabilities of soils,
IZIIS, 2010

3.

Steven L.Kramer, Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, 1996

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Ikuo Towhata, Geotechnical Earthquake Engineering, Springer, 2008

2.

Kenji Ishihara, Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics, Oxford Press, 1996

3.

Milutin Srbulov, Geotechnical Earthquake Engineering, Simplified Analyses with Case Studiesa and
Examples, Springer, 2008
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Напредно геотехничко инженерство

2. Код

ДС-ЗИ-207

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Влатко ШЕШОВ, одговорен наставник
Доц. д-р Кемал ЕДИП
Доц. д-р Јулијана БОЈАЏИЕВА

9. Предуслови за запишување на предметот

Геотехничко инженерство

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Овозможи основно познавање на апликацијата на конечни елементи во геотехничкото инженерство со фокус
во динамички проблеми од областа на земјотресно инженерство
11. Содржина на предметната програма:
- осноовно познавање во сите области од нумеричкото моделирање во геотехничките проблеми
- линеарни и нелинеарни конститутивни закони во нумеричкото моделирање на геотехничките проблеми
- анализа на едноставни еднодимензионални и дведимензионални состојби вклучувајќи ги геотехничките
конструкции
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+35+10+10+85
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

35 часови

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

85 часови

17.1

Писмен испит

60 бодови

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

17.4

Активност и учество

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

0 бодови
40 бодови
0 бодови
5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

присутност

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)
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Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Towhata,I., Geotechnical Earthquake Engineering, Springer, 2008

2.

Das, M. B., Fundamentals of Soil Dynamics, Elsevier, 1983

3.

D.M.Potts and L.Zdravkovic, Finite element analysis in Geotechnical engineering, Thomas Telford, 1999

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Prakash, S Soil Dynamics, Mc Graw Hill, 1981

2.

Kramer, S. L., Geotechnical Earthquake Engineering, Pretice Hall, 1996

3.

Milutin Srbulov, Geotechnical Earthquake EngineeringSimplified Analyses with Case Studies and
Examples, Springer, 2008
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Експериментална механика

2. Код

ДС-ЗИ-301

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Лидија КРСТЕВСКА, одговорен наставник
Проф. д-р Зоран РАКИЧЕВИЌ

9. Предуслови за запишување на предметот

Завршени прв и вотр циклус од технички науки

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основно и напредно знаење од областа на експерименталната механика и техниките за експериментално испитување на елементи и конструкции во природна големина и во лабораториски услови.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во експериментална механика; Физичко моделирање во конструктивното инженерство; Теорија на физички модели, Димензионална анализа - Бакингамова теорема, примери, Типови на физички модели: вистинито репродуцирани, адекватни, искривени. Линеарни модели; Нелинеарни модели; Карактеристики на
материјалите за модели, ефекти на брзината на деформирање, симулација на времено-зависни ефекти, ефект
на големината. Материјали за физички модели: пластика, епоксидни смоли, метали и легури, микро-бетон,
гипс и мешавина од гипс и песок, симулација на арматура. Моделирање на армирано-бетонски, зидани и челични конструкции. Примери. Сеизмички вибро-платформи. Карактеристики на вибро-платформите - поле
на примена. Степени на слобода. Методологија на испитување. Примери. Квази-статичко испитување на елементи и конструкции-дефиниција, поле на примена и величини кои се идентификуваат; крутост и деформабилност, дуктилност и дисипација на енергија. Постапка за квазистатичко тестирање; Истории на задавање
на товарот; Контролирани величини. Примери. Испитување на конструкции со природна големина. Потреба
и цел на испитување, Методи на испитување, Испитување со метода на принудни вибрации, Испитување со
метода на амбиент вибрации, теорија, опрема, постапка и тестирање и идентификувани величини. Апликативен софтвер за обработка на податоци, Примери. Инструментација на конструкции и модели - принципи
и примена. Мерачи. Аквизација на податоци.
12. Методи на учење:
Предавања, менторска настава, вежби, тестови
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+10+0+0+50+100
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

10 часови

16.1

Проектни задачи

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит

0 часови
50 часови

16.3

Домашно учење

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

60 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

0 часови

100 часови
30 бодови
0 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)
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19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Присуство на часови и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Анкетирање на студенти, внатрешни и надворешни евалуатори

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Lidija Krstevska, Zoran Rakicevik - Experimental Mechanics – Lecture notes and Exercises,
International Post-graduate Study Program, UKIM-IZIIS, 2015

2.

Structural Modeling and Experimental Techniques – Second Edition, Harry G. Harris and Gajanan M.
Sabnis, 1999, by CRC PRESS LLC, Boca Raton-London-New York-Washington, D.C.

3.

Theory and Application of Experimental Model Analysis in Earthquake Engineering, Piotr D. Moncarz,
Helmut Krawinkler, Report No. 50, June 1981, The John A. Blume Earthquake Engineering Center,
Stanford University, Stanford CA 94305-4020

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Handbook on Experimental Mechanics, Second Edition, Editor Albert S. Kobayashi, July 1993

2.

Experimental Mechanics - the Official International Journal of the Society for Experimental Mechanics,
Springer

3.

Transducers and Instrumentation - Second Edition, D. V. S. Murty, Eastern Economy Edition, PHI
Learning, New Delhi, 2012
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Нелинеарна анализа со конечни елементи

2. Код

ДС-ЗИ-302

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Виктор ХРИСТОВСКИ, одговорен наставник
Проф. д-р Виолета МИРЧЕВСКА
Вонр. проф. д-р Игор ЃОРЃИЕВ

9. Предуслови за запишување на предметот

Ислушани предавања по предметот Анализа на конструкции

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на кандидатите со основните на примената на методата на конечни елементи во нелинеарната,
посебно еласто-пластичната статичка и динамичка анализа на 2Д и 3Д континиуми.
11. Содржина на предметната програма:
1. Вовед во примена на методата на конечни елементи во нелинеарната анализа на конструкции.
2. Конечни елементи на еласто-пластичен континуум: основни релации на ниво на елемент, генерализирање
за целиот регион, принцип на виртуелно поместување и минимум на потенцијалната енергија на системот.
3. Еласто-пластична анализа на рамнински состојби на напрегања и и деформации.
4. Еласто-пластична анализа на аксисиметрична состојба на напрегања.
5. Еласто-пластична анализа на тродимензионална состојба на напрегања и деформации.
6. Еласто-пластична анализа на плочи и рамни лушпи.
7. Нелинеарна анализа на армирано-бетонски конструкции со конечни елементи.
8. Примена на методата на конечни елементи во нелинеарната динамичка анализа на конструкции и континиуми.
9. Примена на изо-параметрични елементи во компјутерски код: вовед, припрема на влезен фајл, ФОРТРАН и
МАТЛАБ код, интерпретација на резултати добиени со анализа извршена по методата на конечни елементи.
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, проектни задачи, самостојни задачи, домашно учење
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+30+30+30+30
15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

30 часови

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.1 Усен испит

30 часови

16.2.2 Писмен испит

30 часови

16.3

Домашно учење

17.1

Писмен испит

50 бодови

17.2

Усен испит

20 бодови

17.3

Семинарскаработа

20 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

30 часови

10 (десет) (А)

Присутност на 90 % од предавањата и предадена семинарска
работа
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20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Viktor Hristovski, Application of Finite Element Method in Structural Analysis, textbook, Appendix
2: Application of Finite Element Method in Nonlinear Analysis of RC Structures, Master Course in
Earthquake Engineering and Engineering Seismology DAAD 2004/2005, Skopje, March April, 2005

2.

D. R. J. Owen, E. Hinton, Finite Elements in Plasticity: Theory and Practice, Pineridge Press Limited,
Swansea, UK, 1980

3.

M. A. Crisfield, Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Vo. 1 and 2, John Wiley &
Sons Ltd., 2000

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

K. J. Bathe, Finite Element Procedures, Prentice Hall, 1996

2.

W. F. Chen, D. J. Han, Plasticity for Structural Engineers, Springer-Verlag, 1988

3.

Wai-Fah Chen, Constitutive Equations for Engineering Materials, Volume 1: Elasticity and Modeling,
John-Wiley & Sons, Inc., 1982
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани
конструкции

2. Код

ДС-ЗИ-303

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Голубка НЕЧЕВСКА ЦВЕТАНОВСКА, одговорен
наставник
Проф. д-р Вероника ШЕНДОВА
Проф. д-р Роберта АПОСТОЛСКА

9. Предуслови за запишување на предметот

Динамика на конструкции и Анализа на конструкции, Генерални принципи за проектирање на конструкции на згради

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за карактеристичните оштетувања на конструкциите за време на земјотрес и механизми на лом. Запознавање со концептите на сеизмичко проектирање, проектни параметри и сеизмички
отпорни конструктивни системи. Стекнување на знаења за проектирање според капацитет. Запознавање со
современи прописи за сеизмичко проектирање. Стекнување на знаења за нелинеарното однесување на материјалите (бетон, челик и ѕидарија), за конструктивните елементи и конструктивните системи во целина.
Стекнување на знаења за нелинеарното одснесување на материјали (бетон челик и ѕидарија), елементите
и конструктивните системи под дејство на монотони и циклични товари. Оспособување на дефинирање на
капацитет на носивост и деформабилност на елементи и конструкции.
Стекнување на вештини за анализа, проектирање и оценка на сеизмичка отпорност на АБ, челични и ѕидани
конструкции преку нумерички примери.
11. Содржина на предметната програма:
Искуство од случени земјотреси - оштетувања на АБ, челични и ѕидани конструкции од случени земјотреси.
Однесување на конструкции од влијание на земјотреси и динамички товари. Концепти на сеизмичко проектирање и сеизмичко однесување (гранични состојби на сеизмичко проектирање, карактеристики на конструкции)
Дефиниција на проектни величини (проектни товари и сили, проектни товарни комбинации, дефиниција на
јакост, редукциони фактори на јакост, сеизмички сили).
Сеизмички отпорни конструктивни системи (конструктивни системи за прием на сеизмички сили, влијание
на конфигурација на обејктот врз сеизмички одговор, класификација на конструкции во однос на нивото на
проектирана дуктилност).
Основни принципи за асеизмичко проектирање на згради и критериуми на сигурност. Методологија и приод
за сеизмичко проектирање на конструкции.
Филозофија на проектирање базирана на капацитет на конструкцијата (главни карактеристики, илустративна аналогија, проектирање врз основа на капацитет на конструкциите, илустративен пример).
Однесување на бетон (утегнат и неутегнат) од дејство на различни товари; Однесување на челик од влијание
на различни товари; Нелинеарно однесување на АБ елементи под дејство на монолитни и циклични товари;
M-N дијаграм;
Однесување и механизам на лом на ѕидани конструкции.
Споредба на сеизмички добиени по различни прописи. Краток преглед на постојни сеизмички прописи.
Нови методологии за проектирање базирани на реалното однесување на конструкциите за време на земјотрес.
”Performance based methodology” - основни поими.
Нумерички пример: анализа проектирање и оценка на сеизмичка отпорност на конструкции на згради.
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени нумерички примери, проучување на литература, обука за користење на софтвер за анализа и проектирање на конструкции,
самостојна изработка на семинарска работа (презентација и јавна одбрана), писмен испит - тест.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+35+10+10+85
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15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

35 часови

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

85 часови

17.1

Писмен испит

30 бодови

17.2

Усен испит

30 бодови

17.3

Семинарскаработа

30 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

50 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Park and Paulay Reinforced Concrete 1975

2.

Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings, Paulay and Priestley, 1992

3.

Naeim F., The seismic Design Handbook, Springer, 2001
4. Eurocode 8, Design of Seismically Resistant Structures, Part 1-1 General Rules. Seismic Actions and
Rules for Buildings, 2004

22.
22.2

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Инструктивни материјали припремени од професорите на предметот од УКИМ-ИЗИИС.

2.

Bisch et al., Eurocode 8: Seismic design of buildings-worked examples, JRC Scientific and Policy Report
– EUR 25204 EN, © European Union, 2012

3.

Tomazevic M., Earthquake-resistant Design of Masonry Buildings, Imperial College Press, 1999
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Сеизмички хазард, повредливост и ризик

2. Код

ДС-ЗИ-304

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ, одговорен наставник
Доц. д-р Радмила ШАЛИЌ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење од областа на сеизмички хазард, конструктивни оштетувања предизвикани од земјотрес со класификација на употребливост, концепт на повредливост, функции на повредливост, анализа на
сеизмички ризик. Основи на ГИС технологија за мониторинг и управување со катастрофи и кризни состојби.
11. Содржина на предметната програма:
Преглед на основите на анализа на сеизмички хазард Параметри на сеизмички извор; влијание на локални
услови; главни колатерални хазарди: лизгање на земјиште, ликвифакција, цунами; сеизмички параметри за
анализа на повредливост и ризик.
Оштетувања од земјотрес и класификација на употребливост Инвентар на елементи изложени на ризик; класификација на оштетување и употребливост на објекти, транспортни системи и системи од животно значење,
постројки со главни функции во критични ситуации, постројки со потенцијал за претрпување на големи штети.
Концепт на повредливост, функции на повредливост/фрагилност Емпириски, експериментални и аналитички функции на повредливост за згради и конструкции; повредливост на неасеизмички и асеизмички конструкции; потенцијал за штети и повредливост на инфраструктура и комунални системи.
Анализа на сеизмички ризик Инвентар, презентирање и густина на распределба на елементи изложени на
ризик, потенцијал за предвидување на загуби, загуби по елементи изложен на ризик, анализа на кумулативни
загуби и презентација. Анализа на сеизмички ризик; оптимизација на сеизмички ризик, прифатливо ниво
на сеизмички ризик.
ГИС Технологија за управување со катастрофи и кризни состојби: Вовед, сегашни состојби, инвентар, атрибутизација и поврзување на податоци, изработка и структуирање на слоеви, анализа, тематко картирање, генерирање на резултати, донесување одлуки, традиционални наспроти динамички системи за поддршка при
донесување на одлуки, Нови технологии за мониторинг и управување со ризикот од катастрофи.
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, проучување на литература, обука за користење на софтвер за анализа и проектирање на конструкции, самостојна изработка на семинарска работа (презентација и јавна одбрана).
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+40+2.5+2.5+75

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

40 часови

16.2.1 Усен испит

2.5 часови

16.2.2 Писмен испит

2.5 часови

16.3

Домашно учење

75 часови

17.1

Писмен испит

40 бодови

17.2

Усен испит

20 бодови

17.3

Семинарскаработа

30 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Скрипта со предавања припремени од Проф. д-р Зоран Милутиновиќ и Доц. д-р Радмила Шалиќ.

2.

Kummamoto. H. and E.J. Henley. Probabilistic Risk Assessment and Menagement for Engineers and
Scientists. Second Edition. IEEE Press1996. ISBN 0-7803-1004-7, Chapter 1 – Basic Risk Concepts

3.

Editor Hays, W., B. Mohammadioun and J. Mohammadioun. Seismic zonation – A framework for
linking Earthquake risk Assessment and Earthquake Risk Management. Monograph. Quest Editions,
1998

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

McGuire, R. (2004). Seismic Hazard and Risk Analysis, Earthquake Engineering Research Institute
(EERI), 2004.

2.

Kramer, S. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice-Hall International Series in Civil
Engineering and Engineering Mechanics, ISBN 0-13-374943-6.

3.

Natural Risks, Disasters and Effects (2001). School of Civil Protection Handbook, EUR-OPA Major
Hazards Agreement of the Council of Europe and International Organization for Migration, StrasbourgGeneva, 2001.
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Планирање и проектирање на транспортни
системи и други инфраструктурни системи во
сеизмички региони

2. Код

ДС-ЗИ-305

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Данило РИСТИЌ , одговорен наставник
Проф. д-р Владо МИЦОВ
Доц. д-р Марија ВИТАНОВА

9. Предуслови за запишување на предметот

Положени генерички предмети избрани од универзитетска
листа и предмети од прв семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на основните теоретски принципи од областа на современото асеизмичко проектирање на мостови, транспортни и инфраструктурни системи во сеизмички активни региони
11. Содржина на предметната програма:
Типични штети на мостови предизвикани од земјотрес: влијание на условите на локација и конфигурацијата на конструкциите, штети на подконструкции, лежишта и надконструкции. Сеизмичка анализа на мостови: концепт со систем со еден степен на слобода, концепт со систем со повеќе степени на слобода, примена
на спектар на одговор, линеарна динамичка анализа, нелинеарна динамичка анализа. Нелинеарна експертска анализа на мостови; класификација, општи правила, нелинарна анализа на пресек, формулирање на
нелинеарни модели, нелинеарна анализа на интегрални мостови. Филозофија на асеизмичко проектирање:
основна филозофија на асеизмичко проектирање, проектни критериуми засновани врз перформанси, проектирање на столбови на совиткување и смолкнување, врски меѓу столбови и греди, проектирање на врска
меѓу столб и фундамент. Асеизмичко проектирање на челични мостови: дуктилна рамка отпорна на момент,
дуктилна рамка со дијагонални елементи, комбинирани системи. Сеизмичка изолација на мостови: основен
концепт, моделирање и анализа, моделирање на системи за сеизмичка изолација и елементи за дисипација
на енергија. Типични проблеми, карактеризирање на интеракцијата меѓу тлото, фундаментот и конструкцијата. Сеизмички ретрофитинг: информативен систем, идентификација, давање приоритет, критериуми за
перформанси, инструментација на мостови, одржување на мостови. Асеизмичко проектирање на транспортни системи и системи од животно значење: сеизмички параметри, колатерални хазарди (раседи, лизгање на
земјиште, одрони на карпи, ликвифакција, цунами), Оцена на штети и повредливост. Влијанија предизвикани од вибрации, рушење на тло долж трасите и специфични конструктивни системи, класификација на штети
од земјотрес и потенцијал за штети. Планирање и проектирање на регионални и урбани системи од животно значење. Водоводни стистеми, гасоводни системи, проектирање на специфични конструкции, цевководи,
подземни конструкции, основни барања од проектните прописи.
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, проектни задачи, самостојни задачи, домашно учење
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+30+30+30+30

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

30 часови

16.2.1 Усен испит

30 часови

16.2.2 Писмен испит

30 часови

16.3

Домашно учење

30 часови
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17. Начин на оценување

17.1

Писмен испит

40 бодови

17.2

Усен испит

25 бодови

17.3

Семинарскаработа

25 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Следење на настава активно, изработени успешно вежби и задачи и/или семинарски трудови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Michele Calvi, Seismic Performance of RC Bridges, 1997

2.

M.J.N Priestley, G.M. Calvi, M.J.Kowalsky “Displacement- Based Seismic Design of Structures”, 2007

3.

Jason M. Ingham, “Seismic Performance of Bridge Knee Joints” 1995

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Kappos, A.J., Saiidi, M.S., Aydinoslu, M.N., Isakovic, T., “Seismic Design and Assesment of Bridges”,
2012

2.

T.R.Jagadees, M.A,Jayaram, “Design of Bridge structures”, 2008

3.

National Cooperative Highway research Program, M. Lee Marsh, “Performance-Based Seismic Bridge
Design, (A Synthesis of Highway Practice)”, 2013
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Сеизмичко проектирање на брани

2. Код

ДС-ЗИ-306

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Виолета МИРЧЕВСКА, одговорен наставник
Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Кандидатот се стекнува со знаења за анализа на сеизмичка сигурност на брани.
11. Содржина на предметната програма:
1. Сеизмичка анализа на гравитациони брани. Сеизмичко однесување на браните изложени на дејство на земјотрес, видови на оштетување, однесување на конструкцијата, концепти за сеизмичка анализа, евалуирање
на крутост, маса, придушување, сопствени вибрации, хидродинамички притисок, интеракција меѓу брана и
фундамент, нелинеарна сеизмичка анализа, недетерминистички период. Сеизмички одговор на брани што
опфаќа методи за евалуација на сеизмичкиот одговор. Јакостни критериуми и критериуми за стабилност. Одредби за заштита од земјотреси, генерални и посебни одредби за заштита на брани од земјотрес. препораки
за зајакнување.
2.Сеизмичка анализа на лачни брани: Сеизмичко однесување: видови на оштетувања кај брани што биле
изложени на земјотрес. Теренски испитувања: Испитување на сопствени вибрации и карактеристики на конструкцијата. Видови на модели за анализа: критериуми за проектирање и интеракција - брана - резервоар фундамент. Хидродинамички притисок врз крути и деформабилни прегради: Аналитички методи, експериментални резултати, резултати при користење нумерички методи. Одговор при дејство на земјотрес. Одредби
за заштита од земјотрес, ефект на спојници геометрија и крутост на браната, зголемување на капацитетот на
дисипација на енергијата, дефиниција на сеизмички одредби.
3. Сеизмичка анализа на камено - насипани брани: Сеизмичко однесување: видови на оштетувања кај брани што биле изложени на земјотрес, деформации на насипот од дејство на динамички товари. Динамички
одговор на браните, математички модели, карактеристики на сопствени вибрации, ефект на модулот на деформации врз сеизмичкиот одговор, ефект од еласто-пластичното однесување, ефект од интеракција бранарезервоар, ефект од интеракција брана-тло, ефект на тордимензионален третман на браните. Критериуми
за стабилност, методи за анализа на стабилноста. Одредби за сеизмичка стабилност. Избор на локација и
диспозиција на брана.
4. Сеизмичка анализа на земјани брани. Сеизмичко однесување. Оштетени брани од земјотрес, вид на однесувања, пукнатини предизвикани од земјотрес, однесување на исполната, ефекти од ликвифакција. Сеизмички
одговор: математички модели, ефекти од интеракција брана - резервоар- тло. Определување на стабилност
на брана: методи за определување на стабилноста, класични и современи пристапи за дефинирање на стабилноста. Одредби за заштита од земјотрес, препораки за проектирање на брани лоцирани во сеизмички
подрачја.
5. Посебни осврти: Специфично математичко моделирање на пооделните типови на брани со примена на 2D
и 3D конечни елементи, гранични елементи, контакти со цел да се добијат што по реалистични модело за
анализа. Примена на соодветен софтвер за анализа.
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, проектни задачи
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+30+30+30+30

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови
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16.1
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

Проектни задачи

30 часови

16.2.1 Усен испит

30 часови

16.2.2 Писмен испит

30 часови

16.3

Домашно учење

30 часови
65 бодови

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

17.4

Активност и учество

0 бодови
25 бодови
10 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Активност, учество, изработка на проект, семинарска работа

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

Автор, наслов, издавач и година

1.

H.H. Tomas Engineering of Large Dams I and II part John & Wilet and Sons 1976

2.

R.Priscu,A.Popovici,D.Stematiu,C. Stere Earthquake Engineering for Large Dams John & Wilet and
Sons 1985

3.

H.D. SHARMA & BHARAT SINGH EARTH AND ROCK FILL DAMS INDO-AMERICAN TEXTBOOK
PROGRAMME, FIRST EDITION, 1976
4. Variaty of Literature due to the complexity of the subject and ICOLD – recommendations

22.2

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Mircevska Violeta, Instructive materials prepared by the IZIIS subject lecturers, IZIIS-UKIM, June 2013

2.

Mircevska Violeta, Software ADAD-IZIIS For arch and gravity dams, 2008

3.

Mircevska Violeta, Software PROC3DN for rock-fill dams, 2003
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Проектирање и анализа на конструкции со
сеизмичка изолација и пасивни системи за
дисипација на енергија

2. Код

ДС-ЗИ-307

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ, одговорен наставник
Вонр. проф. д-р Игор ЃОРЃИЕВ
Проф. д-р Зоран РАКИЧЕВИЌ
Доц. д-р Александра БОГДАНОВИЌ

9. Предуслови за запишување на предметот

Геренерички предмети од универзитетска листа

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на напредни знаења за примента на новите технологии при анализата и проектирање сеизмички
отпорни конструкци..
11. Содржина на предметната програма:
• Вовед
• Оснони принципи за проектирање на сеизмички отпорни кнструкции
• Нови технологии за проектирање на сеизмички отпорни конструкции
• Проектирање на конструкции со пасивни системи за сеизмичка излолација
• Проектирање на конструкции со системи за пасивна дисипација на енергијата
• Примена на компјутерски програми за анализа на конструкции со пасивни ссистеми за сеизмичка изолација
и дисипација на енергијата
• Практична примена
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени проблеми, проучување на литература.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+40+10+10+60
15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

40 часови

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит
Домашно учење

60 часови
20 бодови

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

70 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

0 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

10 часови

16.3

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

10 часови

10 (десет) (А)

30 бодови
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20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Soong T.T., Dargush G.F., Passive Energy Dissipation Systems in Structural Engineering, Wiley, 1997

2.

Takewaki, I., Building Control with Passive Dampers: Optimal Performance-based Design for
Earthquakes. Wiley-IEEE Press, 2009

3.

Franklin Y. Cheng, F. Y., Jiang, H., Lou, K., SMART STRUCTURES - Innovative Systems for Seismic
Response Control. CRC Press - Taylor &: Francis Group. LLC, 2008
4. Naeim, F., Kelly, J.M. Design of Seismic Isolated Structures: From Theory to Practice. Wiley, 1999

22.
22.2

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Christopoulos, C., Filiatrault, A., Principles of Passive Supplemental Damping and Seismic Isolation.
IUSS Press, 2006

2.

Higashino, M. Response Control and Seismic Isolation of Buildings (Cib Proceedings). Taylor & Francis,
2006

3.

Lindeburg, M. R., Kurt M. McMullin, K. M., Seismic Design of Building Structures: A Professionals
Introduction to Earthquake Forces and Design Details. Professional Publications, Inc., 2008

.............................................................................................................................
УКИМ - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
90

Проект за реакредитација на студиска програма за трет циклус студии од областа на земјотреното инженерство, 2017
.............................................................................................................................

Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Сеизмологија на силни земјотреси и сеизмичко
микрореонирање

2. Код

ДС-ЗИ-308

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Драги ДОЈЧИНОВСКИ, одговорен наставник
Проф. д-р Влатко ШЕШОВ
Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со фокалните механизми, карактеристики на силните земјотресни движења, регистрација и анализа на силни движења на почвата, анализа на сеизмички ризик, методи и техники за сеизмичко микрореонирање, и негова примена во во урбани подрачја и користење на Arc Gis платформа
11. Содржина на предметната програма:
1. Механизам на жариште и карактеристики на движење за време на силен земјотрес: ослободување на енергија; димензии на жариште и видови; радијација на сеизмичка енергија и карактеристики на движење на
почвата; корелација помеѓу параметрите на движење на почвата, магнитудата, епицентралното растојание и
длабочината; транслациони и ротациони компоненти на движењето на почвата.
2. Регистрација и анализа на силни движења на почвата: мрежа на инструменти; локација на инструментите;
инструментација на згради, брани и објекти од посебен значај; процесирање на регистрации; дефинирање
на карактеристиките на движењето на почвата преку анализа на записите; интерпретација на регистрации
добиени на објекти.
3. Анализа на сеизмички ризик: сеизмички зони; модели на сеизмичка активност; трансфер функции; веројатностен модел на регионалната сеизмичка активност; сеизмички ризик за објекти од посебен значај.
4. Методи и техники за сеизмичко микрореонирање: генерални принципи на сеизмичкото микрореонирање,
критериуми за избор на методите и процедурите на сеизмичко микрореонирње пракса во светот и кај нас;
минимални барања; примери од Јапонија, САД, Македонија.
5. Примена на сеизмичкото микрореонирање: податоци и параметри кои се користат при техничкото и економското планирање и проектирање; примена кај специјални, скапи и објекти од посебно значење; примена
за населени и индустриски зони; примена во урбанистичкото планирање и проектирање; препораки и насоки
за урбанистичко планирање и проектирање во сеизмички активни подрачја.
6. ГИС методологија за сеизмичко микрореонирање во урбани подрачја: можности за примена на современи гео-информациски ситеми за сеизмичко микрореонирање. Практична примена на изработка на георефенцирано сеизмичко микрореонирање на Arc Gis платформа.
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, користење софтвер, семинарски работи/проектни задачи
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+35+10+10+85
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

35 часови

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит

10 часови
10 часови

16.3

Домашно учење

85 часови
70 бодови

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

20 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

0 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Драги Дојчиновски, Сеизмологија на силни земјотреси и микрореноирање- скрипта УКИМИЗИИС, репринт 2016

2.

Влатко Шешов, Динамичка нестабилност на почвата - скрипта УКИМ-ИЗИИС, репринт 2016

3.

Зоран Милутиновиќ, Влијание на локални почвени услови - скрипта УКИМ-ИЗИИС, репринт
2016

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Владислав Б. Заалишвили, Сеизмичко микрореонирање на урбаните површини, населени места
и локации на големи згради, Москва Нaука, 2009

2.

M. Erdik, M.Celebi, V. Mihailov, and N. Apadyn, Инструментирање на градежни објекти со инструменти за регистрација на силни земјотресни движења, New York: Colombia University Press, 1991

3.

TC4 , ISSMGE, Прирачник за мапирање на сеизмички и геоотехнички хазарди, 1995
4. Atilla Ansal, Нови достигнувања во областа на земјотресното геотехничко инженерство и микрозонирање,Kluwer Academic Publishers, 2004
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Управување со урбани катастрофи и стратешко
планирање

2. Код

ДС-ЗИ-309

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ, одговорен наставник
Доц. д-р Радмила ШАЛИЌ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаење од областа на управување со урбани современи природни и технолошки катастрофи
како и планирање на управувањето со ризици за катастрофи, ублажување на сеизмичкиот ризик и стратегии
за управување со сеизмички загуби.
11. Содржина на предметната програма:
Современи природни и технолошки катастрофи Социо-економско и политичко значење на катастрофите:
Традиционални и современи закани, Географија на катастрофи, Современи фактори на загуба, Најзначајни
аспекти. Закана од катастрофи и општи влијанија, Анатомија на поединечни катастрофи, Процес на дефинирање на закана и Користење на информации за закана од катастрофи. Агенси на катастрофите: Сиромаштија,
Пораст на население, Урбанизација, Деградирање на природната средина. Недостаток на свест и информации. Војни и граѓански немири. Фази на катастрофа: Катастрофи со брза и бавна генеза, Карактеристики на
поединечни хазарди и катастрофи: Земјотреси, Цунами, Тропски циклони, Поплави, Суши, Загадување на
природната средина, Оголување на шуми, Епидемии, Хемиски и индустриски ациденти. Важност на катастрофите: Истражување и оцена, Предупредување и системи за предупредување, Планови за подготвеност,
Формат, процес и критични сфери во планирањето.
Планирање и економско-социјални аспекти на управувањето со ризици за катастрофа Управување со сеизмички катастрофи: Планирање за ублажување на сеизмичкиот ризик, Стратегии за управување со сеизмичките загуби, намалување на последиците од земјотрес. Основни аспекти на управување со урбани катастрофи:
Катастрофи и национален развој, Законодавство, Циклус на управување со катастрофи, Главни активности,
Ресурси, Меѓународна помош, Лидерство, Организација, Планирање, Користење на ресурси. Долгорочни мерки: Превенција, Ублажување, Подготвеност, Одговор, Логистика. Главни фактори на влијание во периодот
после катастрофа, Заздравување од последиците, Пост-катастрофален биланс, Поддршка во управувањето
со катастрофите, Обука, Јавна свест. Програми на ОН за намалување на последиците од катастрофи: Меѓународната декада (ИДНДР), Меѓународна стратегија (ИСДР), Јокохама Стратегија, Хјого и Сендаи Рамковен
документ.
ГИС Технологија за управување со катастрофи и кризни состојби Вовед, сегашни состојби, инвентар, атрибутизација и поврзување на податоци, изработка и структуирање на слоеви, анализа, тематко картирање, генерирање на резултати, донесување одлуки, традиционални наспроти динамички системи за поддршка при
донесување на одлуки, нови технологии за мониторинг и управување со ризикот од катастрофи.
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, проучување на литература, обука за користење на софтвер за анализа и проектирање на конструкции, самостојна изработка на семинарска работа (презентација и јавна одбрана).
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+40+2.5+2.5+75
15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

40 часови

16. Други форми на активности

16.2.1 Усен испит

2.5 часови

16.2.2 Писмен испит

2.5 часови

16.3

Домашно учење

75 часови
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17. Начин на оценување

17.1

Писмен испит

40 бодови

17.2

Усен испит

20 бодови

17.3

Семинарскаработа

30 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Скрипта со предавања припремена од Проф. д-р З. Милутиновиќ и Доц. д-р Радмила Шалиќ

2.

Национална регулатива од областа
o УПАТСТВО за Единствената методологија за процена на штети од елементарни и други непогоди (Сл. Весник РМ 075/2001)
o Процена на загрозеност на Република Македонија од природни непогоди и други несреќи (Сл.
Весник РМ 117/2007)
o Уредба за Методологијата за изработка на Процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на
чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи
на кои им се доставува целосна или извод од процената (Сл. Весник РМ 013/2011)
o УПАТСТВО за Единствената методологија за процена на штети од елементарни и други непогоди (Сл. Весник РМ 075/2001)

3.

Меѓународни и национални стратегии за ублажување на ризикот од катастрофи
o UNISDR-Yokohama Strategy and Plan of Action for a Safer World, Guidelines for Natural Disaster
Prevention, Preparedness and Mitigation, World Conference on Natural Disaster Reduction, Yokohama,
Japan, 23-27 May, 1994
o
UNISDR-Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and
Communities to Disasters
o UNISDR-Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030
o Милутиновиќ, З. (2010). Насоки за развивање на методологии за процена на ризици и опасности и инивните импликации во Лазаревски, П., Н. Ѓоргон и М. Талевски (2010). Национална
платформа на Република Македонија за намалување на ризици од несреќи и од катастрофи

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Poljanšek, K., Marin Ferrer, M., De Groeve, T., Clark, I., (Eds.), 2017. Science for disaster risk
management 2017: knowing better and losing less. EUR 28034 EN, Publications Office of the
European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-60679-3, doi:10.2788/842809, JRC102482.JRC
Directorate E - Space, Security and Migration

2.

Кековиќ, З., О. Бакрески, С. Стефаноски, С. Павловиќ (2016). Планирање и процена на ризик (во
функција на заштита на лица, имот и работење), Комора на Република Македонија за приватно
обезбедување – Скопје, 2016

3.

Crucibles of Hazards: Mega-Cities and Disasters in Transition, Edited byJames K. Mitchell, UNU Press,
UNU 1999, ISBN 92-808-0987-3
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Земјотресна отпорност на постојни АБ згради

2. Код

ДС-ЗИ-401

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Голубка НЕЧЕВСКА ЦВЕТАНОВСКА, одговорен
наставник
Проф. д-р Роберта АПОСТОЛСКА

9. Предуслови за запишување на предметот

Асеизмичко проектирање на АБ и челични конструкции

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за основните принципи на нелинеарна анализа на АБ пресеци и елементи. Поим за
дуктилност.Стекнување на знаења за нелинеарно однесување на АБ елементи под дејство на циклични товари.
Усвојување на методологија за определување на капацитет на јакост и деформабилност на АБ констрѕктивни
елементи и згради. Стекнување на знаења за определување на нелинеарен одговор на згради под дејство на
земјотрес. Запознавање со методологија за оптимално проектирање на нови и оцена на постојни згради.
11. Содржина на предметната програма:
Јакосни и деформациони карактеристики на бетон и челик изложени на циклични товари. Нелинеарно однесување на АБ конструктивни елементи. Основни принципи за нелинеарна анализа на АБ пресеци и елементи;
влијание од совиткување, аксијални сили и сили на смолкнување; утегање; дуктилност. Проектирање на АБ
згради; филозофија на проектирање; проектирање според различни прописи. Капацитет на јакост и дуктилност на конструктивни елементи; нелинеарно однесување на АБ греди и столбови под дејство на монотони и
циклични товари; методологија за одредување на капацитет на јакост и поместување за конструктивни елементи и згради. Анализа на нееластичен одговор на АБ згради изложени на различни земјотреси; хистерезисно однесување на АБ згради. Методологија за асеизмичко проектирање на нови АБ конструкции и оцена на
сеизмичката отпорност на постојни АБ конструкции (методологија RESIST-INELA). Примена на нелинеарни
статички методи (”push-over” анализа) за оцена на сеизмичкото однесување на постојни конструкции.
Нови методологии за проектирање и оцена на земјотресната отпорност базирани на реалното однесување на
конструкциите за време на земјотрес “Performance Based Methodologies” – основни поими.
Нумерички примери за анализа, проектирање и оцена на сеизмичката отпроност на конструкциите на згради.
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени нумерички примери, проучување на литература, обука за користење на софтвер за анализа и проектирање на конструкции,
самостојна работа на задачи со ограничен обем (тестови), самостојна изработка на семинарска работа (презентација и јавна одбрана).
Забелешка: методите на учење можат да претрпат одредени измени во зависност од бројот на студенти кои го слушаат предметот.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+35+10+10+85
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

35 часови

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

85 часови

17.1

Писмен испит

40 бодови

17.2

Усен испит

10 бодови

17.3

Семинарскаработа

40 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

50 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Paulay and Priestley, Seismic design of RC and masonry structures, 1992

2.

EN 1998-Part 3: General rules, seismic action and rules for buildings –Assessment and retrofitting of
buildings, 2005.

3.

ATC, Seismic Performance Assessment of Buildings, FEMA P-58-1/September 2012

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Инструктивни материјали изработени од професорите на предметот од УКИМ-ИЗИИС

2.

Luechinger et al., New European Technical Rules for the Assessment and Retrofitting of Existing
Structures, EUR 27128 EN, 2015

3.

Chandrasekeran et al., Seismic Design Aids for Nonlinear Analysis of Reinforced Concrete Structures,
CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Сеизмичка стабилност на постојни ѕидани
конструкции

2. Код

ДС-ЗИ-402

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Вероника ШЕНДОВА, одговорен наставник
Проф. д-р Живко БОЖИНОВСКИ

9. Предуслови за запишување на предметот

Задолжителни предмети од прв семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за карактеристиките на ѕидаријата како конструктивен материјал.
Стекнување на знаења од областа на анализа на конструкциите и оцена на состојбата на постојните конструкции.
11. Содржина на предметната програма:
1. Воведни напомени: Ѕидарија - најстар конструктивен материјал, типови и карактеристики на ѕиданите објекти, модерна ѕидарија
2. Однесување на ѕиданите објекти за време на земјотрес: класификација на ѕиданите објекти и нивни основни карактеристики на однесување
3. Анализа на оштетувања и нивни причини: класификација на оштетувањата, механизми на лом; причини
за лом;
4. Основни архитектонски и конструктивни принципи: конфигурација на објектите, основа, димензии, висина и број на катови, дистрибуција на ѕидови и отвори;
5. Материјали: ќерпич, камен, тула, арматура и бетон, механички карактеристики на ѕидовите
6. Конструктивни системи: обична ѕидарија, врамена ѕидарија, армирана ѕидарија;
7. Стабилност на конструктивни ѕидови: капацитет на свивање, капацитет на смолкнување; бројни примери;
8. Сеизмичка отпорност на постојни објекти: анализа на капацитет на носивост и деформабилност на обична,
врамена и армирана ѕидарија
9. Споредба на основните начела во кодовите за ѕидани конструкции: Правилник за технички нормативи за
ѕидани ѕидови на Р.М(1991); ЕВРОКОД 6 (2010), ЕВРОКОД 8 (2010)
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени проблеми, проучување на литература, лабораториски вежби.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

25+20+40+10+10+75
15.1

Предавања-теоретска наставa

25 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

40 часови

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

75 часови

17.1

Писмен испит

15 бодови

17.2

Усен испит

50 бодови

17.3

Семинарскаработа

15 бодови

17.4

Активност и учество

20 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Tomazevic M., ”Earthquake Resistant Design of Masonry Buildings

2.

Repair and Strengthening of Reifnorced Concete, Stone and Brick Masonry Buildings, (Vol. 5), Building
Construction under seismic conditions in the Balkan Region, Project UNDP/84

3.

Инструктивни материјали припремени од професорите

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Инструктивни материјали припремени од професорите на предметот од УКИМ-ИЗИИС

2.

Design and Construction of Stone and Brick Masonry Buildings, (Vol. 3), Building Construction under
seismic conditions in the Balkan Region, Project UNDP/84

3.

Repair and Strengthening of Historical Monuments and Buildings in Urban Nuclei, (Vol. 6), Building
Construction under seismic conditions in the Balkan Region, Project UNDP/84
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Конструкции од преднапрегнат и префабрикуван
бетон

2. Код

ДС-ЗИ-403

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Живко БОЖИНОВСКИ, одговорен наставник

9. Предуслови за запишување на предметот

Генерички предмети од универзитетска листа

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни и надградени знаења од науката за преднапрегнат и префабрикуван бетон, елементи и конструктивни целини, технологија на изведување, методи за анализа, конструирање, нега, транспорт,
вградување и контрола на квалитетот.
11. Содржина на предметната програма:
Преднапрегнати конструкции: Вовед; Начини на преднапрегање; Загуби при преднапрегање; Материјали;
Пресметување на преднапрегнати бетонски конструкции; Статички неодредени системи; Ефекти од триење;
Пресметка според крајна состојба на капацитет на носивост; Делумно преднапрегнат бетон; Однесување на
преднапрегнати конструкции од дејство на циклични товари; користење на преднапрегнат бетон во сеизмички региони; Пример; Префабрикувани конструкции: Вовед; Преглед и анализа на позначајни аналитички и
експериментални истражувања на крупно панелни системи; Димензионирање на елементи на префабрикувани армирано бетонски крупно панелни системи; Анализа на вертикални ѕидни панели до гранични состојби
на јакост, крутост и деформабилност; Нелинеарен динамички одговор на префабрикувани армирано бетонски крупно панелни системи изложени на динамички - сеизмички влијанија; Проектна постапка за анализа на
стабилни и економични префабрикувани армирано бетонски крупно панелни системи во сеизмички активни
региони; Пример;
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени проблеми, проучување на литература, лабораториски вежби, семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+35+10+10+85

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

35 часови

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

85 часови

17.1

Писмен испит

30 бодови

17.2

Усен испит

50 бодови

17.3

Семинарскаработа

17.4

Активност и учество

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

10 часови

0 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (А)
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19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Интерна скрипта, Живко Божиновски, Конструкции од преднапрегнат бетон, УКИМ-ИЗИИС,
2012

2.

Интерна скрипта, Живко Божиновски, Конструкции од префабрикувани армирано бетонски елементи, УКИМ-ИЗИИС, 2012

3.

Интерна скрипта: Живко Божиновски, Решени примери од преднапрегнати гредни носачи,
УКИМ-ИЗИИС, 2014
4. Интерна скрипта: Живко Божиновски, Решени примери од преднапрегнати гредни носачи,
УКИМ-ИЗИИС, 2014

22.
22.2

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Simeon Simeonov at al., Building construction under seismic conditions in the Balkan region, Volume 2:
Design and construction of prefabricated reinforced concrete building systems, UNDP/UNIDO Project
RER/79/015, Vienna 1985.

2.

Arthur H. Nelson, Design of prestressed concrete, John Wiley and sons, 1978

3.

Bathe, J., K., Wilson, L., E. and Peterson, E., F., ”SAPIV: A Structural Analysis Program for Static and
Dynamic Response of Linear Systems”, Report No. EERC 73/11, Earthquake Engineering Research
Center, University of California, Berkeley, Revised 1974
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Контролирано однесување на конструкциите
(Управувани констркции)

2. Код

ДС-ЗИ-404

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Зоран РАКИЧЕВИЌ, одговорен наставник
Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ
Доц. д-р Александра БОГДАНОВИЌ

9. Предуслови за запишување на предметот

Предмети од областа на истражување

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни знаења за развојот и примента на новите технологии во управувањето со одговорот
на конструкциите изложени на димаички побуди.
11. Содржина на предметната програма:
• ВОВЕД
• ТИПОВИ НА УПРАВУВАНИ КОНСТРУКЦИИ
• АКТИВНО УПРАВУВАНИ КОНСТРУКЦИИ
• ПАСИВНО УПРАВУВАНИ КОНСТРУКЦИИ
• ХИБРИДНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
• СЕМИ-АКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
• СПОРЕДБА НА ПАСИВНИ, АКТИВНИ И ХИБРИДНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
• СИСТЕМИ ЗА БАЗНА ИЗОЛАЦИЈА
• ПРЕГЛЕД НА ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКТИ ВО СВЕТОТ
• ПРИМЕРИ НА ИЗВЕДЕНИ ОБЈЕКТИ СО СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ОДГОВОРОТ
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени проблеми, проучување на литература.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+10+40+15+15+70
15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

10 часови

16.1

Проектни задачи

40 часови

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит
Домашно учење

70 часови
20 бодови

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

70 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

0 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

15 часови

16.3

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

15 часови

10 (десет) (А)

50 бодови
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20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Preumont and K. Seto, Active Control of Structures, John Wiley & Sons, 2008

2.

Casciati. F., Magonette, G., Marazzi, F., Technology of Semiactive Devices and Applications in Vibration
Mitigation. Wiley, 2006

3.

Chu, S. Y., Soong, T. T., Reinhorn A. M., Active, Hybrid, and Semi-active Structural Control: A Design
and Implementation Handbook. Wiley, 2005

22.

4. Инструктивни материјали припремени од професорите на предметот од УКИМ-ИЗИИС, 2015
22.2

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Takewaki, I., Building Control with Passive Dampers: Optimal Performance-based Design for
Earthquakes. Wiley-IEEE Press, 2009

2.

Paolo Castaldo, Integrated Seismic Design of Structure and Control Systems, Springer, 2014

3.

Franklin Y. Cheng, F. Y., Jiang, H., Lou, K., SMART STRUCTURES - Innovative Systems for Seismic
Response Control. CRC Press - Taylor &: Francis Group. LLC, 2008
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Фундирање на објекти, Интеракција тло конструкција

2. Код

ДС-ЗИ-405

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Влатко ШЕШОВ, одговорен наставник
Доц. д-р Кемал Едип
Доц. д-р Јулијана Бојаџиева

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основни цели на предметната програма се: добивање на знаења за основните постулати на однесувањето на
фундаментите под влијанија на динамички товари, методи за анализа на интеракцијата тло-конструкција, однесување на длабоки фундаменти во услови на ликвифакција, лабораториски и теренски методи, нумеричко
моделирање.
11. Содржина на предметната програма:
I. Содржина на предметната програма:
- Фундирање на градежни објекти
- Типови на темелни конструкции
II. Вибрации на фундаменти
- Вибрации на крути фундаменти
- Динамички одговор на фундамент на површина на еластичен полупростор
- Хармониски вибрации на крут фундамент без маса
- Вертикални вибрации на крути фундаменти
- Комбинирани вибрации
- Вибрации на вкопани фундаменти
- Симултано влијание на хоризонтални и вертикални вибрации
III. Динамичка интеракција тло-конструкција
- Методи за анализа
- Директни методи – модели и гранички услови
- Методи на подконструкции
- Системи со вклештена основа
- Системи со флексибилна основа
- Системи со еден степен на слобода
- Системи со повеќе степени на слобода
IV. Сеизмички перформанс на длабоки фундаменти во ликвифирани почви
- Однесување на длабоки фундаменти на циклични вибрации
- Сеизмички одговор на длабоки фундаменти на големи трајни деформации на тлото
- Аспекти на инерцијалниот и кинематичкиот товар
- Експериментални методи за симулирање на сеизмичкото однесување
- Ефекти на ‘поеденичен кол’ и ‘група на колови’
- Технички стандарди
12. Методи на учење:
Предавања, кабинетски вежби, лабараториски важби, користење софтвер и опрема, семинарски работи
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+35+10+10+85
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови
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16.1

Проектни задачи

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит

10 часови
10 часови

16.3

Домашно учење

85 часови
20 бодови

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

17.4

Активност и учество

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

35 часови

0 бодови
65 бодови
15 бодови
5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40 бодови (услов за потпис),
предадена семинарска работа (услов за завршен испит)

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Prof. Vlatko Sesov, Prof. Kosta Talaganov, Lecture Notes: Dynamic Soil structure Interaction, IZIIS,
2010

2.

John P. Wolf, Dynamic soil-structure interaction Prentice-Hall, 1985

3.

Frank Edwin Richart, John Russell Hall, R. D. Woods Vibrations of soils and foundations, Prentice-Hall,
1970

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

John Lysmer, Analytical procedures in Soil Dynamics, EERC, 1978

2.

Kazuhiro Yoshida, Fundamental Studies on SSI Problems, IRI, 1998

3.

Various Authors, Selected journal papers, Soil and Foundation dynamics, 1980-2010
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Надежност на конструкции

2. Код

ДС-ЗИ-406

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Виолета МИРЧЕВСКА, одговорен наставник
Доц. д-р Марта СТОЈМАНОВСКА

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Кандидатот се стекнува со знаења за оцена на надежноста на конструктивните системи
11. Содржина на предметната програма:
1. Основи на теоријата на надежност: Елементи на класична теорија на надежност, Анализи на надежност на
структурните системи, Основни променливи и површина на лом, Индекс на надежност за линеарна функција
на лом и нормални основни променливи, Hasofer-ов и Lind-ов индекс на надежност, Концепт за корелација,
Корелативни основни промеливи, Не-нормални основни променливи.
2. Основи на теоријата на надежност: Елементи на класична теорија на надежност, Анализи на надежност на
структурните системи, Основни променливи и површина на лом, Индекс на надежност за линеарна функција
на лом и нормални основни променливи, Hasofer-ов и Lind-ов индекс на надежност, Концепт за корелација,
Корелативни основни промеливи, Не-нормални основни променливи.
3. Надежност на структурните системи: Перфектно крути и перфектно дуктилни елементи, Основни системи,
Системи со еднакво корелативни елементи
4. Граници на надежност на структурните системи: Едноставни граници, Ditlefson –ови граници, Паралелни
системи со еднакво корелативни елементи, Сериски системи со еднакво корелативни елементи.
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

25+20+40+10+10+75
15.1

Предавања-теоретска наставa

25 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

40 часови

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

17.1

Писмен испит

15 бодови

17.2

Усен испит

50 бодови

17.3

Семинарскаработа

15 бодови

17.4

Активност и учество

20 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

75 часови

10 (десет) (А)

Активност, учество, изработка на проект, семинарска работа
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20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

P.T. Christensen and M.J. Baket, Structural Reliability Theory and Its Applications, Springer-Verlag,
Berlin, Heidelberg, New York, 1982

2.

Sheldon M.Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientist, John Wiley &
Sons, 1987, USA

3.

Beck, André T.,Melchers, Robert E-Structural reliability analysis and prediction-John Wiley & Sons
2018

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Стаматовска Снежана, Надежност на конструкции: Задачи, Решени задачи, Тестови и Семинарски работи, (Скрипта), ИЗИИС-УКИМ, Март, 2006

2.

O. Ditlevsen and H.O. Madsen, Structural Reliability Methods, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 1996

3.

Andrzej Nowak, Kevin R. Collins, Reliability of structures, The McGraw-Hill Companies, Inc.,2000
4. Jorg Schneider, Introduction to Safety and Reliability of Structures, Structural Engineering
Documents, IABSE, Zurich, 1997
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Санација и зајакнување на конструкции

2. Код

ДС-ЗИ-407

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Живко БОЖИНОВСКИ, одговорен наставник
Проф. д-р Вероника ШЕНДОВА
Проф. д-р Голубка НЕЧЕВСКА-ЦВЕТАНОВСКА

9. Предуслови за запишување на предметот

Геренерички предмети од универзитетска листа

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на основни и дополнителни знаења од науката за материјали (камена ѕидарија, ѕидарија од полна
тука со и без вертикални и хоризонтални серклажи, лесно армирани армирано бетонски рамовски и мешовити системи).
11. Содржина на предметната програма:
Санација и зајакнување на згради
Вовед; Оценка на оштетувања по земјотрес и мерки за привремена заштита во критични ситуации; Собирање на податоци, проценка на штети, инспекција и препораки, краткорочни и долгорочни активности за
отстранување на последици од оштетени конструкции; Постапка на проектирање на санација и зајакнување;
Критериуми за санација и/или зајакнување; Дефинирање на карактеристики на материјал; Дефинирање на
капацитет и барана јакост, крутост и деформабилност на конструктивни елементи и системи во целина; Оценка на степенот на оштетување и избор на решение за санација и/или зајакнување; Материјали, методологија
и техника на зајакнување; Обични бетони, специјален бетон и малтери; Полимерен модифициран бетон, нафрлен бетон, смоли, ињектирање, епоксиди и друго. Санација и зајакнување на АБ конструкции; столбови, греди, врски меѓу греди и столбови, попречни ѕидови, плочи. Санација и зајакнување на конструктивни системи
и воведување на нови елементи како што се попречни ѕидови, ѕидови со исполна, крилни ѕидови, итн., анализа и проектирање на детали. Ѕидани конструкции - санација на ѕидови, зајакнување на ѕидови со затеги
(челични профили), АБ жакетирање, ињектирање, техники на градење, методи за анализа и проектна постапка. Специјални конструкции и индустриски објекти - мостови, објекти од витално значење, индустриски
постројки и опрема, експериментални истражувања, прописи и регулативи, искуства и современи сознанија.
Санација и зајакнување на споменици
Вовед; Значење на културното наследство, дефиниции, критериуми и стратегија, сеизмичка заштита на историски згради и споменици; Специфични карактеристики на ѕидарија кај историски конструкции, материјали, конструктивни елементи, експериментални и аналитички истражувања на материјали и конструкции;
Материјали и методи за санација, зајакнување на конструкција и конзервација; Пример студии (Византиски
споменици во Македонија, реконструкција и градење на споменици, примери за санација и зајакнување на
споменици во светот)
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени проблеми, проучување на литература, лабораториски вежби, семинарски работи.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+30+10+10+70
15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

30 часови

16. Други форми на активности

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

70 часови
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17. Начин на оценување

17.1

Писмен испит

30 бодови

17.2

Усен испит

30 бодови

17.3

Семинарскаработа

20 бодови

17.4

Активност и учество

20 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Интерна скрипта: Санација и зајакнување на конструкции

2.

Building construction under seismic conditions in the Balkan region, Volume 3

3.
22.2
22.

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Desingn an construction of stone and brick-masonry buildings, Building construction under seismic
conditions in the Balkan region, Volume 5, Repair and strengthening of reinforced concrete, stone and
brick-masonry buildings

2.

Building construction under seismic conditions in the Balkan region, Volume 6: Repair and
strengthening of historical monuments and buildings in urban nuclei, UNDP/UNIDO Project
RER/79/015, Vienna 1985.

3.
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Санација и зајакнување на инженерски објекти

2. Код

ДС-ЗИ-408

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ I семестар

8. Наставник

Проф. д-р Владо МИЦОВ, одговорен наставник
Проф. д-р Виктор ХРИСТОВСКИ
Проф. д-р Данило РИСТИЌ
Доц. д-р Марија ВИТАНОВА

9. Предуслови за запишување на предметот

Динамика на конструкции, Анализа на конструкции, Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани конструкции

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на основните принципи и методи од областа на санацијата и зајакнувањето на инженерски објекти
во сеизмички активни региони.
11. Содржина на предметната програма:
1. Типични штети на инженерски објекти предизвикани од земјотрес:
- влијание на условите на локација и конфигурација на конструкциите,
- конструктивни оштетувања и неконструктивни.
2. Оцена на оштетувањата предизвикани од :
- вибрации, рушење на тло
- специфичноста на конструктивните системи
3. Дијагностика на настанатите оштетувања со:
- статичка и динамичка анализа на објектите,
- експериментални тестови
4. Класификација на оштетувања
5. Начин и методологија за санација на инженерски објекти.
- класи на санација
- современа санација со користење на нанјнови материјали и технологии.
6. Начин и методологија за зајакнување на инженерски објекти.
- класично зајакнување
-современо зајакнување
12. Методи на учење:
Предавања со презентации, вежби, презентација на практични примери, изработка на проектна задача, презентација и јавна одбрана на проектната задача.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+30+20+40+30

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

30 часови

16.2.1 Усен испит

20 часови

16.2.2 Писмен испит

40 часови

16.3

Домашно учење

30 часови
50 бодови

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

30 бодови

17.4

Активност и учество

20 бодови

0 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Активно следење настава, предадена успешна семинарска работа, (освоени 40 бодови)

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Механизми на интерна евалуација и студентски анонимни анкети

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), “Case Studies of
Rehabilitation, Repar, Retrofitting, and Strengthening of Structures”, 2010

2.

Federal Highway Administration, U.S. Department of Transportation, “Seismic Retrofiting Manuel for
Highway Bridges”, 1995

3.

Demetrios Tonias, Jim Zhao, Bridge Engineering, “Rehabilitation and Maintenance of Modern Highway
Bridges”, 2006

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Jeffrey Ger, Franklin Y. Cheng, “Seismic Design Aids for Nonlinear Pushover Analysis of Reinforced
Concrete and Steel Bridges” 2007

2.

J.N Priestley, Frieder Seible, G.M. Calvi ”Seismic design and retrofit od bridges” 1996

3.

International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) “Strengthening, Repair and
Rehabilitation of Structures”, 2015
4. M.Alexander, H.D.Beushausen, F.Dehn, P.Moyo, “Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting”,
2006
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Заштита на културно историски објекти и
споменици од природни и технолошки катастрофи

2. Код

ДС-ЗИ-409

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Вероника ШЕНДОВА, одговорен наставник
Проф. д-р Живко БОЖИНОВСКИ

9. Предуслови за запишување на предметот

задолжителни предмети од прв семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за конструкциите на културно историските споменици и нивната повредливост при
природни и технолошки катастрофи.
11. Содржина на предметната програма:
1. Воведни напомени: значење на културно историското наследство, дефиниции, критериуми, стратегија,
етички и филозофски аспекти на земјотресната заштита на спомениците и историските објекти
2. Специфичности на ѕидаријата кај историските објекти: историски материајли, типични конструктивни елементи, експериментални и аналитички истражувања на материјали и објекти;
3. Санација, конструктивно зајакнување и конзервација на историските споменици: материјали за санација,
методи и начини за санација и зајакнување;
4. Отпорност на објектите од културно наследство на земјотреси и експлозии: анализа на постојна стабилност,
носивост и деформабилност, карактеристики на вградени материјали, влијание на климатски промени на
отпросноста и карактеристиките на материјалите
5. Примена на нови материјали и техники во замјотресна заштита на историските споменици: современи
композитни материјали, сеизмичка изолација, интелегентни материјали, услови и можности за примена на
нови материјали и техники кај објектите од културното наследство;
6. Заштита на културното наследство во период помеѓу две катастрофи: итни мерки и активности за време на
катастрофа; планирање и мерки после катастрофата; долготрајна заштита
7. Примери на изведени санации и зајакнувања на историски споменици и објекти кај нас и во светот: Византиски цркви во Македонија; реконстуркции и возобновувања на споменици во Македонија; примери за
санација и зајакнување на објекти и споменици во други области од светот
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени проблеми, проучување на литература, лабораториски вежби.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

25+20+40+10+10+75
15.1

Предавања-теоретска наставa

25 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

40 часови

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.1 Усен испит

10 часови

16.2.2 Писмен испит

10 часови

16.3

Домашно учење

75 часови

17.1

Писмен испит

15 бодови

17.2

Усен испит

50 бодови

17.3

Семинарскаработа

15 бодови

17.4

Активност и учество

20 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

40

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.

22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Gavrilovic P., Ginell W., Sendova V., Sumanov L., ”Conservation and seismic strengthening of Byzantine
churches in Macedonia”, The Getty Conservation Institute, GCI Scientific Program Reports, ISBN 089236-777-6, 2004 J. Paul Getty Trust, LA, USA, (2004)

2.

Lagomarsino S., Cattari S., Calderini C “European Guidelines for the seismic preservation of cultural
heritage assets“, FP7 PERPETUATE Deliverable D41– December 31,(2012)

3.

Guidelines for Evaluation and Mitigation of Seismic Risk to Cultural Heritage”, Architectural Heritage
and Landscape, Ministry for Cultural Heritage and Activities, Italy, 2005

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

V. Shendova, Z. Rakicevik, M. Garevski, R. Apostolska, Z. Bozinovski, “Implementation of
Experimentally Developed Methodology for Seismic Strengthening and Repair of Historic
Monuments”, A. Ilki and M.N. Fardis (eds.), Seismic Evaluation and Rehabilitation of Structures,
Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering 26, DOI 10.1007/978-3-319-00458-7_8,
Springer International Publishing Switzerland (2014)

2.

Закон за културно наследсво на РМ

3.

Repair and Strengthening of Historical Monuments and Buildings in Urban Nuclei, (Vol. 6), Building
Construction under seismic conditions in the Balkan Region, Project UNDP/84
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Метод на гранични елементи

2. Код

ДС-ЗИ-410

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Виолета МИРЧЕВСКА, одговорен наставник
Проф. д-р Виктор ХРИСТОВСКИ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Кандидатот се стекнува со знаења за нумеричкиот методот BEM и негова примена за решавање на инженерски проблеми.
11. Содржина на предметната програма:
1. Осврт на решенијата на инженерските проблеми со помош на методата на граничните елементи и решенијата со примена на останатите методи.
2. Метод на тежински остатоци
3. Решение на потенцијалните проблеми со примена на ВЕМ
4. Решение на промени на еластичноста со примена на BEM
5. Основни принципи на порпагирањето на брановото движење
6. Решение на интеракција Тло-Конструкција во динамички услови
7. Решение на интеракција Тло-Конструкција-Флуид во динамички услови
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, проектни задачи
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+30+30+30+30
15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

30 часови

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.1 Усен испит

30 часови

16.2.2 Писмен испит

30 часови

16.3

Домашно учење

30 часови
65 бодови

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

25 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

0 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Активност, учество, изработка на проект, семинарска работа

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите
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Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

C.A. Brebia The Boundary Element Method for Engineers C.A. Brebia, Pentech Press, London 1978

2.

J, Dominguez Boundary Elements in Dynamics Computational Mechanics Publications,Published by
Elsevire Applied Science 1993

3.

Federico París and, José Cañas Boundary Element Method: Fundamentals and Applications, Oxford
Science Publications, 1997

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Mircevska Violeta, Application of BEM IZIIS-UKIM June 2005

2.

Mircevska Violeta Software ADAD-IZIIS For arch and gravity dams, 2008

3.

ADINA R& D, ADINA theory and modeling guide, Report ARD 06-7. Inc., 2006
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Технологија за заштита на животната средина

2. Код

ДС-ЗИ-411

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

д-р Бисерка ДИМИШКОВСКА, науч. сов., одговорен наставник
Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Заштита на човековата околина
Управување со цврст отпад
11. Содржина на предметната програма:
- Екологија-предмет на истражување, главен концепт
- Животна средина-концепт Биосфера организација и функционирање
- Еколошки фактори на животната средина: абиотски фактори, биотски фактори
- Биотоп, Организмот како елементарен облик на живот
- Популација
- Биоценоза
- Екосистем: структурни елементи на екосистеми, функционални групи на живи организми во еко системите, типови на ланци на исхрана
- Загадување и заштита на атмосферскиот воздух. Поважни контаминенти на атмосферскиот воздух и нивно влијание врз живите организми
- Ефекти на атмосферските загадувачи врз материјалната сопственост
- Климатски промени под влијание на загадувањето
- Нарушување на стратосферскиот озон
- Кисели дождови
- Мерки и методи за заштита на атмосферскиот воздух
- Депонирање и палење на отпадни материи
- Радиоактивни материи и животната средина
- Хемизација и животната средина
- Бучава и животната средина: дејство на бучавата врз човечкиот организам и заштитни мерки против бучавата
- Мониторинг на животната средина
12. Методи на учење:
предавање, лабараториски вежби, предавање на терен
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+10+0+0+50+100
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

10 часови

16.1

Проектни задачи

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит

0 часови
0 часови
50 часови

16.3

Домашно учење

17.1

Писмен испит

100 часови
30 бодови

17.2

Усен испит

40 бодови

17.3

Семинарскаработа

20 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Активност, учество, семинарска работа и озработка на проект

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Франсоа Ромад, Основи прикладнои екологии, Ленинградско обединение Техническа книга
- Евгениј Соколов, Ленинград, Русија, 1980

2.

Мулев, Екологија, Факултет за биологија, 1981 Скопје

3.

Гилберт М, Мостерс, Вандел П, Вовед во техниките и науката за животната средина, Универзитет
во Аризина, САД, 2008

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Бхасхар Нархс, Теорија и пракса на одржлив развој, Технички Универзитет Острава, 1998

2.

Кит А, Смит, Крис Е. Мулинес, Почви и анализи на животната средина (физички методи), Универзитет Абердин Шкотска, 2001

3.

Нил руни, Кевин С, Мекен, Дејвид Л, Ноуке Г, Фундаментална серија по екологија на Питер Јодсис, книга I,Универзитет Гелф, Канада, 2007
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Сеизмичка стабилност на челични конструкции

2. Код

ДС-ЗИ-412

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Роберта АПОСТОЛСКА, одговорен наставник
Проф. д-р Голубка НЕЧЕВСКА ЦВЕТАНОВСКА
Проф. д-р Владо МИЦОВ

9. Предуслови за запишување на предметот

Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани конструкции

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за однесувањето на челичните конструкции за време на земјотрес. Анализа и класификација на случените оштетувања и механизми на лом. Проектирање челични конструкциите отпорни на
земјотрес. Стекнување на знаења за дефинирање на капацитет на носивост и деформабилност. Сеизмичка
отпорност на челични конструкции.
11. Содржина на предметната програма:
Челични конструкции:
Искуства од случени земјотреси - оштетувања на челичните конструкции за време на неодамнешните земјотреси. Класификација на механизмите на лом. Проучуваwе на нелинеарното однесување на челичните конструктивни елементи - греди, столбови и јазли под дејство на монотони и циклични товари. Челични конструктивни системи во сеизмички подрачја. Пресметување на q-факторот. Сеизмичко проектирање на челични
конструкции. Проектна методологија базирана на дуктилитет. Барана дуктилност, капацитет на дуктилност
на сеизмички отпорни челични конструкции. Препораки за сеизмичко проектирање на различни челични
конструктивни системи. Оцена на сезимичката стабилност на постојни челични конструкции. Нумерички
примери- проектирање и оцена на сеизмичката стабилност на челични конструкции. Анализа на челичните
конструкции од динамичко дејство на ветер, анализа со еквивалентен хоризонтален статички товаро од ветер. Примена на побуда од ветер дефинирана со хармониска варијација на брзината на ветерот во однос на
средната брзина на ветерот.
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени нумерички примери, проучување на литература, обука за користење на софтвер за анализа и проектирање на конструкции,
самостојна изработка на семинарска работа (презентација и јавна одбрана).
Забелешка: методите на учење можат да претрпат одредени измени во зависност од бројот на студенти кои го слушаат предметот.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+10+30+10+10+100

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

10 часови

16.1

Проектни задачи

30 часови

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит

10 часови
10 часови

16.3

Домашно учење

100 часови

17.1

Писмен испит

30 бодови

17.2

Усен испит

40 бодови

17.3

Семинарскаработа

20 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

50 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

1. Theory and Design of Seismic Resistant Steel Frames, F.M. Mazzolani and V. Piluso, Chapman & Hall,
1996.

2.

2. Ductility of Seismic Resistant Steel Structures, V. Gioncu and F.M. Mazzolani, Spon Press, 2002.

3.

EN1998-1-1:2004. Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance-Part 1: General rules,
seismic action and rules for buildings.

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Инструктивни материјали подготвени од предметните професори од УКИМ-ИЗИИС

2.

EN1991–1-4:2005: Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind actions

3.

The seismic assessment of existing buildings - Part C6: Structural Steel Buildings, NZSEE, 2016.
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Механика на карпи

2. Код

ДС-ЗИ-413

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Виолета МИРЧЕВСКА, одговорен наставник
Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ

9. Предуслови за запишување на предметот

-

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Кандидатот се стекнува со знаења за механичките својства на карпите со оцена на нивната стабилност.
11. Содржина на предметната програма:
1. Основни принципи при проектирање на стабилнотс на карпести косини: механика на стабилност на карпести косини, вовед во техниката на стереографската проекција, конструирање на стереограми и нивна употреба,
употреба на креиран софтвер за стереографска техника, анализа на структурални геолошки податоци (информации) и оцена на потенцијална нестабилност на карпестите структури. Примери кои се базираат на некои
проблеми од праксата.
2. Јакосни карактеристики на карпите и нивно определување; Јакост на смилкнување на дисконтинуитетитем
агол на фрикција на карпестите површини, површинска рапавост, исполна во дисконтинуитетите, критериум
на Hoek-Brown за јакост на испукани карпи, јакост на притисок на карпите и нивната трајност. Примери
3. Подземна вода, водопропустност и притисоци: вовед, подземни текови кај карпите, дефиниција за пермеабилност кај карпи, пермеабилност на испукани карпи, филтрациона мрежа, мерење на притисоци. Примери.
4. Рамнински лом во карпите: вовед, генерални услови за појава на рамнински лом, анализа на рамнински
лом, критична длаболина на пукнатината од затегнување, критичен наклон на рамнина на лом, зајакнување
на карпести косини. Примери.
5. Лом во стенската маса во облик на клин: вовед, дефиниција на геометријата на потенцијалниот нестабилен
клин, анализа на нестабилност на клинот. Практични примери.
6. Кружен облик на површината на лом во карпестата маса: вовед, услови за појава на кружен облик на површина на лом, анализа на овој тип на лом со практични примерим компјутерски програми за анализа на
стабилнсот на потенцијална кружна рамнина на лом.
7. “Toppling” - вид на лом: Вовед, смолкнувачки “Toppling”, блоковки “Toppling”, комбинација блоковскисмолкнувачки “Toppling”, второстепени облици на “Toppling”. Анализа на “Toppling” типови на лом. Примери на анализи по гранична рамнотежа на овие нестабилности, генерални коментари за ломот од типот
“Toppling”.
8. Вовед во минирање: Механизам на пукање на карпа при минирање, типови, количини и распоред на експлозивот, ефективно растојание на експлозивот, контролирано минирање за осигурување на стабилност на
карпата, оштетувања при минирање и контрола, праг на оштетување од вибрациите, ефекти од фрекфенциите на вибрацијата.
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, проектни задачи
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+30+30+30+30
15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

30 часови

16. Други форми на активности

16.2.1 Усен испит

30 часови

16.2.2 Писмен испит

30 часови

16.3

Домашно учење

30 часови
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17. Начин на оценување

17.1

Писмен испит

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

25 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

65 бодови
0 бодови

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови

10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Активност, учество, изработка на проект, семинарска работа

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

John.A.Hudson Engineering Rock Mechanics-Imperial College of Science, Univ. of London Elsevire
Science, 1997

2.

Duncan C. Wyllie Foundations on Rocks ISBN0419151508 (HB)- FIRST EDITION 1992

3.

John A. Hudson, Xia-Ting Feng, Rock Engineering Design, CRC Press, London, ISBN-13:
9780415603560, 2011

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Mircevska Violeta LECTURE NOTES, IZIIS-UKIM, June 2003

2.

Leosh Hobst Josef Zajic, Development in Geotechnical Engineering, vol. 13 Anchoring in rock Elsevier,
Oxford, 1977

3.

G. Gudehus Finite Element in Geotechnics, John Wiley & Sons, 1977
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Современи сеизмички проектни методологии

2. Код

ДС-ЗИ-414

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Роберта АПОСТОЛСКА, одговорен наставник
Проф. д-р Голубка НЕЧЕВСКА ЦВЕТАНОВСКА

9. Предуслови за запишување на предметот

Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани конструкции

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења за сеизмичко проектирање базирано на реалното однесуваwе на конструкциите
(”performance-based”). Стекнување на компетенции за проектирање базирано на влезен параметар поместување. Усвојување на концептот за проектирање на повеќе нивоа (”multi level design”). Препознавање на
”performance-based” проектниот концепт во современата европска проектна регулатива.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед (Основни принципи во филозофијата на асеизмичко проектирање на конструкции; Силата како проектен параметар).
Основни поими (усвојување на термините за земјотресно инженерство и сеизмичко проектирање базирани
на реалното однесување на конструкциите (”performance-based”).
Нови проектни методологии базирани на реалното однесување на конструкцијата за време на земјотрес вовед во концептот на т.н. ”Performance Based Seismic Engineering, (P-B SE)” како рамка за развој на нови
правци во сеизмичкото проектирање.
Концептуална рамка за проектираwе на сеизмички отпорни конструкции со влезен проектен параметар поместување (”displacement-based”): вовед, генерални пристапи за процена на целните поместувањата и капацитетот на деформација на конструкцијата, процедури и алатки за проектирање. Евалуација на сеизмичката
отпорност на постојни конструкции.
Основни концепти на нова генерација на сеизмички прописи за проектирање на конструкции со однапред
дефинирано однесување за различни проектни земјотреси, (”multi level design”). Европска перспектива кон
сеизмичкото проектирање, оцена и зајакнување базирано на реалното однесување на конструкцијата за време
на земјотрес. Корелација на европската техничка регулатива (Еврокодовите) и современите (”performancebased”) пристапи за проектирање и оцена.
Нумерички примери за проектирање и оцена на сеизмичката отпорност на регуларни конструкции на згради.
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени нумерички примери, проучување на литература, обука за користење на софтвер за анализа и проектирање на конструкции,
самостојна изработка на семинарска работа (презентација и јавна одбрана). Забелешка: методите на учење
можат да претрпат одредени измени во зависност од бројот на студенти кои го слушаат предметот.
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+10+30+10+10+100
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

10 часови

16.1

Проектни задачи

30 часови

16.2.1 Усен испит
16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

16.2.2 Писмен испит
16.3

Домашно учење

10 часови
10 часови
100 часови

17.1

Писмен испит

30 бодови

17.2

Усен испит

40 бодови

17.3

Семинарскаработа

20 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови
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до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

50 бодови

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Fischinger M. (Ed.), Performance – Based Seismic Engineering: Vision for an Earthquake Resilient
Society, Springer, 2014

2.

Fajfar and Krawinkler, Eds.Performance-based seismic design, concepts and implementations, Proc. of
the international workshop, Bled, 2004.

3.

Priestley, Calvi and Kowalsky . Displacement-based seismic design of structures. IUSS Press, Pavia,
2007.

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Инструктивни материјали подготвени од предметните професори од УКИМ-ИЗИИС.

2.

State-of-the-art report. Displacement-based seismic design of RC buildings. fib Bulletin no. 25, 2003.

3.

Fajfar and Krawinkler, Eds. Seismic design methodologies for the next generation of codes Balkema,
1997

.............................................................................................................................
УКИМ - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
122

Проект за реакредитација на студиска програма за трет циклус студии од областа на земјотреното инженерство, 2017
.............................................................................................................................

Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Алгоритми за решавање на нелинеарни равенки со
примена во FEM

2. Код

ДС-ЗИ-415

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Виолета МИРЧЕВСКА, одговорен наставник
Проф. д-р Виктор ХРИСТОВСКИ
Вонр. проф. д-р Игор ЃОРЃИЕВ

9. Предуслови за запишување на предметот

Метод на конечни елементи

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Кандидатот се стекнува со знаења за алгоритмите за решавање на нелинеарни проблеми
11. Содржина на предметната програма:
1. ФУНКЦИОНАЛНО ИТЕРИРАЊЕ КАЈ НЕЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ (FIXED POINT AND CONTRACTION
MAPPING)
1.1 Примери
2. Нелинеарни равенки (Еднодимензионален случај)
2.1 ЕКСПЛИЦИТНИ МЕТОДИ ЗА ИТЕРАЦИЈА СО ЗАРОБЕНО РЕШЕНИЕ (ЗАТВОРЕН ИНТЕРВАЛ)
2.1.1 Метод на Бисекција
2.1.1.1 Примери
2.1.2 Метод на пресек и лажна позиција на коренот
2.1.2.1 Примери
2.1.3 Riddersетод
2.1.4 Инверзна квадратна интерполација
2.1.5 Van Wijngaarden–Dekker–Brent Mетод
2.1.6 Примери
2.2. ЕКСПЛИЦИТНИ ИТЕРАЦИИ КАЈ НЕ ЗАРОБЕН КОРЕН (ОТВОРЕН ИНТЕРВАЛ)
2.2.1 Newton-Raphson Mетод
2.2.1.1 Примери
2.2.2. Апроксимативен Newton Mетод
2.2.2.1 Примери
2.2.3 2 Решение со примена на MATLAB и FORTRAN ПРОГРАМИ
2.2.3.1 Примери
2.2.4 Корени на полиноми
2.2.4.1 Muller’s Mетода
2.2.4.2 Решение со користење на eigen- вредности
2.2.4.4 Примери
3. МУЛТИДИМЕНЗИОНАЛНИ СИСТЕМИ НА НЕЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ
3.1 Метод на замена
3.2 Траектории на решение
3.2.1 Примери со FORTRAN ПРОГРАМИ
3.3 Глобална Конвергенција на решението (линии на тек на решение)
2.3.1 Примери со FORTRAN ПРОГРАМИ
3.4 Broyden’s Mетод
4. ПРИМЕНА НА СИСТЕМИ НА НЕЛИНЕАРНИ РАВЕНКИ ВО FEM
4.1 Експлицитен FEM
4.2 Имплицитен FEM
4.4 Алгоритми за корекција на напрегањата
4.5 Примери со FORTRAN ПРОГРАМИ
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

30+30+30+30+30+30

.............................................................................................................................
УКИМ - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
123

Проект за реакредитација на студиска програма за трет циклус студии од областа на земјотреното инженерство, 2017
.............................................................................................................................

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

17. Начин на оценување

15.1

Предавања-теоретска наставa

30 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

30 часови

16.1

Проектни задачи

30 часови

16.2.1 Усен испит

30 часови

16.2.2 Писмен испит

30 часови

16.3

Домашно учење

30 часови

17.1

Писмен испит

65 бодови

17.2

Усен испит

17.3

Семинарскаработа

25 бодови

17.4

Активност и учество

10 бодови

0 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови
од 91 до 100 бодови

9 (девет) (В)
10 (десет) (А)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

Активност, учество, изработка на проект, семинарска работа

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Acton, F.S, Numerical Methods That Work; 1990, corrected edition Washington: Мathematical
Association of America), 1970

2.

W. Cheney, D. Kincaid, Numerical Mathematics and Computing Brook/Cole Publishing Company, 1999

3.

Chapra, Steven C, Applied numerical methods with MATLAB for engineers and scientists Mc-Graw-Hill
New York 10010, 2012

22.

4. E.Isaacson, H. B. Keller Analysis of Numerical Methods John Wiley & Sons, New York, 2012
22.2

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Mircevska Violeta, Algorithms for Solving Nonlinear Equations with application in FEM, IZIIS-UKIM,
Јune 2013

2.

E.Isaacson, H. B. Keller Analysis of Numerical Methods John Wiley & Sons, New York 2012

3.

Larry J. Segerlind Applied F.E Analysis John Wiley & Sons, New York 1984
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Прилог 3.

Предметна програма од трет циклус на студии

1. Наслов на наставниот предмет

Дијагностика на состојбата на изведени
конструкции

2. Код

ДС-ЗИ-416

3. Студиска програма

Земјотресно инженерство

4. Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5. Степен (прв, втор, трет циклус)

Трет циклус

6. Академска година/семестар

I година/ II семестар

8. Наставник

Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ, одговорен наставник
Проф. д-р Живко БОЖИНОВСКИ
Проф. д-р Вероника ШЕНДОВА
Проф. д-р Владо МИЦОВ
Вонр. Проф. д-р Игор ЃОРЃИЕВ

9. Предуслови за запишување на предметот

Задолжителни предмети од првиот семестар

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на методите за дијагностика на состојбата на изведени конструкции
11. Содржина на предметната програма:
1. Воведни напомени и поими - инженерско истражување и утврдување на причини за конструктивни дефекти
кај постојни згради, мостови и други објекти како поле на професионална пракса сама за себе, (форензичко
конструктивно инженерство).
2. Проектирање и градежни практики како основа за разбирање на целокупниот процес „проект-изведен објект“ со осврт на постојни стандарди, прописи и правни односи
3. Тип, извори и причинители на дефекти кај постојните објекти: дефекти што ја нарушуваат безбедноста,
дефекти што ја нарушуваат функцијата, споредни дефекти
4. Интегриран приод за утврдување на моментната постојна состојба на објектот, (конструкција во целина,
поедини критични делови)
a. Прибирање и детално проучување на расположиви податоци
b. Детален визуелен преглед на објектот
c. Технички истраги, (недеструктивни, истражни сонди)
d. Констатации за моменталната состојба, (конструктивен систем, состојба на носиви елементи, оцена на
постојна стабилност и сигурност)
5. Утврдување на преостанато ниво на носивост и/или употребливост
a. Методи на пресметка, (едноставни, сложени, прилагодени)
b. Методи за пратење на состојбата на објектот
6. Донесување на одлука за санација и/или реконструкција и/или зајакнување, користење во изменети услови
при пренамена или адаптација, определување на ниво на сигурност за планирано оптоварување во иднина
7. Конкретни примери од праксата
12. Методи на учење:
Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби со презентации на решени проблеми, проучување на литература, проектни задачи
13. Вкупен расположив фонд на време

180 часови

14. Распределба на расположивото време

20+20+40+20+20+60
15.1

Предавања-теоретска наставa

20 часови

15. Форми на наставните активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа

20 часови

16.1

Проектни задачи

40 часови

16. Други форми на активности

16.2.1 Усен испит

20 часови

16.2.2 Писмен испит

20 часови

16.3

Домашно учење

60 часови
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17. Начин на оценување

17.1

Писмен испит

20 бодови

17.2

Усен испит

30 бодови

17.3

Семинарскаработа

30 бодови

17.4

Активност и учество

20 бодови

до 50 бода

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бодови

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бодови

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бодови

8 (осум) (С)

од 81 до 91 бодови

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бодови
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

60 бодови (изработена семинарска работа)

20. Јазик на кој се изведува наставата

Англиски и македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Интерна евалуација и анкети меѓу студентите

10 (десет) (А)

Литература
22.1

Задоложителна литература
Бр.

22.
22.2

Автор, наслов, издавач и година

1.

Robert T. Ratay Forensic Structural Engineering, Handbook MCGRAW-HILL 2000

2.

Stephen E. Petty FORENSIC ENGINEERING, Damage Assessments for Residential and Commercial
Structures Taylor & Francis Group 2013

3.

Инструктивни материјали за примери од праксата изготвени од предмерните професори

Дополнителна литература
Бр.

Автор, наслов, издавач и година

1.

Robert T. Ratay, Professional Practice of Forensic Structural Engineering, Structural Forensic magazine
2007

2.

Krishnamurthy, N. Forensic Engineering in Structural Design and Construction, India 2007

3.

Shahinagic Isovic M, Dijagnostika stanja I monitoring konsturkcija, 2016
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Михаил ГАРЕВСКИ

2.

Дата на раѓање

31.5.1951

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1978

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1986

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

1990

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
ГП-2/КИ-205 - Основи на земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), КИ-207 - Проектирање со примена на Еврокод 8 (Конструктивно инженерство
со асеизмичко проектирање), КИ-302 - Планирање и управување со проекти (Конструктивно инженерство со
асеизмичко проектирање), ЗИ-207 - Проектирање со примена на Еврокод 8 (Земјотресно инженерство), ЗИ-302
- Планирање и управување со проекти (Земјотресно инженерство), ЗИ-308 - Сеизмичка анализа и проектирање
на специјални објекти (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-101 – Динамика на конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), КИ-306
- Брани и специјални објекти (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-101 - Динамика
на конструкции (Земјотресно инженерство), ЗИ-103 - Инженерска сеизмологија (Земјотресно инженерство),
ЗИ-306 - Асеизмичко проектирање на брани (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-101 - Планирање и управување со проекти (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-104 - Основи на земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-307- Проектирање и анализа
на конструкции со сеизмичка изолација и пасивни системи за дисипација на енергијата (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-416 - Дијагностика на состојбата на изведени конструкции (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-201 - Динамика на конструкции во земјотресното инженерство (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ205 - Инженерска сеизмологија (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-306 - Сеизмичко проектирање на брани (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-404 - Контролирано однесување на конструкциите (Управувани конструкции)
(Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-411 - Технологија за заштита на животната средина, ДС-ЗИ-413 - Механика
на карпи (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

Viktor Hristovski, Mihail Garevski, Preconditions For Health-Monitoring оf Thermal Power Plant Pipeline Systems
- Experimental аnd Analytical Investigation Chapter 13, Earthquakes And Health Monitoring оf Civil Structures
(editor M. Garevski), Springer Environmental Science and Engineering, DOI 10.1007/978-94-007-5182-8 13, #
Springer Science+Business Media Dordrecht 2013 (Book).
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10.1.2 K.Edip, M.Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Cvetanovska and I.Gjorgjiev, Numerical simulation of Geotechnical
Problems by Coupled Finite and Infinite Elements David Publishing / 2013
10.1.3 K. Edip, M. Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Bojadjieva and I.Gjorgjiev, Boundary effects on seismic analysis of
multi storey frames considering Soil Structure Interaction Phenomenon Springer / 2013
10.1.4 K. Edip,M. Garevski,V. Sheshov,J. Bojadjieva Numerical simulation of consolidation problem” Book “Parameter
Selection and Monitoring; Developments in Education and Practice ICE Publishing / 2015
10.1.5 Vlatko Sesov, Mihail Garevski, Kemal Edip, Julijana Bojadjieva Development of New Infinite Element for Numerical
Simulation of Wave Propagation in Soil Media Springer, 2015
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 UREDITEME - Upgrading Of Research Equipment For Dynamic Testing Of Large Scale Models. FP7 project 20092012
10.2.2 SERIES - Seismic Engineering Research Infrastructures for European Synergies. FP7 project., 2009 - 2012
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 I.Gjorgjiev , M.Garevski, K.Edip and J.Bojadzieva Analytical Model For Rubber Bearings Based On Experimental
Results 15th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineers (MASE) 18-21 September,
2013
10.4.2 I.Gjorgjiev , M.Garevski, K.Edip and J.Bojadzieva Extension Of Sap2000 Functionality By Use Of Csi Open
Application Programming Interface (OAPI) 15th International Symposium of Macedonian Association of Structural
Engineers (MASE) 18-21 , 2013September
10.4.3 I.Gjorgjiev, M.Garevski, K.Edip and J.Bojadzieva Response of base isolated structure under severe earthquake
considering SSI effects SE-50EEE - International Conference on Earthquake Engineering 29-31 May 2013
10.4.4
10.4.5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

6

11.3

Докторски дисертации

5

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Mihail Garevski, Zoran Milutinovic, Goran Jekic (2013), ”Definition of Dynamic Characteristics of Reinforced
Concrete Building in Vinja Del Mar, Chile, Using Low Intensity Ground Shaking Records”. Earthquakes and Health
Monitoring of Civil Str uctures. DOI 10.1007/978 - 94 - 007 - 5182 - 8. Springer Environmental Science and
Engineering. Поглавие 9, стр. 217 - 240.

12.1.2 Goran Jekikj , Koichi Morita, Mihail Garevski. SYSTEM IDENTIFICATION, STRUCTURAL HEALTH
MONITORING AND DAMAGE DETECTION OF A STEEL REINFORCE D CONCRETE STRUCTURE OF
URBAN DISASTER PREVENTION RESEARCH CENTER IN TSUKUBA, JAPAN. 10 th International Conference
on Urban Earthquake Engineering, 10CUEE Зборник на трудови, Статија бр.: 19 - 206, Стр. 1703 - 1711. Tokyo
Institute of Technology. Токио, Јапони ја, 2013
12.1.3 M. Garevski, G. Jekikj , I. Gjorgjiev, A. Zurovski and N. Naumovski. FORCED AND AMBIENT VIBRATION IN SITU TESTING OF TEN STOREY RESIDENTIAL BUILD ING. Меѓународна конференција за земјотресно инженерство и сеизмологија IZIIS - 50. Зборник на трудови, Статија бр. 379. Балтичко Море, 2015.
12.1.4
12.1.5
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12.1.6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Goran Jekikj and Mihail Garevski. Damage evaluation in high - rise buildings using one modal e igenpair.
Advances in Structural Engineering, International Journal. Sage Publications, 2016. Стр. 1 - 13. DOI:
10.1177/1369433216648433
12.2.2
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Mi hail Garevski, Vanco Cifliganec, Goran Jekikj , Igor Gjorgjiev, Nikola Naumovski, Aleksandar Zurovski.
EXPERIMENTAL IN - SITU TESTING OF NINE STOREY BUILDING BY FORCED AND AMBIENT VIBRATION
METHODS. 2. Европска конференција за земјотресно инженерство и сеизмо логија, Зборник на трудови. Статија бр. 2126. Истанбул, Турција, 2014
12.3.2 Mihail Garevski, Vančo Čifliganec , Goran Jekić , Igor Đorđijev, Nikola Naumovski, Aleksandar Žurovski.
određivanje dinamičkih parametara DEVETSPRATNE ZGRADE PRIMENOM PRINUDIH VIBRACIJA. 5 И нтернационален научно - стручен собир. Зборник на трудови, Статија бр. 252. Жабљак, Црна Гора, 2014.
12.3.3 Горан ЈЕКИЌ , Михаил ГАРЕВСКИ, Коичи МОРИТА. ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ОШТЕТУВАЊА НА ОБЈЕКТОТ НА
ИСТРАЖУВАЧКИОТ ЦЕНТАР ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА КАТАСТРОФИ ВО УРБАНИ СРЕДИНИ ВО ЦУКУБА,
ЈАПОНИЈА. 15ти меѓународен симпозијум на ДГКМ (Друштво на градежни конструктори на Македонија).
Зборник на трудови, Статија бр. СИ - 15. Струга, Република Македонија, 2013
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Голубка НЕЧЕВСКА ЦВЕТАНОВСКА

2.

Дата на раѓање

08.09.1954

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1978

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1983

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

1991

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
КИ-201 - Генерални принципи за проектирање на конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко
проектирање), КИ-301 - Армирано бетонски конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-201 - Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани констркции (Земјотресно инженерство),
ЗИ-303 - Земјотресна отпорност на АБ згради (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
ГП-2 / КИ-205 - Основи на земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), КИ-207 - Проектирање со примена на ЕВРОКОД 8 (Конструктивно инженерство
со асеизмичко проектирање), ЗИ-207 - Проектирање со примена на ЕВРОКОД 8 (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-204 - Генерални принципи за проектирање на конструкции на згради (Земјотресно инженерство),
ДС-ЗИ-303- Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани конструкции (Земјотресно инженерство), ДСЗИ-401 - Земјотресна отпорност на постојни АБ згради (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-104 - Основи на земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (Земјотресно инженерство),
ДС-ЗИ-407 - Санација и зајакнување на конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-412 - Сеизмичка стабилност на челични конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-414 - Современи сеизмички проектни методологии
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

1. G. Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska, V. Shendova, “Methodology for visual screening, geo-referenced
inventory and following of seismic stability and safety of existing building structures in the territory of the Karposh
municipality, Skopje”, Proc. of the International SE-50EEE Conference to mark 50 years of Skopje Earthquake, May
28-31, 2013, Skopje, (paper ID 504).

10.1.2 2. G. Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska, “Methodology for seismic assessment and retrofitting of RC building
structures”, Proc. of 15 World Conference on Earthquake Engineering, Lisboa, September 24-28, 2012, (Paper ID
2149).
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10.1.3 3. E. Dumova-Jovanoska, S. Churilov, G. Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska, “Drafting of Macedonian NDPs for
EN 1998 –Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting of buildings”, Proc.
of 15 World Conference on Earthquake Engineering, Lisboa, September 24-28, 2012, (Paper ID 1431).
10.1.4 G. Nechevska-Cvetanovska, “50 Years of Seismic Design and Assessment of R/C Building Structures in IZIIS, Skopje,
Macedonia“, IZIIS-50 International Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, May,2015
10.1.5
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 1. Fischinger M. Isakovic T. Zoubek B., Apostolska R., Necevska-Cvetanovska G., Sendova V,. ”Seismic resilience
and strengthening of precast industrial buildings with concrete claddings”, (on-going).
10.2.2 2. G.Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska et al., Frame – masonry composites for Modeling and standardizations,
FRA-MA, (experimental investigations), 2015.
10.2.3 3. G. Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska. Vulnerability assessment of RC structures including soil flexibility, Joint
Research Project: the former Yugoslav Republic of Macedonia &China (2014-2015).
10.2.4 4. R. Apostolska, G. Necevska-Cvetanovska et al., Seismic safety of precast industrial buildings, Joint research
project: Republic of Slovenia & Republic of Macedonia, 2010-2011.
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1 Генерални принципи за проектирање на конструкции, Интерна скрипта, УКИМ-ИЗИИС, 2011.
10.3.2 Армиранобетонски конструкции, Интерна скрипта, УКИМ-ИЗИИС, 2011.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Г. Нечевска-Цветановска и др. (2012). Надградба на информационен систем на општина Карпош со нови атрибути за евидентирање и следење на сеизмичка стабилност и сигурност на постојните објекти на територија
на општина Карпош- ГИС околина, Извештај изиис, 2013-47.
10.4.2 Г. Нечевска-Цветановска, Р. Апостолска и др. (2012). Методологија за евидентирање и следење на состојбата
на постојните градежни објекти на територија на општина Карпош со изработка на соодветна компјутерска
алатка, Извештај ИЗИИС, 2012-56.
10.4.3 Завршен извештај за извршена ревизија на конструктивниот дел на основниот проект на објектот, Станбеноделовен комплекс Џевахир, населба Аеродром, Скопје, мај, 2012.
10.4.4 Necevska-Cvetanovska G., Apostolska R., “Verification of seismic stability and safety of building “A” structure in
Mitrovica, Kosovo, IZIIS Report 2012-20/3.
10.4.5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

13

11.3

Докторски дисертации

6

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Necevska-Cvetanovska, G, Apostolska R, Sendova V, Vitanova M, Cvetanovska J (2014) Geo-referenced Inventory
toward Seismic Safety of Existing Building – Case Strudy Karposh Municipality Skopje, Proceeding on the Second
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, August 25-29, 2014.

12.1.2 G. Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska, V. Shendova, “Methodology for seismic stability and safety of existing
building structures in the territorry of Karposh municipality, Skopje”,Zabljak, Monenegro,GNP, January 2014.
12.1.3 J. Bojadziev, R. Apostolska, G. Necevska-Cvetanovska, “Performance-based seismic design of reinforced concrete
high-rise buildings”, Proc. of the International SE-50EEE Conference to mark 50 years of Skopje Earthquake, May
28-31, 2013, Skopje, (paper ID 501).
12.1.4 R. Apostolska, V. Shendova, G. Necevska-Cvetanovska, Z. Bozinovski, “Toward seismically resilient building
structures through application of nonlinear dynamic analysis method”, Proc. of the International SE-50EEE
Conference to mark 50 years of Skopje Earthquake, May 28-31, 2013, Skopje, (paper ID 503).
12.1.5

Z. Bozinovski, V. Shendova, G. Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska, E. Gjorgjievska, G. Jekic, “Seismic
strengthening of the Parliament Building of Republic of Macedonia: Necessity, Solution and Construction”, Proc.
of 15 World Conference on Earthquake Engineering, Lisboa, September 24-28, 2012, (Paper ID 2937).
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12.1.6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Apostolska R., Necevska-Cvetanovska G., Bojadjiev J., Bojadjieva J., “Seismic performance of RC high-rise
buildings – a case study of 44 storey structure in Skopje, Macedonia”, Technical Gazzette Journal, DOI No.
17559/TV/20150312110020, 2016 (IF=0.579).
12.2.2 Apostolska R., Necevska-Cvetanovska G., Bojadzieva J., Gjorgjievska E., ”Seismic performance assessment of softstory RC frame buildings”, J. Int. Environmental Application & Science, Vol. 11(3): 241-248 (2016). (IF=0.876).
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Necevska-Cvetanovska, G, Apostolska R, Sendova V, Vitanova M, Cvetanovska J (2014) Geo-referenced Inventory
toward Seismic Safety of Existing Building – Case Strudy Karposh Municipality Skopje, Proceeding on the Second
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, August 25-29, 2014.
12.3.2 J. Bojadziev, R. Apostolska, G. Necevska-Cvetanovska, “Performance-based seismic design of reinforced concrete
high-rise buildings”, Proc. of the International SE-50EEE Conference to mark 50 years of Skopje Earthquake, May
28-31, 2013, Skopje, (paper ID 501).
12.3.3 R. Apostolska, G. Necevska-Cvetanovska, J. Bojadziev, M. Fischinger, T. Isakovic, M.Kramar, “Analytical
investigations of beam-column connections in precast buildings under seismic loads”, Proc. of 15 World Conference
on Earthquake Engineering, Lisbon, September 24-28, 2012, (Paper ID 2117).
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Зоран МИЛУТИНОВИЌ

2.

Дата на раѓање

18.12.1950

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.
7.
8.

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1976

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1982

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

1986

Универзитет во Кјото,
Јапонија, Факултет по
градежништво

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
КИ-307 - Управување со урбани катастрофи и стратешко планирање (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-301 - Сеизмички хазард, повредливост и ризик (Земјотресно инженерство), ЗИ-309 Географски информативен систем (ГИС) и негова апликација во земјотресното инженерство
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
ГП-2 / КИ-205 - Основи на земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), КИ-207 - Проектирање со примена на ЕВРОКОД 8 (Конструктивно инженерство
со асеизмичко проектирање), ЗИ-207 - Проектирање со примена на ЕВРОКОД 8 (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-304 -Сеизмички хазард, повредливост и ризик (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-309 - Управување
со урбани катастрофи и стратешко планирање (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-104 - Основи на земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (Земјотресно инженерство),
ДС-ЗИ-308 - Сеизмологија на силни земјотреси и сеизмичко микрореонирање (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

З. Милутиновиќ, Р. Шалиќ, Н. Думурџанов, В. Чејковска, Л. Пекевски, Д. Томиќ (2016). Карти на сеизмичко зонирање на Република Македонија согласно барањата на MKS-EN 1998-1:2004 - ЕВРОКОД 8, Извештај
ИЗИИС 2016-26, Август 2016.

10.1.2 Salic, R., Sandıkkaya, M.A., Milutinovic, Z., Gulerce, Z., Duni, Ll., Kovacevic, V., Markusic, S., Mihaljevic, J., Kuka,
N., Kaludjerovic, N., Kotur, N., Krmpotic, S., Kuk, K., and Stanko, D. (2015). BSHAP Project Strong Ground Motion
Database and Selection of Suitable Ground Motion Models for the Western Balkan Region, Bulletin of Earthquake
Engineering, DOI 10.1007/s10518-016-9950-3.
10.1.3 Markusic, S., Z. Gulerce, N. Kuka, L. Duni, I. Ivancic, S. Radovanovic, B. Glavatovic, Z. Milutinovic, s. Akkar, S.
Kovacevic, J. Mihaljevic and R. Salic (2015). An Updated and Unified Earthquake Catalogue for the Western Balkan
Region, Bulletin of Earthquake Engineering, November 2015, Volume 13, No.11, DOI 10.1007/s10518-015-9833-z.
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10.1.4 Milutinovic, Z., R. Salic, D. Tomic, G. Bogdanovski (2016). Seismic Measurements and Analysis of Vibration
Intensity Caused by Blasting in ”Govrlevo” Minefild, Macedonia, Scientific and Proffesional Journal in the area of
Environmental Engineering, Faculty of Geotehnical Engineering, University of Zagreb, Vol.3, Number 1, pp 63-70,
July 2016.
10.1.5 Muço, B, G Alexiev, S Aliaj, Z Elezi, B Grecu, N Mandrescu, Z Milutinovic, M Radulian, B Ranguelov & D Shkupi
(2012). Geohazards assessment and mapping of some Balkan countries. Natural Hazards, Vol. 52.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 Влада на РМ/ИСРМ: Карти на сеизмичко зонирање на Република Македонија согласно барањата на MKS-EN
1998-1:2004 - ЕВРОКОД 8 (2016).
10.2.2 НАТО СфП 984374: Подобрување на хармонизираните карти на сеизмички хазард за земјите од Западен
Балкан (2015).
10.2.3 НАТО СфП 983054: Хармонизирање на картите на сеизмички хазард за земјите од Западен Балкан (2011).
10.2.4 Цементарница ТИТАН: Сеизмички мерења и квантитативна анализа на интензитетот на вибрации предизвикани со минирање во коп на варовникот „Говрлево“, Извештај ИЗИИС 2014-39, Август 2014.
10.2.5 Општина на градот Абу Даби: Определување на сеизмичкиот хазард и ризик на Емиратот Абу Даби (2013).
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 R. Salic and Z. Milutinovic (2016). Ambient Vibration Study of Italian Embassy (Shkaperda) Building in Skopje,
Report IZIIS 2016-28, July 2016.
10.4.2 З. Милутиновиќ, Р. Шалиќ (2014). Сеизмички мерења и квантитативна анализа на интензитетот на вибрации предизвикани со минирање во коп на варовникот “Говрлево, Извештај ИЗИИС 2014-39, Август 2014.
10.4.3 Z. Milutinovic, R. Salic, F. Manojlovski (2014). Seismic Safety and Stability of Building of OSCE Mission in Kosovo
Headquarters, Volume 1, Ambient Vibration Testing, Report IZIIS 2014-31/1, May 2014.
10.4.4 Z. Milutinovic, M. Garevski, Z. Bozinovski, V. Sendova, Z. Rakicevic, R. Salic, I. Gjorgjiev, I. Markovski (2012).
Rigorous Seismic Vulnerability and Safety Assessment of: EBRD Resident Office in Sofia, Skopje, February, 2012.
10.4.5 З. Милутиновиќ, М. Гаревски, Р. Шалиќ, О.Д. Кардона (2012). “Методологија за процена на ризик од шумски
пожари”, Скопје, март, 2012.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

7

11.3

Докторски дисертации

5

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Salic, R., Sandıkkaya, M.A., Milutinovic, Z., Gulerce, Z., Duni, Ll., Kovacevic, V., Markusic, S., Mihaljevic, J., Kuka,
N., Kaludjerovic, N., Kotur, N., Krmpotic, S., Kuk, K., and Stanko, D. (2015). BSHAP Project Strong Ground Motion
Database and Selection of Suitable Ground Motion Models for the Western Balkan Region, Bulletin of Earthquake
Engineering, DOI 10.1007/s10518-016-9950-3.

12.1.2 Markusic, S., Z. Gulerce, N. Kuka, L. Duni, I. Ivancic, S. Radovanovic, B. Glavatovic, Z. Milutinovic, s. Akkar, S.
Kovacevic, J. Mihaljevic and R. Salic (2015). An Updated and Unified Earthquake Catalogue for the Western Balkan
Region, Bulletin of Earthquake Engineering, November 2015, Volume 13, No.11, DOI 10.1007/s10518-015-9833-z.
12.1.3 Zoran Milutinovic, Mihail Garevski, Radmila Salic, Ali Megahed and Hassan Almulla (2014). ABU DHABI
EMIRATE, UAE, SYSTEM FOR SEISMIC RISK MONITORING AND MANAGEMENT, Proceedings of Second
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, 25-29.08.2014 (Paper ID
1352).
12.1.4 Zoran Milutinovic, Radmila Salic, Ali Megahed, Hassan Almulla (2014). STRUCTURAL HEALTH MONITORING
SYSTEMS: STATE-OF-THE ART INFRASTRUCTURE FOR EMERGENCY DECISIONS AND MANAGEMENT
OF EARTHQUAKE DISTRESS, Proceedings of Second European Conference on Earthquake Engineering and
Seismology, Istanbul, Turkey, 25-29.08.2014 (Paper ID 1352).
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12.1.5

Muço, B, G Alexiev, S Aliaj, Z Elezi, B Grecu, N Mandrescu, Z Milutinovic, M Radulian, B Ranguelov & D Shkupi
(2012). Geohazards assessment and mapping of some Balkan countries. Natural Hazards, Vol. 52.

12.1.6 R.B. Salic, Z.V. Milutinovic, M.A. Garevski (2012). Results Achieved and Improvements Needed in the Field of
Seismic Hazard Assessment of Republic of Macedonia, Proceedings of 15th World Conference on Earthquake
Engineering, Lisbon, Portugal, 24-28.09.2012 (Paper ID 5157).
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Salic, R., Sandıkkaya, M.A., Milutinovic, Z., Gulerce, Z., Duni, Ll., Kovacevic, V., Markusic, S., Mihaljevic, J., Kuka,
N., Kaludjerovic, N., Kotur, N., Krmpotic, S., Kuk, K., and Stanko, D. (2015). BSHAP Project Strong Ground Motion
Database and Selection of Suitable Ground Motion Models for the Western Balkan Region, Bulletin of Earthquake
Engineering, DOI 10.1007/s10518-016-9950-3.
12.2.2 Markusic, S., Z. Gulerce, N. Kuka, L. Duni, I. Ivancic, S. Radovanovic, B. Glavatovic, Z. Milutinovic, s. Akkar, S.
Kovacevic, J. Mihaljevic and R. Salic (2015). An Updated and Unified Earthquake Catalogue for the Western Balkan
Region, Bulletin of Earthquake Engineering, November 2015, Volume 13, No.11, DOI 10.1007/s10518-015-9833-z.
12.2.3 Muço, B, G Alexiev, S Aliaj, Z Elezi, B Grecu, N Mandrescu, Z Milutinovic, M Radulian, B Ranguelov & D Shkupi
(2012). Geohazards assessment and mapping of some Balkan countries. Natural Hazards, Vol. 52.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Zoran Milutinovic, Mihail Garevski, Radmila Salic, Ali Megahed and Hassan Almulla (2014). ABU DHABI
EMIRATE, UAE, SYSTEM FOR SEISMIC RISK MONITORING AND MANAGEMENT, Proceedings of Second
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, 25-29.08.2014 (Paper ID
1352).
12.3.2 Milutinovic, Z. and R. Salic (2015). An Overview on Earthquake Hazard and Seismic Risk Management Policies of
Macedonia, International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (IZIIS50), Kiel, 12-16 May 2015.
12.3.3 R.B. Salic, Z.V. Milutinovic, M.A. Garevski (2012). Results Achieved and Improvements Needed in the Field of
Seismic Hazard Assessment of Republic of Macedonia, Proceedings of 15th World Conference on Earthquake
Engineering, Lisbon, Portugal, 24-28.09.2012 (Paper ID 5157).
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Данило РИСТИЌ

2.

Дата на раѓање

08.02.1950

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.
7.
8.

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1976

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1983

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

1988

Универзитет во Кјото,
Јапонија, Факултет по
градежништво

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
КИ-102 - Анализа на конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), КИ-305 Мостови, транспортни и инфраструктурни системи (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање),
ЗИ-102 - Анализа на конструкции (Земјотресно инженерство), ЗИ-305 - Планирање и проектирање на транспортни системи и други инфраструктурни системи во сеизмички региони (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-202 - Примена на метод на конечни елементи во анализа на конструкции (Конструктивно инженерство
со асеизмичко проектирање), ГП-2 / КИ-205 - Основи на земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
(Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), КИ-207 - Проектирање со примена на ЕВРОКОД 8
(Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-207 - Проектирање со примена на ЕВРОКОД 8
(Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-202 - Анализа на конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-305 - Планирање и проектирање
на транспортни системи и други инфраструктурни системи во сеизмички региони (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-408 - Санација и зајакнување на инженерски објекти (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

Ристиќ Д., Ристиќ Ј. , „ New Integrated 2G3 Response Mo dification Method for Seismic Upgrading of New and
Existing Bridges“ , 15. Светска к онференција за земјотресно и нженерство, Лисабон ( WCEE) , Португалија,
24 - 28. 9.2012.

10.1.2 Ристиќ Д., Христовски В., Ристиќ Ј., „ Advanced Method for Efficient Seismic Upgrading of B ridges Based on
Integrated CET - Bridge State Diagnosis Concept – Initial Phase 1 “ , 15 . Светска конференција за земјотресно и
нженерство (WCEE) , Лисабон, Португалија, 24 - 28. 9.2012.
10.1.3 Ристиќ Ј. , Христовски В., Ристиќ Д., „ S eismic protection of bridges with application of new system for seismic
response modification “ , 1 5 . Европ ска конференција за земјотресно и нженерство (ECEE), 25 - 29. 8.2014,
Истанбул, Турција.
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10.1.4 Ристиќ Д., Плана Н., Мисини М., Ристиќ Ј. , „ Cost effective seismic isolation ( CESI - SF ) system for efficient
seismic protection of bridges“ , 1 5 . Европска конференција за зе мјотресно и нженерство (ECEE), 25 - 29. 8.2014,
Истанбул, Турција.
10.1.5 Ристиќ Ј., Христовски В., Ристиќ Д., „ Сеизмичка Заштита н а Мостови с о Примена н а Иновативен Концепт
з а Модиф икација н а Сеизмичкиот Одговор “ , 16 . Симпозиум на Д руштвото на градежни конструктори на
Македонија, 1 - 3.10.2015 , Охрид, Македонија.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 “Development of New GOSEB-UHYDE Seismic Isolation System for Bridges with Innovative UHYDE fbr Energy
Dissipation Devices and Its Experimental Validation With Shaking-Table Tests of Innovative Large-Scale Bridge
Model Under Simulated Strong Real Earthquakes”, Period of Realization 2013-2014.
10.2.2 “Development of New GOSEB-H Seismic Isolation System for Bridges with Innovative Energy Dissipation Devices
(EDD) of Horizontal H-class and Its Experimental Validation With Shaking-Table Tests of Innovative Large-Scale
Bridge Model Under Simulated Strong Real Earthquakes”, Period of Realization 2013-2014.
10.2.3 “Development of New GOSEB-V Seismic Isolation System for Bridges with Innovative Energy Dissipation Devices
(EDD) of Vertical V-class and Its Experimental Validation With Shaking-Table Tests of Innovative Large-Scale
Bridge Model Under Simulated Strong Real Earthquakes”, Period of Realization 2013-2014.
10.2.4 “Development of New GOSEB-C Seismic Isolation System for Bridges with Innovative Energy Dissipation Devices
(EDD) of Complex C-class and Its Experimental Validation With Shaking-Table Tests of Innovative Large-Scale
Bridge Model Under Simulated Strong Real Earthquakes”, Period of Realization 2013-2014.
10.2.5 “Development of New GOSEB-F Seismic Isolation System for Bridges with Innovative Energy Dissipation Devices
(EDD) of Space Flange SF-class and Its Experimental Validation With Shaking-Table Tests of Innovative Large-Scale
Bridge Model Under Simulated Strong Real Earthquakes”, Period of Realization 2013-2014.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Ристиќ Д., Ристиќ Ј., „ Advanced 2G3 seismic isolation concept for efficient seismic uppgrading of bridges in South
East Europe“ , Меѓународен стручен собир GTZ 2012 , Тузла, Босна и Херцеговина, 7 - 9.06.2012.
10.4.2 Ристиќ Д., Уве Д., Ристиќ Ј. , „ Advanced ML - MD GOSEB Seismic Isolation System for Efficient Seismic Protection
of Bridges in South East Europe “ , 9 . Германско - Јапонски с импозиум за мостови, Кјото, Јапонија 10 - 11. 9.2
012 .
10.4.3 Ристиќ Д., Христовски В., Ристиќ Ј. , „ Shaking Table Test of New Seismic Isolation System For Bridges Based on
ML - MD - H Type Energy Dissipation Devices (EDD): Part III “ , - Интернационална конференција за земјотресно и нженерство (SE - 50EEE), Скопје, Р. Ма кедонија , 29 - 31. 5.2013.
10.4.4 Ристиќ Д., Плана Н., Мисини М., Ристиќ Ј. , „ Practical Cost Effective CESI - K1 - SF Seismic Isolation Technology
for Efficie nt Seismic Protection of Bridge“ , - Интернационална конференција за земјотресно и нженерство (SE
- 50EEE), Скопје, Р. Македонија , 29 - 31. 5.2013.
10.4.5 Ристиќ Д., Христовски В., Р истиќ Ј. , „ Нов верифициран метод за сеизмичко унапредување на мостови
базиран на современ концепт за дијагностика “ , 15 . С импозиум на Друштво то на градежни к онструкто ри
на Македонија (ДГКМ), 18 - 21. 9.2013, Струга, Р. Македонија.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

7

11.3

Докторски дисертации

7

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

D. Ristic J. Ristic Innovative GOSEB-LB self-adapting seismic isolation system efficient for seismic protection of
common and very long bridges, 14 European Conference for Earthquake Engineering, August 30-September 3, 2010,
Ohrid (R. Macedonia), ID: 1838. CD Proceedings: ISBN 978-608-65185-1-6.

12.1.2 I. Idrizi, D. Ristic, S.Z. Idrizi, Lj. Peric Refined seismic safety evaluation of existing 20 story building in Basel,
Switzerland using advanced nonlinear model, 14 European Conference for Earthquake Engineering, August 30September 3, 2010, Ohrid (R. Macedonia), ID: 1821. CD Proceedings: ISBN 978-608-65185-1-6.
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12.1.3 I.Idrizi, D. Ristic, S.Z. Idrizi, Importance of p-delta effect in inelastic behavior of 9 story RC frame structures with
consideration of infill walls, 14 European Conference for Earthquake Engineering, August 30-September 3, 2010,
Ohrid (R. Macedonia), ID: 1820. CD Proceedings: ISBN 978-608-65185-1-6.
12.1.4 F. Grajçevci, N. Pojani; D. Ristic; E. Dumova – Jovanoska Vulnerability of existing masonry buildings in Prishtina
city, 14 European Conference for Earthquake Engineering, August 30-September 3, 2010, Ohrid (R. Macedonia),
ID: 1828. CD Proceedings: ISBN 978-608-65185-1-6.
12.1.5
12.1.6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Ristic D., Hristovski V., Ristik J. ‘Shaking Table Test of New Seismic Isolation System For Bridges Based on MLMD-H Type Energy Dissipation Devices (EDD): Part III’. International Conference on Earthquake Engineering
(SE-50EEE), Skopje, R. Macedonia 2013.
12.3.2 Ristic D., Pllana N., Misini M., Ristik J. ‘Practical Cost Effective CESI-K1-SF Seismic Isolation Technology for
Efficient Seismic Protection of Bridges’. International Conference on Earthquake Engineering (SE-50EEE), Skopje,
R. Macedonia 2013.
12.3.3 Ristic D., Kokalanov Gj., Morina K., Ristik J. ‘Seismic Protection of Buildings With Optimized GB-SI-VB Seismic
Isolation System’’ International Conference on Earthquake Engineering (SE-50EEE), Skopje, R. Macedonia 2013.

.............................................................................................................................
УКИМ - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
139

Проект за реакредитација на студиска програма за трет циклус студии од областа на земјотреното инженерство, 2017
.............................................................................................................................

Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Живко БОЖИНОВСКИ

2.

Дата на раѓање

04.08.1954

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1978

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1983

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

1994

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
КИ-304 - Конструкции од преднапр. и префабрикуван бетон (Конструктивно инженерство со асеизмичко
проектирање), ЗИ-307 - Санација и зајакнување на конструквии (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-201 - Генерални принципи за проектирање на конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко
проектирање)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-403 - Конструкции од преднапрегнат и префабрикуван бетон (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-407
- Санација и зајакнување на конструкции (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-204 - Генерални принципи за проектирање на конструкции на згради (Земјотресно инженерство),
ДС-ЗИ-402 - Сеизмичка стабилност на постојни ѕидани конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-409 Заштита на културно историски објекти и споменици од природни и технолошки катастрофи, ДС-ЗИ-416 - Дијагностика на состојбата на изведени конструкции (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

Живко БОЖИНОВСКИ, Вероника ШЕНДОВА, Благојче СТОЈАНОСКИ, Голубка НЕЧЕВСКА ЦВЕТАНОВСКА, Роберта АПОСТОЛСКА, Елена ЃОРЃИЕВСКА, Горан ЈЕКИЌ . ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНСТРУКЦИЈАТА
НА ОБЈЕКТОТ СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ТЕХНИЧКО РЕШЕНИЕ И ИЗВЕДБА. XIV меѓународен симпозиум на ДГКМ (Друштво на градежните конструктори на Македонија), Зборник на трудови,
Книга 2, стр. 291 - 298, Струга, Републик а Македонија, 2011

10.1.2 V. Shendova, Z. Bozinovski, M. Garevski, B. Stojanoski, E. Gjorgjioska; ”Reconstruction and Seismic Strengthening
of the Blown Up Cathedral Church of the Holly Trinity in Mostar”; Proc.of 15 World Conference on Earthquake
Engineering, Lisboa, 2012
10.1.3 Shendova V., Bozinovski Z., Stojanoski B., “Ojachanje konstrukcije objekta Sobranja Republika Makedonija:
Neophodnost, Tehnicko reshenje, Izvodjenje”, Izgradnja 66 (2012) 3-4 pp 50-156, Beograd, Mart-April 2012
10.1.4 V. Shendova, Cvetanovska G.N., Bozinovski Z., Jekikj G., Zlateski A; ”Analytical and Experimental Verification of
Seismic Stability of Residental Building after Construction of Additional Stories – Case Study”; Izgradnja 68 (2014)
5-6 pp 267-276, Beograd, May-June 2014
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10.1.5
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 Живко БОЖИНОВСКИ, Вероника ШЕНДОВА, Благојче СТОЈАНОСКИ, Голубка НЕЧЕВСКА ЦВЕТАНОВСКА, Роберта АПОСТОЛСКА, Елена ЃОРЃИЕВСКА, Горан ЈЕКИЌ. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КОНСТРУКЦИЈАТА
НА ОБЈЕКТОТ СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ТЕХНИЧКО РЕШЕНИЕ И ИЗВЕДБА. XIV
меѓународен симпозиум на ДГКМ (Друштво на градежните конструктори на Македонија), Зборник на трудови, Книга 2, стр. 291 - 298, Струга, Републик а Македонија, 2011
10.2.2 ESF Project” Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB)”, TD1406 COST Action, 20142018. Participant in WG2, WG3
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Z. Bozinovski, V. Shendova, G, Necevska Cvetnovska, R. Apostolska, E. Gjorgjievska & G. Jekic . Seismic
Strengthening of the Parliament Building of Republic of Macedonia: Necessity, Solution and Construction. 15. Светска конференција за земјотресно инженерство, Зборник на трудови. Лисабон, Португ алија, 2012
10.4.2 Вероника ШЕНДОВА, Голубка Н. Цветановска, Живко БОЖИНОВСКИ, Горан ЈЕКИЌ , Елена ЃОРЃИЕВСКА.
Благојче СТОЈАНОСКИ, Александар ЗЛАТЕСКИ. АНАЛИТИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ВЕРИФИ КАЦИЈА НА СЕИЗМИЧКАТА СТАБИЛНОСТ НА НАДГРАДЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ. 15ти меѓународен симпозијум
на ДГКМ (Друштво на градежни конструктори на Македонија). Зборник на трудови, Статија бр. СИ - 28.
Струга, Република Македонија, 2013.
10.4.3 Veronika SHENDOVA, Zivko BOZINOVSKI, Roberta APOSTOLSKA, Aleksandar ZLATESKI, Goran JEKIKJ .
SEISMIC SAFETY AND STABILITY OF EXISTING STRUCTURE OF ST. MARY PERIBLEPTOS CHURCH IN
OHRID. 2 . Европска конференција за земјотресно инженерство и сеизмологија, Зборник на трудови. Истанбул, Турција, 2014
10.4.4 Shendova V., Bozinovski Z., Stojanoski B., Gjorgievska E., “Analysis of Seismic Stability with Technical Solution for
Repair and Seismic Strengthening of the Orthodox Church in Mostar”, Report IZIIS 2011-22
10.4.5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

3

11.3

Докторски дисертации

1

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Veronika SHENDOVA, Zivko BOZINOVSKI, Roberta APOSTOLSKA, Aleksandar ZLATESKI, Goran JEKIKJ .
SEISMIC SAFETY AND STABILITY OF EXISTING STRUCTURE OF ST. MARY PERIBLEPTOS CHURCH IN
OHRID. 2 . Европска конференција за земјотресно инженерство и сеизмологија, Зборник на трудови. Истанбул, Турција, 2014

12.1.2 V. Shendova, Cvetanovska G.N., Bozinovski Z., Jekikj G., Zlateski A; ”Analytical and Experimental Verification of
Seismic Stability of Residental Building after Construction of Additional Stories – Case Study”; Izgradnja 68 (2014)
5-6 pp 267-276, Beograd, May-June 2014
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
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12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Shendova V., Rakicevic Z., Garevski M., Apostolska R., Bozinovski Z., “Implementation of experimental developed
methodology for seismic strengthening and repair in historic monuments”; Seismic Evaluation and Rehabilitation of
Structures, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering 26, DOI 10.1007/978-3-319-00458-7 8, Springer
International Publishing, Switzerland, 2014
12.2.2
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Shendova V., Bozinovski Z., Garevski M., Stojanoski B., “Reconstruction and Seismic Strengthening of the Blown
Up Cathedral Church of the Holy Trinity in Mostar”, 15 World Conference on Earthquake Engineering, Lisboa, 2012
12.3.2 Shendova V., Cvetanovska N.G., Bozinovski Z., Jekikj G., Zlateski A., Analytical and Experimental Verification
of Seismic Stability of Residential Building after Construction of Additional Stories- Case Study”, International
Conference to mark 50 years od Skopje earthquake, 50SE-EEE, Skopje, 2013
12.3.3 Shendova V., Bozinovski Z., Apostolska R., Zlateski A., Jekikj G., Seismic Safety and Stability of Existing Structure
of St. Mary Peribleptos Church in Ohrid, 15 European Conference on Earthquake Engineering, 15ECEE, Istanbul,
2014
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Вероника ШЕНДОВА

2.

Дата на раѓање

05.06.1961

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1984

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1988

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

1998

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
КИ-103 - Градежни материјали (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-204 - Инженерски материјали (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-303 - Челични и ѕидани конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-201
- Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани констркции (Земјотресно инженерство), ЗИ-304 - Анализа
на сеизмичката отпорност на челични и ѕидани конструкции (Земјотресно инженерство), ЗИ-307 - Санација и
зајакнување на конструквии (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-203 - Современи инженерски материјали (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-402 - Сеизмичка стабилност на постојни ѕидани конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-409 - Заштита на културно историски објекти и споменици од природни и технолошки катастрофи
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-303- Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани конструкции (Земјотресно инженерство),
ДС-ЗИ-407 - Санација и зајакнување на конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-416 - Дијагностика на
состојбата на изведени конструкции (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

Shendova V., Rakicevic Z., Krstevska L., Tashkov Lj, Gavrilovc P., ”Shaking Table Testing of Models of Historic
Buildings and Monuments - IZIIS’ Experience”, FP7 SERIES Workshop on the Role of Seismic Testing Facilities in
Perfomance-Based Earthquake Engineering, SPRINGER 2011, ISBN 978-94-00701976-7, pp:221-245

10.1.2 V. Shendova, Z. Bozinovski, M. Garevski, B. Stojanoski, E. Gjorgjioska; ”Reconstruction and Seismic Strengthening
of the Blown Up Cathedral Church of the Holly Trinity in Mostar”; Proc.of 15 World Conference on Earthquake
Engineering, Lisboa, 2012
10.1.3 Shendova V., Bozinovski Z., Stojanoski B., “Ojachanje konstrukcije objekta Sobranja Republika Makedonija:
Neophodnost, Tehnicko reshenje, Izvodjenje”, Izgradnja 66 (2012) 3-4 pp 50-156, Beograd, Mart-April 2012
10.1.4 V. Shendova, Cvetanovska G.N., Bozinovski Z., Jekikj G., Zlateski A; ”Analytical and Experimental Verification of
Seismic Stability of Residental Building after Construction of Additional Stories – Case Study”; Izgradnja 68 (2014)
5-6 pp 267-276, Beograd, May-June 2014
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10.1.5 V. Shendova, P. Gavrilovic, D. Berginc; ”Experimental Verification of Innovative Technique for Seismic Retrofitting
of Traditional Masonry Building”; Izgradnja 68 (2014) 5-6 pp 209-225, Beograd, May-June 2014
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 UREDITEME – Upgrading of research equipment for dynamic testing of large scale models, FP7-REGPOT-2008-1,
2008-2011, Participant in WP4
10.2.2 Nonlinear analysis of RC frames with types of infill characteristics for Macedonia and Croatia” bilateral scientific
project, Macedonia -Croatia 2011-2013
10.2.3 ”Experimental Verification Of Inovative Technique For Seismic Retrofitting Of Traditional Masonry Building”,
IZIIS-Rofix Joint Scientific Research Project, 2012-2013
10.2.4 Frame – masonry composites for modeling and standardizations FRA-MA”, Croatian National Scientific Project,
2013-2015, Participant
10.2.5 ESF Project” Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB)”, TD1406 COST Action, 20142018. Participant in WG2, WG3
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1 Инженерски матријали, Интерна скрипта, УКИМ-ИЗИИС, 2011
10.3.2 Анализа на сеизмичката отпорност на ѕидани конструкции, Интерна скрипта, УКИМ-ИЗИИС, 2011
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Shendova V., Bozinovski Z., Stojanoski B., Gjorgievska E., “Analysis of Seismic Stability with Technical Solution for
Repair and Seismic Strengthening of the Orthodox Church in Mostar”, Report IZIIS 2011-22
10.4.2 Шендова В. Цветановска Н. Г. и др. Аналитичка верификацја на сеизмичката стабилност и сиурност на објектот Станбена зграда на Бул. Партизански одреди бр. 48а, Скопје, Извештај ИЗИИС 2012-49/3
10.4.3 Shendova V., Stojanoski B., Zlateski A., Rakicevik Z., ”Analysis of stability of existing St. Mary Peribleptos church
structure under gravity and seismic effects”, Report IZIIS 2013-3
10.4.4 Shendova V., Zlateski A., Rakicevik Z., ”Experimental Verification Of Inovative Technique For Seismic Retrofitting
Of Traditional Masonry Building”, IZIIS-Rofix Joint Scientific Research Project, Report IZIIS 2013-44
10.4.5 Shendova V., Gjorgjiev I., Stojanoski B., Zurovski A., Manojlovski F., “Seismic Safetu and Stability of Buidling of
OSCE Mission in Kosovo Headquarters, Report IZIIS 2014-31/3
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

7

11.3

Докторски дисертации

2

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Gavrilovic P., Shendova V., ”Primena metdologije zatega i injektiranja kod sanacije i ojačanja istorijskih
monumentalnih građevina u seimičkim područjima”, Naušno’stručni časopis ya graditeljstvo Republike Srpske,
godnina III, br, 06-2011, UDK 624.138.24: 624.971, str: 36-48.

12.1.2 Gavrilovic P., Shendova V., ”Seizmička zaštita konstrukcija objekata kulturnog nasleđa”, Časopis udruženja
građevinskih inženjera Srbije, saveza arhitekta Srbije, udruženja urbanista Srbije, Biblid: 0350-5421, 5-6 (2011),
Izgradnja 65, 5-6,str: 277-288,
12.1.3 Shendova V., Rakicevic Z., Krstevska L., Tashkov Lj, Gavrilovc P., ”Shaking Table Testing of Models of Historic
Buildings and Monuments - IZIIS’ Experience”, FP7 SERIES Workshop on the Role of Seismic Testing Facilities in
Perfomance-Based Earthquake Engineering, SPRINGER 2011, ISBN 978-94-00701976-7, pp:221-245
12.1.4 V. Shendova, P. Gavrilovic, D. Berginc; ”Experimental Verification of Innovative Technique for Seismic Retrofitting
of Traditional Masonry Building”; Izgradnja 68 (2014) 5-6 pp 209-225, Beograd, May-June 2014
12.1.5

V. Shendova, Cvetanovska G.N., Bozinovski Z., Jekikj G., Zlateski A; ”Analytical and Experimental Verification of
Seismic Stability of Residental Building after Construction of Additional Stories – Case Study”; Izgradnja 68 (2014)
5-6 pp 267-276, Beograd, May-June 2014

12.1.6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)

.............................................................................................................................
УКИМ - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
144

Проект за реакредитација на студиска програма за трет циклус студии од областа на земјотреното инженерство, 2017
.............................................................................................................................

12.2.1 Shendova V., Rakicevic Z., Garevski M., Apostolska R., Bozinovski Z., “Implementation of experimental developed
methodology for seismic strengthening and repair in historic monuments”; Seismic Evaluation and Rehabilitation of
Structures, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering 26, DOI 10.1007/978-3-319-00458-7 8, Springer
International Publishing, Switzerland, 2014
12.2.2 A. Jäger, S. Lu, H. Degée, C. Mordant, A. Chioccariello, Zoran T. Rakicevic, V. Shendova, L. Mendes, P. Candeias,
A. Campos Costa, A. A. Correia, E. Coelho (2015), Full-scale Testing of Modern Unreinforced Thermal Insulation
Clay Block Masonry Houses, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering Volume 35, Experimental
Research in Earthquake Engineering, Editors: Fabio Taucer, Roberta Apostolska, ISSN 1573-6059, ISSN 1872-4671
(electronic), ISBN 978-3-319-10135-4, ISBN 978-3-319-10136-1 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-10136-1, pp229246
12.2.3 Shendova V., Rakicevic Z., Krstevska L., Tashkov Lj, Gavrilovc P., ”Shaking Table Testing of Models of Historic
Buildings and Monuments - IZIIS’ Experience”, FP7 SERIES Workshop on the Role of Seismic Testing Facilities in
Perfomance-Based Earthquake Engineering, SPRINGER 2011, ISBN 978-94-00701976-7, pp:221-245
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Shendova V., Bozinovski Z., Garevski M., Stojanoski B., “Reconstruction and Seismic Strengthening of the Blown
Up Cathedral Church of the Holy Trinity in Mostar”, 15 World Conference on Earthquake Engineering, Lisboa, 2012
12.3.2 Shendova V., Cvetanovska N.G., Bozinovski Z., Jekikj G., Zlateski A., Analytical and Experimental Verification
of Seismic Stability of Residential Building after Construction of Additional Stories- Case Study”, International
Conference to mark 50 years od Skopje earthquake, 50SE-EEE, Skopje, 2013
12.3.3 Shendova V.„Bozinovski Z., Apostolska R., Zlateski A., Jekikj G., Seismic Safety and Stability of Existing Structure
of St. Mary Peribleptos Church in Ohrid, 15 European Conference on Earthquake Engineering, 15ECEE, Istanbul,
2014
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Виктор ХРИСТОВСКИ

2.

Дата на раѓање

26.11.1963

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1987

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1990

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

1999

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
КИ-101 – Динамика на конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), КИ-202 Примена на методата на конечни елементи во анализа на констркции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-101 - Динамика на конструкции (Земјотресно инженерство), ЗИ-205 - Анализа со конечни
елементи (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-102 - Анализа на конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-102 - Анализа на конструкции (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-102 - Современи компјутерски алатки од областа на анализата на конструкциите и континуумите
(Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-201 - Динамика на конструкции во земјотресното инженерство (Земјотресно
инженерство), ДС-ЗИ-302 - Нелинеарна анализа со конечни елементи (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-202 - Анализа на конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-408 - Санација и зајакнување на
инженерски објекти (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-410 - Метод на гранични елементи (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-415 - Алгоритам за решавање на нелинеарни равенки со примена во FEM (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

Violeta Mircevska, Miroslav Nastev, Viktor Hristovski, and Ivana Bulajic, Arch Dam-Fluid Interaction Considering
Reservoir Topology, Publisher: Taylor & Francis, Journal of Earthquake Engineering 18:7 (2014) pp. 1083-1101 (SJR
factor = 1.333).

10.1.2 Violeta Mircevska, Vladimir Bickovski, Ivana Aleksov, Viktor Hristovski, Influence of irregular canyon shape on
location of truncation surface, Publisher: Elsevier, Engineering Analysis with Boundary Elements 37 (2013) pp. 624636 (SJR factor = 1.216).
10.1.3 Hristovski Viktor, Dujic Bruno, Stojmanovska Marta, and Mircevska Violeta, Full-Scale Shaking-Table Tests of
XLam Panel Systems and Numerical Verification: Specimen 1, Publisher: American Society of Civil Engineers, ASCE
Journal of Structural Engineering, Vol. 139, No. 11, November 2013, pp. 2010-2018 (SJR factor = 1.994).
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10.1.4 Viktor Hristovski, Mihail Garevski, Preconditions For Health-Monitoring Of Thermal Power Plant Pipeline Systems
- Experimental And Analytical Investigation, Chapter 13, Earthquakes And Health Monitoring Of Civil Structures
(editor M. Garevski),Springer Environmental Science and Engineering, DOI 10.1007/978-94-007-5182-8 13, #
Springer Science+Business Media Dordrecht 2013 (Book).
10.1.5 Viktor Hristovski, Jurij Jancar, Bruno Dujic and Mihail Garevski, Comparative Shaking-Table Tests of Various
Upgrade Systems Applied on Existing Two-Storey RC Structures With and Without Masonry Infill – Preliminary
Results, ID Paper 1067, Electronic Proceedings of 2nd European Conference on Earthquake Engineering and
Seismology held in Istanbul, August 25-29, 2014.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 Учесник во NATO SfP проект, водач: Данило Ристиќ, 2012-2014
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1 Viktor Hristovski, Mihail Garevski, Preconditions For Health-Monitoring Of Thermal Power Plant Pipeline Systems
- Experimental And Analytical Investigatio, Chapter 13, Earthquakes And Health Monitoring Of Civil Structures
(editor M. Garevski), Springer Environmental Science and Engineering, DOI 10.1007/978-94-007-5182-8 13, #
Springer Science+Business Media Dordrecht 2013.
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Виктор Христовски, Живко Божиновски, Ревизија на основниот проект - фаза конструкција на објектот Градски стадион,ИЗИИС 2011
10.4.2 Виктор Христовски, Живко Божиновски, Клиника „Мајка Тереза“ блок 1, основен градежно-конструктивен
проект, 2014
10.4.3 Преку 250 мислења за проектиран степен на механичка, отпосрност, стабилност и сеизмичка заштита на
објекти во Македонија
10.4.4 Преку 100 мислења за изведбен степен на механичка, отпосрност, стабилност и сеизмичка заштита на објекти во Македонија
10.4.5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

2

11.3

Докторски дисертации

4

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Viktor Hristovski, Mihail Garevski, Preconditions For Health-Monitoring Of Thermal Power Plant Pipeline Systems
- Experimental And Analytical Investigation, Chapter 13, Earthquakes And Health Monitoring Of Civil Structures
(editor M. Garevski),Springer Environmental Science and Engineering, DOI 10.1007/978-94-007-5182-8 13, #
Springer Science+Business Media Dordrecht 2013 (Book).

12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
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12.2.1 Violeta Mircevska, Miroslav Nastev, Viktor Hristovski, and Ivana Bulajic, Arch Dam-Fluid Interaction Considering
Reservoir Topology, Publisher: Taylor & Francis, Journal of Earthquake Engineering 18:7 (2014) pp. 1083-1101 (SJR
factor = 1.333).
12.2.2 Violeta Mircevska, Vladimir Bickovski, Ivana Aleksov, Viktor Hristovski, Influence of irregular canyon shape on
location of truncation surface, Publisher: Elsevier, Engineering Analysis with Boundary Elements 37 (2013) pp. 624636 (SJR factor = 1.216).
12.2.3 Hristovski Viktor, Dujic Bruno, Stojmanovska Marta, and Mircevska Violeta, Full-Scale Shaking-Table Tests of
XLam Panel Systems and Numerical Verification: Specimen 1, Publisher: American Society of Civil Engineers, ASCE
Journal of Structural Engineering, Vol. 139, No. 11, November 2013, pp. 2010-2018 (SJR factor = 1.994).
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Viktor Hristovski, Jurij Jancar, Bruno Dujic and Mihail Garevski, Comparative Shaking-Table Tests of Various
Upgrade Systems Applied on Existing Two-Storey RC Structures With and Without Masonry Infill – Preliminary
Results, ID Paper 1067, Electronic Proceedings of 2nd European Conference on Earthquake Engineering and
Seismology held in Istanbul, August 25-29, 2014.
12.3.2 Viktor Hristovski and Mihail Garevski, Experimentally Based Analysis of Structures with FELISA/3M Software
Package, ID Paper 563, Electronic Proceedings of 50SE-EEE 1963-2103 Conference, Skopje, May 28-31, 2013.
12.3.3 Viktor Hristovski, Marta Stojmanovska, Bruno Dujic, Full-Scale Shaking Table Tests Of Xlam Panel SystemsCorrelation With Cyclic Quasi-Static Tests, ID Paper 0187, Electronic Proceedings of 15th World Conference on
Earthquake Engineering held in Lisbon September 24-28, 2012.
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Владо МИЦОВ

2.

Дата на раѓање

28.09.1958

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1983

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1991

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

1999

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-305 - Мостови, транспортни и инфраструктурни системи (Конструктивно инженерство со асеизмичко
проектирање), ЗИ-305 - Планирање и проектирање на транспортни системи и други инфраструктурни системи
во сеизмички региони (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-408 - Санација и зајакнување на инженерски објекти (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-305 - Планирање и проектирање на транспортни системи и други инфраструктурни системи во сеизмички региони (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-412 - Сеизмичка стабилност на челични конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-416 - Дијагностика на состојбата на изведени конструкции (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

V. Micov, M. Vitanova, M.Stojmanovska Investigation of Existing State and Assessment of Seismic Stability of
Reinforced-Concrete Chimney, 15 WCEE Lisboa, 2012 Conference Proceedings

10.1.2 D. Ristic, V. Micov, M. Vitanova, Innovative Bridge Information System (BIS) Applied in Structural Categorization
and Advanced Seismic Upgrading of Existing Bridges in R.Macedonia 15 WCEE Lisboa, 2012 Conference
Proceedings
10.1.3 Д. Ристиќ. В. Мицов, М. Витанова, RistiKласификација на постојните мостовски конструкции во Р.Македонија според доминантните мостовски конструктивни типови (МКТ) со користење на иновативен систем за
информации за мостови (МИС), 14MASE-28.09-1.10.2011 Conference Proceedings
10.1.4
10.1.5
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
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10.2.1 “Seismic upgrading of bridges in south-east Europe by innovative technologies”, NATO, Science for Peace and
Security Program, Public Diplomacy Division, Brussels: Period of Realization 2010-2014. Реализиран: УКИМ
ИЗИИС-Скопје 2013 NATO, Science for Peace and Security Program, Public Diplomacy Division, Brussels. Final
Report: SFP 983828, Brussels, 2013.
10.2.2 “Development of New GOSEB-H Seismic Isolation System for Bridges with Innovative Energy Dissipation Devices
(EDD) of Horizontal H-class and Its Experimental Validation With Shaking-Table Tests of Innovative Large-Scale
Bridge Model Under Simulated Strong Real Earthquakes”, Period of Realization 2013-2014 Реализиран: УКИМ
ИЗИИС-Скопје 2014 Science for Peace and Security Program, Public Diplomacy Division, Brussels. SFP 983828,
Brussels, 2014.
10.2.3 “Development of New GOSEB-V Seismic Isolation System for Bridges with Innovative Energy Dissipation Devices
(EDD) of Vertical V-class and Its Experimental Validation With Shaking-Table Tests of Innovative Large-Scale
Bridge Model Under Simulated Strong Real Earthquakes”, Period of Realization 2013-2014. Реализиран: УКИМ
ИЗИИС-Скопје 2014 NATO, Science for Peace and Security Programme, Public Diplomacy Division, Brussels. SFP
983828, Brussels, 2014.
10.2.4
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 В.Христовски, В. Мисов, И. Ѓорѓиев, В. Мирчевска М. Гаревски Дијагностика на постојната состојба на армиранобетонскиот оџак со висина h=65м во то исток со методот на амбиент вибрации и со анализа со конечни
елементи. Експертиза за утврдување на состојбата на оџакот со цел предложување на мерки за санација.
ИЗИИС 2016-06
10.4.2 Micov, V., Vitanova, M., Основен проект, градежно-конструктивен проект за Објект 1: Нов клинички блок,
Блок 3, Универзитетски клинички комплекс „Мајка Тереза“, Скопје, техн. бр. 81/2016.
10.4.3 Micov, V., Vitanova, M., Основен проект, градежно-конструктивен проект за Објект 1: Нов клинички блок,
Објект 2, Фасади, Универзитетски клинички комплекс „Мајка Тереза“, Скопје, техн. бр. 90/2016.
10.4.4 Micov, V., Ѓеорѓиев, И., Марковски, И., Гаревски, М., Квази-статички испитувања на капацитетот на носивоста и деформабилноста до лом на карактеристични врски на монтажен, IZIIS 2015-29, Скопје , Ноември
2015.
10.4.5 Micov, V., Taskov, Q., Krstevska, L., Vitanova, M., Проект за стручно мислење за состојбата на фабричкиот оџак
лоциран во АД „Алкалоид“, Скопје, Извештај ИЗИИС 2012-23.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

-

11.3

Докторски дисертации

-

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

V. Micov, M. Vitanova, M.Stojmanovska, Investigation of Existing State and Assessment of Seismic Stability of
Reinforced-Concrete Chimney, 15 WCEE Lisboa, 2012 Conference Proceedings

12.1.2 D. Ristic, V. Micov, M. Vitanova, Innovative Bridge Information System (BIS) Applied in Structural Categorization
and Advanced Seismic Upgrading of Existing Bridges in R.Macedonia, 15 WCEE Lisboa, Conference Proceedings,
2012
12.1.3 Д. Ристиќ. В. Мицов, М. Витанова, Kласификација на постојните мостовски конструкции во Р.Македонија
според доминантните мостовски конструктивни типови (МКТ) со користење на иновативен систем за информации за мостови (МИС), 14MASE-28.09-1.10.2011 Conference Proceedings
12.1.4
12.1.5
12.1.6
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12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 V. Micov, M. Vitanova, M.Stojmanovska Investigation of Existing State and Assessment of Seismic Stability of
Reinforced-Concrete Chimney, 15 WCEE Lisboa, 2012 Conference Proceedings, 2012
12.3.2 D. Ristic, V. Micov, M. Vitanova, Innovative Bridge Information System (BIS) Applied in Structural Categorization
and Advanced Seismic Upgrading of Existing Bridges in R.Macedonia, 15 WCEE Lisboa, 2012 Conference
Proceedings, 2012
12.3.3 Д. Ристиќ. В. Мицов, М. Витанова, Kласификација на постојните мостовски конструкции во Р.Македонија
според доминантните мостовски конструктивни типови (МКТ) со користење на иновативен систем за информации за мостови (МИС) 14MASE-28.09-1.10.2011 Conference Proceedings, 2011
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Лидија КРСТЕВСКА

2.

Дата на раѓање

23.01.1956

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1980

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1992

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2002

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
ГП-1 / КИ-203 - Експериментална механика (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ГП-1
/ ЗИ-203 - Експериментална механика (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-101 - Динамика на конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-101 - Динамика на конструкции (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-106 - Прибирање, процесирање и интерпретација на експериментални податоци (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-301 - Експериментална механика (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-201 - Динамика на конструкции во земјотресно инженерство (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

L. Krstevska, Lј. Tashkov, V. Shendova “Ambient Vibration Testing of Historical Monuments within Monastery
Complex ”St. Marry Perivleptos” in Ohrid” 15WCEE, Lisbon 2012

10.1.2 Lј. Tashkov, L. Krstevska, E. Safak, E. Cakti, A. Edincliler, M. Erdik ”Comparative Study of Large and Medium Scale
Mosque Models Tested on Seismic Shaking Table” 15WCEE, Lisbon 2012
10.1.3 Lј.Tashkov, L. Krstevska, M. Gams, M.Tomazevic ” Nonlinear Mathematical Modeling of Seismic Base-Isolation
System Based on the Concept of “Floating-Sliding” Structure (ALSC)” 15WCEE, Lisbon 2012
10.1.4 A. Formisano, L.Krstevska, G. Florio, R. Landolfo, LJ. Tashkov ” Experimental and Numerical Investigation on a
Monumental Masonry Building Damaged by The Abruzzo Earthquake” 8th International Conference on Structural
Analysis of Historical Construction-SAHC-2012, October 15-17, Wroclaw, Poland
10.1.5 Lidija Krstevska, Ljubomir Tashkov, Mihail Garevski ” In-Situ Testing of Dams in Canada - IZIIS Experience” 3rd
Congres on Dams – MAKOLD 2013, Struga, May 2103
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 Lj. Tashkov, L.Krstevska Bilateral project: Macedonia-Turkey (IZIIS-Kandilli) “Harmonization of the shaking table
testing procedure for medium and large scale models” MON-2009-2012
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10.2.2 L. Krstevska, LJ. Tashkov Bilateral project: Macedonia-Croatia (IZIIS-GF Zagreb) “Seismic Resistance of TimberStructural Glass Systems with Optimal Energy Dissipation” MON-2010-2012
10.2.3 Lj. Tashkov, L.Krstevska Bilateral project: Macedonia-Slovenia (IZIIS-ZAG) “Development and application of the
system for seismic base-isolation of reservoirs and buildings based on the concept of floating structure (ALSC) MON2010-2012
10.2.4 L.Krstevska COST Action FP1101 ”Assessment, reinforcement and monitoring of timber structures”, 2011-2015,
member of WG3-Monitoring of Timber Structures COST – EU Commission, 2011-2015
10.2.5 Ж. Николиќ – лидер Л. Крстевска - Соработник на проектот IP-2014-09-2319 “Razvoj numerickih modela
armirano-betonskih i kamenih zidanih konstrukcija izlozenih potresnom opterecenju zasnovanih na diskretnim
pukotinama” IP-2014-09-2319 2015-2019
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Л. Крстевска, Љ. Ташков Aналитичка и експериментална верификација на сеизмичката стабилност и сигурност на постојни објекти на територијата на општина Карпош - Книга 2: Експериментални недеструктивни
тестови за дефинирање на реалните динамички карактеристики на конструкцијата на објектот со примена
на методата на амбиент вибрации - Станбена зграда на бул. Партизанкски одреди бр. 48а, Скопје Извештај
ИЗИИС 2012-49/2
10.4.2 Л. Крстевска Eksperimentalno ispituvawe na crkvata Uspenie на Pресвета Bogorodiца vo manastirot Treskavec so
tehnikata na ambient vibracii Извештај ИЗИИС 2013-19
10.4.3 Л. Крстевска, Љ. Ташков Динамичко испитување на браната Кнежево со техниката на амбиент вибрации
(прво мерење, полна акумулација, кота на вода 1056 м) Извештај ИЗИИС 2013-37
10.4.4 Л. Крстевска ”Експериментално испитување на конакот, магерницата и камбанеријата од манастирскиот
комплекс Трескавец со методата на амбиент вибрации Извештај ИЗИИС 2014-46
10.4.5 Л. Крстевска Љ. Ташков ”Експериментално испитување на црквата ”Успение на Пресвета Богородица” и
трпезаријата во манастирскиот комплекс Трескавец со методата на амбиент вибрации ” Извештај ИЗИИС
2014-47
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

4

11.3

Докторски дисертации

3

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

L.Krstevska, LJ.Tashkov, V.Rajcic, R. Zarnic ”Seismic Behaviour of Composite Panel Composed of Laminated Wood
and Bearing Glass - Experimental Investigation” “Structural Health Assessment of Timber Structures”, Advanced
Materials Research-Vol.778 (2013), pp.698-705

12.1.2 L. Krstevska, LJ. Tashkov “Shaking table test of 1/30 scaled model of Palasport in Bologna with timber shell roof
structure” “Structural Health Assessment of Timber Structures”, Advanced Materials Research-Vol.778 (2013),
pp.503-510
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 F. Portioli, O. Mammana, R. Landolfo, F. Mazzolani, L.Krstevska, Lj. Tashkov, K. Gramatikov ”Seismic Retrofiting of
Mustafa Pasha Mosque in Skopje: Finite Element Analysis” Journal of Earthquake Engineering, 15: 620-639, 2011,
Publisher:Taylor&Francis (IF 1.049)
12.2.2 F. Aras, L. Krstevska, G. Altay, LJ. Tashkov ”Experimental and numerical modal analyses of a historical masonry
palace” Construction and Building Materials, Volume 25, Issue 1, 2011, Pages 81-91, Elsevier, (IF 2.883)

.............................................................................................................................
УКИМ - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
153

Проект за реакредитација на студиска програма за трет циклус студии од областа на земјотреното инженерство, 2017
.............................................................................................................................

12.2.3 L. Krstevska, LJ. Tashkov “Importance of in situ experimental testing in estimation of seismic stability of structures
and implementation in structural health monitoring” Journal of Civil Structural Health Monitoring, 2014, (DOI) ,
10.1007/s13349-014-0089-0, Springer, (IF 0.92)
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 L. Krstevska, Lj. Tashkov, V. Rajcic, R. Zarnic “Shaking Table Test of Innovative Composite Panel Composed of
Glued Laminated Wood and Bearing Glass” 15WCEE, Lisbon, Portugal, 2012 2012
12.3.2 L.Krstevska, T. Karovska, LJ. Tashkov “Experimental and analytical investigation of dynamic behaviour of 16th
storey RC building” 2ECEES & 15ECEE, 24-28 August 2014, Istanbul Turkey, Paper ID 825 2014
12.3.3 Martin Krause, Jochen Kurz, Francesca Lanata , Lidija Krstevska, Alberto Cavalli “Needs for Further Developing
Monitoring- and NDT-Methods for Timber Structures” SHATIS’15 - 3rd International Conference on Structural
Health Assessment of Timber Structures, Wroclaw - Poland, September 9-11, 2015 2015
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Зоран РАКИЌЕВИЌ

2.

Дата на раѓање

09.11.1966

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1991

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1995

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2001

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
ГП-1 / КИ-203 - Експериментална механика (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ГП-1
/ ЗИ-203 - Експериментална механика (Земјотресно инженерство), ЗИ-308 - Сеизмичка аналлиза и проектирање
на специјални објекти (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-103 - Напредни програмски околини за ефективна инженерска едукација и истражувања (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-404 - Контролирано однесување на конструкциите (Управувани конструкции) (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-106 - Прибирање, процесирање и интерпретација на експериментални податоци (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-301 - Експериментална механика (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-307- Проектирање и
анализа на конструкции со сеизмичка изолација и пасивни системи за дисипација на енергијата(Земјотресно
инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

Rakicevic, Z., Bogdanovic, A., Jurukovski, D. Structural and Behaviour Constraints of Shaking Table Experiments,
Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering Volume 22, 43-63, Role of Seismic Testing Facilities in
Performance Based Earthquake Engineering, Editors Fardis MN and Rakicevic Z. ISBN: 978-94-007-1976-7 (Print)
, 978-94-007-1977-4 (Online); DOI: 10.1007/978-94-007-1977-4 3, Springer 2012

10.1.2 Shendova V., Rakicevic, Z. Krstevska, L., Tashkov, Lj., Gavrilovic, P. Shaking Table Testing of Models of Historic
Buildings and Monuments - IZIIS’ Experience, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering Volume 22,
221-245, Role of Seismic Testing Facilities in Performance Based Earthquake Engineering, Editors Fardis MN and
Rakicevic Z. DOI10.1007/978-94-007-1977-4 12, Springer, 2012
10.1.3 Zoran T. Rakicevic, Aleksandra Bogdanovic, Dimitar Jurukovski and Peter Nawrotzki. Effectiveness of tune mass
damper in the reduction of the seismic response of the structure. Bulliten of Earthquake Engineering, DOI:
10.1007/s10518-012-9341-3,Springer 2012. (2010 Impact Factor 1.701).
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10.1.4 V Shendova, Z. T. Rakicevic, M. Garevski, R. Apostolska, Z.Bozinovski (2014), Implementation of Experimentally
Developed Methodology for Seismic Strengthening and Repair of Historic Monuments, Geotechnical, Geological
and Earthquake Engineering Volume 26, Seismic Evaluation and Rehabilitation of Structures, Editors: Alper
Ilki, Michael N. Fardis, ISBN: 978-3-319-00457-0 (Print) 978-3-319-00458-7 (Online), DOI 10.1007/9783-319-00458-7 8, Springer International Publishing, 115-154.
10.1.5 B. Basu, O.S. Bursi, F. Casciati, S.Casciati, A. E. Del Grosso, M. Domaneschi, L. Faravelli, J. Holnicki-Szulc, H.
Irschik, M. Krommer, M. Lepidi, A. Martelli, B. Ozturk, F. Pozo, G. Pujol, Z. Rakicevic, J. Rodellar (2014), A
European Association for the Control of Structures joint perspective. Recent studies in civil structural control across
Europe, Structural Control and Health Monitoring, Volume 21, Issue 12, pages 1414-1436, December 2014, DOI:
10.1002/stc.1652
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 EC FP7 Project SERIES - SEISMIC ENGINEERING RESEARCH INFRASTRUCTURES FOR EUROPEAN
SYNERGIES, Grant Number 227887 (2009-2013), PI - IZIIS Project Partner Manager.
10.2.2 EC FP7 Project UREDITEME - UPGRADING OF RESEARCH EQUIPMENT FOR DYNAMIC TESTING OF LARGE
SCALE MODELS Grant Number 230099 (2009 - 2012), Leader of Working package 2
10.2.3 Shendova V., Rakicevic Z., and collaborators (2013) Experimental Verification of Innovative Technique For Seismic
Retrofitting Of Traditional Masonry Building, IZIIS Report 2013-44
10.2.4 Богдановиќ А.,Ракиќевиќ З.,Филиповски Д., Марковски И., Наумовски Н., Мицајков С., Оптимална местоположба на дампери во челични рамовски конструкции, Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје, 2014/2015
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 1. Shendova V., Rakicevic Z., and collaborators (2013) Experimental Verification of Innovative Technique For
Seismic Retrofitting Of Traditional Masonry Building, IZIIS Report 2013-44.
10.4.2 2. Rakicevic Z., Markovski I., Filipovski D., Naumovski N. (2014): Seismic Qualification According to IEEE Std. 6932005 of a Current Transformer Type AGU-72.5, Manufactured by Koncar Instrument Transformers Inc, Croatia,
IZIIS Report 2014-01.
10.4.3 3. Rakicevic Z., Markovski I., Filipovski D., Naumovski N. (2014): Seismic Qualification According to IEEE Std. 6932005 of a Current Transformer Type AGU-123, Manufactured by Koncar Instrument Transformers Inc, Croatia,
IZIIS Report 2014-02.
10.4.4 4. Rakicevic Z., Markovski I., Filipovski D., Naumovski N. (2014): Seismic Qualification According to IEEE Std. 6932005 of a Current Transformer Type AGU-123 with RUBBER BEARINGS, Manufactured by Koncar Instrument
Transformers Inc, Croatia, IZIIS Report 2014-03.
10.4.5 5. Rakicevic Z., Markovski I., Filipovski D., Naumovski N. (2014): Seismic Qualification According to IEEE Std.
693-2005 of a Current Transformer Type AGU-245 with composite insulator, Manufactured by Koncar Instrument
Transformers Inc, Croatia, IZIIS Report 2014-32..
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

2

11.3

Докторски дисертации

1

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Z. Rakicevic, M. Garevski, N. Naumovski, I. Markovski, R. Golubovski, D. Filipovski, Ugrading of 5 DOF Seismic
Testing System With The Newest Real-Time Three Variable Digital Control System, Proceedings of the 15th World
Conference on Earthquake Engineering, IAEE, Lisbon, Portugal, September 2012, full paper on USB Proceedings,
paper WCEE2012 4260

12.1.2 Lu, A. Jäger, H. Degee, V. Sendova, Z. Rakicevic, M. Tomazevic, P. Candeias, A. C. Costa, E. Coelho, Full Scale
Testing Of Modern Unreinforced Thermal Insulation Clay Block Masonry Houses, Proceedings of the 15th World
Conference on Earthquake Engineering, IAEE, Lisbon, Portugal, September 2012, full paper on USB Proceedings,
paper WCEE2012 1589.
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12.1.3 Bogdanovic A., Rakicevic Z., Filipovski D., Markovski I. Optimization In Steel Structures Using Genetic Algorithm,
International Conference SE-50EEE, Skopje, Republic of Macedonia, May 2013, ISBN 978-608-65185-2-3, paper
600.
12.1.4 Aleksandra Bogdanovic, Zoran T. Rakicevic and Dejan Filipovski, Optimal Placement of Prestressed Damping
Devices in Steel Frame Structures, 6-th World Conference on Structural Control and Monitoring, Barcelona, Spain,
15-17 July 2014, full paper on CD Proceedings, pp 2931-2943.
12.1.5

Aleksandra Bogdanovic, Zoran T. Rakicevic and Dejan Filipovski, Comparison Between Two Optimization
Procedures For Damper Location In Steel Frame Structures, Second European Conference on Earthquake
Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August 25-29, 2014, full paper on USB Proceedings, pp 401-411.

12.1.6 Suikai Lu, Andreas Jäger, Hervé Degée, Christophe Mordant, Ambra Chioccariello, Zoran Rakizevic, Veronika
Sendova, Paulo Candeias, Luis Mendes, Alfredo Campos Costa And Ema Coelho, Second European Conference on
Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August 25-29, 2014, full paper on USB Proceedings file
29 12 30 13 30.pdf, pp 175-186
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Zoran T. Rakicevic, Aleksandra Bogdanovic, Dimitar Jurukovski and Peter Nawrotzki. Effectiveness of tune mass
damper in the reduction of the seismic response of the structure. Bulliten of Earthquake Engineering, DOI:
10.1007/s10518-012-9341-3,Springer 2012. (2010 Impact Factor 1.701).
12.2.2 Rakicevic, Z., Bogdanovic, A., Jurukovski, D. Structural and Behaviour Constraints of Shaking Table Experiments,
Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering Volume 22, 43-63, Role of Seismic Testing Facilities in
Performance Based Earthquake Engineering, Editors Fardis MN and Rakicevic Z. ISBN: 978-94-007-1976-7 (Print)
, 978-94-007-1977-4 (Online); DOI: 10.1007/978-94-007-1977-4 3, Springer 2012
12.2.3 B. Basu, O.S. Bursi, F. Casciati, S.Casciati, A. E. Del Grosso, M. Domaneschi, L. Faravelli, J. Holnicki-Szulc, H.
Irschik, M. Krommer, M. Lepidi, A. Martelli, B. Ozturk, F. Pozo, G. Pujol, Z. Rakicevic, J. Rodellar (2014), A
European Association for the Control of Structures joint perspective. Recent studies in civil structural control across
Europe, Structural Control and Health Monitoring, Volume 21, Issue 12, pages 1414-1436, December 2014, DOI:
10.1002/stc.1652
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Z. Rakicevic, M. Garevski, N. Naumovski, I. Markovski, , Adaptive Control Techniques for Seismic Testing Systems,
Proceedings of the 5th European Conference on Structural Control, EACS 2012, EACS, Genoa, Italy, June 2012, full
paper on CD Proceedings, paper 242.
12.3.2 Z. Rakicevic, M. Garevski, I. Markovski, N. Naumovski, Ugrading of 5 DOF Seismic Testing System With The
Newest Real-Time Three Variable Digital Control System, Proceedings of the 5th European Conference on Structural
Control, EACS 2012, EACS, Genoa, Italy, June 2012, full paper on CD Proceedings, paper 241.
12.3.3 Suikai Lu, Andreas Jäger, Hervé Degée, Christophe Mordant, Ambra Chioccariello, Zoran Rakizevic, Veronika
Sendova, Paulo Candeias, Luis Mendes, Alfredo Campos Costa And Ema Coelho, Second European Conference on
Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, August 25-29, 2014, full paper on USB Proceedings file
29 12 30 13 30.pdf, pp 175-186
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Роберта АПОСТОЛСКА

2.

Дата на раѓање

10.11.1967

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1991

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1995

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2003

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
КИ-303 - Челични и ѕидани конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-304
- Анализа на сеизмичката отпорност на челични и ѕидани конструкции (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-103 - Градежни материјали (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), КИ-301 - Армирано бетонски конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-201 - Асеизмичко
проектирање на АБ, челични и ѕидани констркции (Земјотресно инженерство), ЗИ-204 - Инженерски материјали (Земјотресно инженерство), ЗИ-303 - Земјотресна отпорност на АБ згради (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-412 - Сеизмичка стабилност на челични конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-414 - Современи сеизмички проектни методологии (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-102 - Современи компјутерски алатки од областа на анализата на конструкциите и континуумите
(Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-203 - Современи инженерски материјали (Земјотресно инженерство), ДСЗИ-303- Асеизмичко проектирање на АБ, челични и ѕидани конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-401
- Земјотресна отпорност на постојни АБ згради (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

1. Taucer F. Apostolska R., Editors (2015) “Experimental Research in Earthquake Engineering: EU-SERIES
Concluding workshop” SPRINGER Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering Edition (ISBN 9783-319-10135-4).

10.1.2 2. Apostolska R., Taucer F., Dimova S., (2014) “Building capacities for elaboration of NDPs and NAs of the Eurocodes
in the Balkan region”, JRC Science and Policy Report, EUR 26949EN (2014).
10.1.3 3. Apostolska R, Taucer F., Dimova S. Pinto A. (2014) Adoption of the Eurocodes in the Balkan region, Proceeding
on the Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, August 25-29, 2014.
10.1.4 4. V. Shendova, Z. Rakicevik, M. Garevski, R. Apostolska, Z. Bozinovski, “Implementation of Experimentally
Developed Methodology for Seismic Strengthening and Repair of Historic Monuments”, A. Ilki and M.N. Fardis
(eds.), Seismic Evaluation and Rehabilitation of Structures, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering
26, DOI 10.1007/978-3-319-00458-7 8, Springer International Publishing Switzerland 2014.
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10.1.5 5. G. Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska, V. Shendova, “Methodology for visual screening, geo-referenced
inventory and following of seismic stability and safety of existing building structures in the territory of the Karposh
municipality, Skopje”, Proc. of the International SE-50EEE Conference to mark 50 years of Skopje Earthquake, May
28-31, 2013, Skopje, (paper ID 504).
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 1. Fischinger M. Isakovic T. Zoubek B., Apostolska R., Necevska-Cvetanovska G., Sendova V,. ”Seismic resilience
and strengthening of precast industrial buildings with concrete claddings”, (on-going).
10.2.2 2. G.Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska et al., Frame – masonry composites for Modeling and standardizations,
FRA-MA, (experimental investigations), 2015.
10.2.3 3. G. Necevska-Cvetanovska, R. Apostolska. Vulnerability assessment of RC structures including soil flexibility, Joint
Research Project: the former Yugoslav Republic of Macedonia and China (2014-2015).
10.2.4 4. ESF Project ”Smart Energy Regions”, TU 1104 COST Action, (2012-2016), (Member of the Management
Committee and participant in WP2).
10.2.5 5. R. Apostolska et al., Seismic safety of precast industrial buildings, Joint research project: Republic of Slovenia
and Republic of Macedonia, 2010-2011.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1 1. Taucer F. Apostolska R., Editors (2015) “Experimental Research in Earthquake Engineering: EU-SERIES
Concluding workshop” SPRINGER Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering Edition (ISBN 9783-319-10135-4).
10.3.2 2. Апостолска Р., Шендова В., Челични и ѕидани конструкции, Интерна скрипта, УКИМ-ИЗИИС, 2012.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 1. Г. Нечевска-Цветановска, Р. Апостолска и др., Извештај проект FRA-MA, 2015.
10.4.2 3. Г. Нечевска-Цветановска, Р. Апостолска и др. (2012). Методологија за евидентирање и следење на состојбата на постојните градежни објекти на територија на општина Карпош со изработка на соодветна компјутерска алатка, Извештај ИЗИИС, 2012-56.
10.4.3 4. Necevska-Cvetanovska G., Apostolska R., “Verification of seismic stability and safety of building “A” structure in
Mitrovica, Kosovo, IZIIS Report 2012-20/3.
10.4.4 5. Завршен извештај за извршена ревизија на конструктивниот дел на основниот проект на објектот,
Станбено-деловен комплекс Џевахир, населба Аеродром, Скопје, мај, 2012.
10.4.5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

3

11.3

Докторски дисертации

3

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

1. Tsionis G., Apostolska R., Taucer F., ”Effectiveness of Techniques for Seismic Strengthening of RC Frame
Buildings”., IABSE Symposium Report, IABSE Conference Geneva 2015: Structural Engineering: Providing
Solutions to Global Challenges, pp. 1-8(8).

12.1.2 2. Apostolska R., THE NEED OF INTEGRATED RENOVATION OF THE EXISTING BUILDING STOCK IN
MACEDONIA, SAFESUST workshop, Ispra, November 26-27, 2015.
12.1.3 3. Apostolska R, Taucer F., Dimova S. Pinto A. (2014) Adoption of the Eurocodes in the Balkan region, Proceeding
on the Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, August 25-29, 2014.
12.1.4 4. Necevska-Cvetanovska, G, Apostolska R, Sendova V, Vitanova M, Cvetanovska J (2014) Geo-referenced Inventory
toward Seismic Safety of Existing Building – Case Strudy Karposh Municipality Skopje, Proceeding on the Second
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, August 25-29, 2014.
12.1.5

5. J. Bojadziev, R. Apostolska, G. Necevska-Cvetanovska, “Performance-based seismic design of reinforced concrete
high-rise buildings”, Proc. of the International SE-50EEE Conference to mark 50 years of Skopje Earthquake, May
28-31, 2013, Skopje, (paper ID 501).

12.1.6 6. Apostolska R., ”Application of steel braces for seismic retrofitting of the RC buildings - brief review of the existing
practice”, Scientific Journal of Civil Engineering, Vol. 4, Issue 2, December 2015.
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12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 1. Apostolska R., Necevska-Cvetanovska G., Bojadjiev J., Bojadjieva J., “Seismic performance of RC high-rise
buildings – a case study of 44 storey structure in Skopje, Macedonia”, Technical Gazzette Journal, DOI No.
17559/TV/20150312110020, 2016 (IF=0.579).
12.2.2 2. Samardzioska T. Apostolska R., ” Measurement of heat-flux of new type façade walls”, Special Issue Smart
Energy Regions—Drivers and Barriers to the Implementation of Low Carbon Technologies at a Regional Scale),
Sustainability 2016, 8(10), 1031; doi:10.3390/su8101031. (IF = 1.343).
12.2.3 3. Apostolska R., Necevska-Cvetanovska G., Bojadzieva J., Gjorgjievska E., ”Seismic performance assessment of softstory RC frame buildings”, J. Int. Environmental Application and Science, Vol. 11(3): 241-248 (2016). (IF=0.876).
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 1. Apostolska R., THE NEED OF INTEGRATED RENOVATION OF THE EXISTING BUILDING STOCK IN
MACEDONIA, SAFESUST workshop, Ispra, November 26-27, 2015.
12.3.2 2. Apostolska R., et al., ”Elaboration of maps for climatic and seismic actions for structural design in the Balkan
region”, workshop organized by European Commission, DG JRC, Zagreb, 2015.
12.3.3 3. R. Apostolska, G. Necevska-Cvetanovska, J. Bojadziev, M. Fischinger, T. Isakovic, M.Kramar, “Analytical
investigations of beam-column connections in precast buildings under seismic loads”, Proc. of 15 World Conference
on Earthquake Engineering, Lisbon, September 24-28, 2012, (Paper ID 2117).
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Виолета МИРЧЕВСКА

2.

Дата на раѓање

30.11.1957

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1982

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1992

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

1999

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
КИ-306 - Брани и специјални конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање),
ЗИ-306 - Асеизмичко проектирање на брани (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-202 - Примена на метод на конечни елементи во анализа на конструкции (Конструктивно инженерство
со асеизмичко проектирање), КИ-204 - Геотехничко инженерство (Конструктивно инженерство со асеизмичко
проектирање), ЗИ-205 - Анализа со конечни елементи (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-306 - Сеизмичко проектирање на брани (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-406 - Надежност на конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-410 - Метод на гранични елементи (Земјотресно инженерство), ДСЗИ-413 - Механика на карпи (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-415 - Алгоритми за решавање на нелинеарни
равенки со примена нa FEM (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-102 - Современи компјутерски алатки од областа на анализата на конструкциите и континуумите
(Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-302 - Нелинеарна анализа со конечни елементи (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

Violeta Mircevska , Vladimir Bickovski , Ivana Aleksov , Viktor Hristovski. ” Influence of irregular canyon shape on
location of truncation surface”, Engineering Analysis with Boundary Elements 37 (2013) 624–636. Impact factor
1.596

10.1.2 Hristovski V., Dujic, B., Stojmanovska M., Mircevska V., ”Full-Scale Shaking-Table Tests of XLam Panel Systems and
Numerical Verification — Part 1: Specimen 1”, ASCE Journal of Structural Engineering , Submitted: 26 September
2011, Accepted: 11 October 2012, Published: 13 October 2012, Impact factor 0.95
10.1.3 Mircevska V., Nastev M., Hristovski V., Bulajic I., Arch dam - fluid interaction considering reservoir topology,
Publisher: Taylor and Francis , Journal of Earthquake Engineering, vol.18: issue 7, pp: 1083–1101, 2014, , Impact
factor 1,48
10.1.4 Mircevska V., Nastev M., Hristovski V., Malla S., Garevski M., Development and validation of the HDI matrix method
for fluid-structure interaction,Journal of Computing in Civil Engineering, ASCE, (in press), Impact factor 2,02
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10.1.5 Violeta Mircevska, Miroslav Nastev , Viktor Hristovski & Ivana Bulajic, Eigenvalue Solution of Arch Dams: ADADIZIIS Software, Gradevinar ( in press) IF 0.2
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 Мирчевска, Михаил Гаревски, Виктор Христовски,Марта Стојмановска ,Милена Манова , Развој на конститутивен модел за работа на вертикална конструктивна фуга кај лачна брана со имплементација во софтверот
ADAD-IZIIIS
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1 ADAD-IZIIS software: Analysis and Design of Arch Dams - User’s Manual, [2012]. Institute of Earthquake
Engineering – IZIIS, University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia.
10.3.2 PROCESS software: Analysis and Design of Rockfill Dams - User’s Manual, [2010]. Institute of Earthquake
Engineering – IZIIS, University of Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 “Assessment of Seismic Hazard and Risk in Emirate of Abu Dhabi”, UAE - Abu Dhabi; 2011/12
10.4.2 Статичка и Динамичка Анализа на брана “Црвени Муљ”, Извештај ИЗИИС 2016-19 Мирчевска В, Витанова
М., Едип К.
10.4.3 СТАТИЧКА АНАЛИЗА на ТЕМЕЛНА ПЛОЧА за КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР “Мајка Тереза”Скопје
10.4.4
10.4.5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

3

11.3

Докторски дисертации

2

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Violeta Mircevska, Miroslav Nastev, Viktor Hristovski, Ivana Bulajic, Arch dam - fluid interaction considering
reservoir topology, Publisher: Taylor and Francis , Journal of Earthquake Engineering, vol.18: issue 7, pp:
1083–1101, 2014

12.1.2 Violeta Mircevska, Vladimir Bickovski, Ivana Aleksov, Viktor Hristovski, Influence of irregular canyon shape on
location of truncation surface, Publisher: Elsevier, Engineering Analysis with Boundary Elements 37 (2013) pp. 624636.
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Violeta Mircevska, Miroslav Nastev, Viktor Hristovski, Ivana Bulajic, Arch dam - fluid interaction considering
reservoir topology, Publisher: Taylor and Francis , Journal of Earthquake Engineering, vol.18: issue 7, pp:
1083–1101, 2014
12.2.2 Violeta Mircevska, Vladimir Bickovski, Ivana Aleksov, Viktor Hristovski, Influence of irregular canyon shape on
location of truncation surface, Publisher: Elsevier, Engineering Analysis with Boundary Elements 37 (2013) pp. 624636.
12.2.3
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12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 V. Mircevska, I Bulaic,SIGNIFICANT FACTORS INFLUENCING DAM – FLUID INTERACTION EFFECTS,INDIS
2012, NOVI SAD, 28-30 NOVEMBER 2012 UDK: 624.21.014.2
12.3.2 Violeta Mircevska, Ivana Bulajic, K. Manova, Comparison of added mass method with sophisticated analytical
BEM-FEM approach using ADAD-IZIIS software, Electronic Proceedings of 15th World Conference on Earthquake
Engineering held in Lisbon September 24-28, 2012.
12.3.3 Violeta Mircevska , Mihail Garevski , Ivana Bulajic.BENCHMARK TEST OF THE EIGENVALUE SOLUTION IN
ADAD-IZIIS SOFTWARE, GNP, Zablak 2012
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Влатко ШЕШОВ

2.

Дата на раѓање

06.07.1969

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1994

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1997

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2003

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
КИ-204 - Геотехничко инженерство (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-202 Динамика на почви и фундаменти (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-206 - Динамика на почви и фундаменти (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-207 - Напредно геотехничко инженерство (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-405 - Фундирање на објекти. Интеракција тлоконструкција (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-102 - Современи компјутерски алатки од областа на анализата на конструкциите и континуумите
(Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-308 - Сеизмологија на силни земјотреси и сеизмичко микрореонирање (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

Garevski M., Zugic Z., Sesov V., Advanced seismic slope stability analysis Journal of the International Consortium
on Landslides, October 2012 Springer

10.1.2 Sesov, V., Ramin M., Towhata I. and Anh N-T., Experimental Study on Large Pile Groups in Sloping Ground
Subjected to Horizontal Displacement of Liquefied Ground: 1-g Shaking Table Tests” Soils and Foundations, Journal
of Japanese Geotechnical Society / 2010
10.1.3 Kemal E., Garevski M., Sesov, V., Numerical Simulation of Geotechnical Problems by Coupled Finite and Infinite
Elements Journal of Civil Engineering and Architecture / 2013
10.1.4 K. Edip, M. Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Bojadjieva and I.Gjorgjiev Boundary effects on seismic analysis of
multi storey frames considering Soil Structure Interaction Phenomenon Springer / 2013
10.1.5 K. Edip, M. Garevski, V. Sheshov, J. Bojadjieva Seismic Analysis Of Multistorey Frames Considering Effects Of
Boundary Conditions EGTZ 2016
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
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10.2.1 UREDITEME - Upgrading Of Research Equipment For Dynamic Testing Of Large Scale Models. FP7 project 20092012
10.2.2 Reduction Of Liquefaction Hazard In Urban Areas - New Developments, Macedonian - Chinese Scientific and
Technological Cooperation, 2009-2010
10.2.3 SERIES - Seismic Engineering Research Infrastructures for European Synergies. FP7 project., 2009 - 2012
10.2.4 Транснационална мрежа за соработка за националните контакт лица за “WIDESPREAD“, HORIZON2020,
2015 - 2019
10.2.5 COST Action TU1202 , Impact of climate change on engineered slopes for infrastructure, 2012 - 2016
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Sesov V., & Cvetanovska J. Terrain Instability Analysis In Seismic Active Regions Application of GIS Methodology
2010
10.4.2 Zugic Z. & Sesov V., Unceirtainities Of Seismic And Geotecnical Data For Performace Based Seismic Slope Stability
Analysis Proc. 14ECEE, 2010
10.4.3 Sesov, V. & Cvetanovska, J., Microzonation of landslide hazard triggered by earthquakes - Application of GIS
methodology COST 2010
10.4.4 Sesov V., Dojcinovski D., Edip D. & Cvetanovska J., Evaluation of the site seismic potential for performance based
design Proc. II PBD/ Italy 2012
10.4.5 Sesov V., Cvetanovska J. & Edip K Geotechnical aspects in sustainable protection of cultural and historical
monuments Proc. 18 ICSMGE / 2013
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

4

11.3

Докторски дисертации

3

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

SESOV, V. Laboratory experiments on soil dynamic characteristics of NPP Site Proc. ICONE USA/ 2012

12.1.2 Sesov V., Garevski M., Rakicevic Z., R. Bairrão, L. Caldeira & E. Coelho UREDITEME project - building capacities
through FP7 research networking Proc. 15WCEE / 2013
12.1.3 J.Cvetanovska, V.Sesov, K. Edip Sand characterization for experimental studies on liquefaction phenomena ICEGE/
Istanbul 2013
12.1.4 V.Sesov, J.Cvetanovska, K. Edip Evaluation of the Liquefaction Potential by In-situ Tests and Laboratory
Experiments In Complex Geological Conditions Proc. 15WCEE / 2013
12.1.5

V.Sesov, K. Edip , J.Cvetanovska Geotechnical Issues in Structural Stabilization of Historical Monument - Clock
Tower Chicago / 2013

12.1.6 V.Sesov, J.Cvetanovska, K. Edip Geotechnical aspects in sustainable protection of cultural and historical monuments
18 ICSMGE, Proc. / 2013
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Sesov, V., Ramin M., Towhata I. and Anh N-T., Experimental Study on Large Pile Groups in Sloping Ground
Subjected to Horizontal Displacement of Liquefied Ground: 1-g Shaking Table Tests” Soils and Foundations, Journal
of Japanese Geotechnical Society / 2010
12.2.2 Kemal E., Garevski M., Sesov, V., Numerical Simulation of Geotechnical Problems by Coupled Finite and Infinite
Elements Journal of Civil Engineering and Architecture / 2013
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
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12.3.1 V.Sesov, I. Zafirova, V. Gadza, J. Cvetanovska, K. Edip Laboratory tests on soil dynamic characteristics of NPP
Site International Conference on Earthquake Engineering: From case history to practise (In honour of Prof. Kenji
Ishihara), , Istanbul, Turkey 2013
12.3.2 Sesov V., Dojcinovski D., Edip D. & Cvetanovska J. Evaluation of the site seismic potential for performance based
design Second International Conference On Performance-Based Design In Earthquake Geotechnical Engineering, Taormina (Italy) 2012
12.3.3 J. Bojadzieva, V. Sesov, K.Edip Experimental setup for sand liquefaction studies on shaking table 6th International
Conference on Earthquake Geotechnical Engineering New Zealand 2015
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Проф. д-р Драги ДОЈЧИНОВСКИ

2.

Дата на раѓање

20.6.1956

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1980

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1995

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2005

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Редовен професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
ЗИ-103 - Инженерска сеизмологија (Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДЗ-ЗИ-205 - Инженерска сеизмологија (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-308 - Сеизмологија на силни
земјотреси и сеизмичко микрореонирање (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

Драги Дојчиновски, Марта Стојмановска, Искуства со сеизмички мониторинг на високи брани во република
Македонија Здружение Македонски комитет за големи брани – ЗМКГБ, 11-то советување за водостопанство
и хидротехника, 6-7 Октомври, 2016 год., Скопје

10.1.2 И. Паскалева, Р.Иванов, Д. Дојчиновски, Анализа на земјотресот од 22 Мај 2012 година(Западна Бугарија) за
евалуација на регионална атенуација Зборник на III-научна конференција за едукација, наука и иновации
(ЕНИ), јуни 2013,стр.123-133 , Бугарија
10.1.3 Драги Дојчиновски, Лазо Пекевски, Назми Хаси, Татајана Олумчева, Џулиано Панза, Франко Вакари, Франко Романели “Ре-евалуација на сеизмички хазард за територијата на Република Македонија и Косово: неодетерминистички приод” Меѓународна конференција за одбележување на 50 години од земјотресот во Скопје
- SE-50EEE, 28-31 мај, 2013, Скопје, Р. Македонија
10.1.4 Б. Димишковска, Д. Дојчиновски, „Влијание од печатницата Бато и дивајн врз животната средина (Скопје,
Р. Македонија)”, Зборник на трудови од 3 Меѓународна професионална конференција, Белград, Србија, мај
2012, стр. 180-188
10.1.5
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
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10.2.1 Драги Дојчиновски раководител на билатерален проект „Истражувања за симулација на силни движења за
сеизмичка анализа на конструкции“, Билатерален проект со НР Кина, 2016-2017 ИЗИИС Скопје, 2016 година
10.2.2 Драги Дојчиновски раководител билатерален проект „ Нео-детерминистичка анализа на сеизмички хазард
“, Програма за меѓународна соработка меѓу Македонија и Кина, 2014 – 2015, ИЗИИС Скопје, 2014 година
10.2.3 Марта Стојмановска, раководител на проект, Драги Дојчиновски, учесник „Дефинирање на унифициран
пристап за обработка на записите од јаки земјотреси и соодветни корективни техники“, УКИМ-ИЗИИС, 20152016, Проект финасиран од МОН., ИЗИИС Скопје, 2015 година
10.2.4 Влатко Шешов, раководител на проект, Драги Дојчиновски, учесник „Намалување на хазардите од ликвифакција во урбани подрачја – нови достигнувања“,Програма за меѓувладина соработка меѓу Кина и Македонија, 2009 – 2011., ИЗИИС Скопје, 20011 година
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1 Драги Дојчиновски, Инженерска сеизмологија, Интерна скрипта УКИМ-ИЗИИС/ 2016
10.3.2 Драги Дојчиновски Инженерска сеизмологија – анализа на сеизмички хазард, компјутерски програм и пример Интерна скрипта за вежби, УКИМ-ИЗИИС/ 2016
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Д. Дојчиновски, Т.Олумчева, и Л.Пекевски „Индуцирина сеизмичност кај хидроелектрани” Светски симпозиум на мултидисциплинарни науки за земјата СМН 2015, 7-11 Септември, 2015 Прага (Република Чешка)
10.4.2 Абделнасер Мохамед, Р.Фат-Хелбари, А. Башер, Д. Дојчиновски, “Примена на амбиент вибрации при определување на карактеристики на локација за Универзитетот Асуан во Јужен Египет” Меѓународна конфереција
по повод 50 години од земјотресот во Скопје SE-50EEЕ, 28-31 мај, 2013, Скопје, Република Македонија
10.4.3 Хаси Н., Д. Дојчиновски, Л. Кастарати “Геофизички истражувања за населбата Баја во Гњилане” Меѓународна конфереција по повод 50 години од земјотресот во Скопје SE-50EEЕ, 28-31 мај, 2013, Скопје, Република
Македонија
10.4.4 Шешов В., Дојчиновски Д., Едип К. и Ј. Цветановска “Оцена на сеизмички потенцијал на локација за проектирање врз основа на однесување” Бр. 1.02, Зборник од Втората меѓународна конференција за проектирање
врз основа на однесување во геотехничкото инженерство, 28-30 мај, 2012 – Таормина (Италија)
10.4.5 Паскалева И., Д. Дојчиновски, Р. Иванов, “Спектри на забрзување и одговор за земјотресот од 22 мај 2012
(Западна Бугарија), Меѓународна конфереција по повод 50 години од земјотресот во Скопје SE-50EEЕ, 28-31
мај, 2013, Скопје, Република Македонијa
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

-

11.3

Докторски дисертации

2

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Стојмановска М., А.Богдановиќ, К.Едип, Д.Дојчиновски, „Преглед на современата состојба во однос на сеизмичкото однесување на конструкции од вкрстено лепено ламелирано дрво“ , Научен журнал за градежништвото, Волумен 5, Издание 1, Јули 2016, Скопје, Македонија, стр.17-26

12.1.2 Б. Димишковска, Д.Дојчиновски, В.Радовиќ “Квалитет на воздухот во Р.Македонија во зависност од присуството на сулфур диоксид” XVIII Меѓународна ЕКО Конференција, Нови Сад, Србија , Септември, 2014,
стр.59-67
12.1.3 Д.Дојчиновски, “Сеизмички мониторинг на конструкции- алатка за намалување на сеизмичкиот хазард во
урбани средини ” Меѓународна работилница за нелинеарна математика, физика и природни хазарди”, Софија,28 ноември-2 декември, 2013, Софија, Бугарија
12.1.4 Дојчиновски Д., Олумчева Т., Зафирова И., Гаџа В. „Оштетување и функционалност на патни системи во
земјотресни услови“ 4. Симпозиум на Друштвото за геотехника на Македонија, 25-28.6.2014, Струга.
12.1.5

И. Паскалева, Р. Иванов, Д. Дојчиновски, “Осврт на главните карактеристики на земјотресот од 22 мај
2012 година во регионот на градот Перник” Зборник на 13 меѓународна конференција, VSU’2013 статија со
ID_VIII-1., Бугарија

12.1.6
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12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Рапуча А., Дојчиновски Д., “Однесување на постојните ѕидани конструкции под дејство на земјотреси и препораки за нивно зајакнување” Меѓународен журнал за околина и наука, Vol.9(3): 417-421 (2014). Импакт
фактор на журналот (IC2013=4.438)
12.2.2 Хатем М. Ел Сајед, Хусам Ел Зајнех, Д. Дојчиновски, В. Михаилов, “Ре-евалуација на сеизмички хазард на Сирија” Меѓународен журнал за геонауки, 2012, 3, 847-855, публикувано онлајн, септември, 2012,
(http://www.SciRP.org/journal/ijg)
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Дојчиновски Д., Н/. Куљич, Т. Олумчева Надградба на сиситемот за оскулатација на Брана „Пива“ Интернационална коференција по повод 50 години од основање на УКИКМ-ИЗИИС 12-16 Мај 2015, Скопје
12.3.2 Дојчиновски Д., Т. Олумчева, Ш. Мустафа „Сеизмичко микрореонирање, пример студија за населба Улпијана во Приштина “ Петнаесетта европска конференција за земјотресно инженерство и втора европска конференција за земјотресно инженерство и сеимологија (14ECEE) and (2ECEES), 24 - 29 август, Истанбул, 2014
12.3.3 Дојчиновски Д., Т. Олумчева, Б. Димишкова, Л. Пекевски, Г. Ванг, “Оцена на потенцијал за појава на сеизмичност индуцирана од акумулација – пример студија – брана Козјак”, 15th Светска конференција за земјотресно инженерство 2012 Лисабон, Португалија
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Вонр. проф. д-р Игор ЃОРЃИЕВ

2.

Дата на раѓање

09.04.1975

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1999

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

2004

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2011

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Вонреден професор

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
ГП-3 / КИ-206 - Вовед во МАТЛАБ и негова примена за инженерски анализи (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ГП-3 / ЗИ-206 - Вовед во МАТЛАБ и негова примена за инженерски анализи
(Земјотресно инженерство)
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-102 - Анализа на конструкции (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-102 - Анализа на конструкции (Земјотресно инженерство), ЗИ-205 - Анализа со конечни елементи (Земјотресно инженерство), ЗИ-308 - Сеизмичка анализа и проектирање на специјални објекти (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-105 - МAТЛAБ со примена во инженерски анализи (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-103- Напредни програмски околини за ефектирвна инженерска едукација и истражувања (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-202 - Анализа на конструкции (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-302 - Нелинеарна
анализа со конечни елементи (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-307- Проектирање и анализа на конструкции
со сеизмичка изолација и пасивни системи за дисипација на енергијата (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-415
- Алгоритми за решавање на нелинеарни равенки со примена во FEM (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-416 Дијагностика на состојбата на изведени конструкции (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

[1]. Igor Gjorgjiev, Mihail Garevski, A polynomial analytical model of rubber bearings based on series of tests,
Engineering Structures, Volume 56, November 2013

10.1.2 [2]. K.Edip, M.Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Cvetanovska and I.Gjorgjiev, “Numerical simulation of
Geotechnical Problems by Coupled Finite and Infinite Elements”, Journal of Civil Engineering and Architecture,
Volume 7, No.2 pp.68-77, Feb.2013
10.1.3 [3]. Aleksandra Ivanoska-Dacikj, Gordana Bogoeva-Gaceva, Aleksandra Buzarovska, Igor Gjorgjiev, Luljeta Raka
“Preparation And Properties Of Natural Rubber/Organo-Montmorillonite: From Lab Samples To Bulk Material”
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 33, No. 2, 2014
10.1.4
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10.1.5
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 [2]. Билатерален Проект Р.Македонија со Р.Кина „Однесување на високите згради при дејство на сеизмички
сили и сили од ветер“ за 2016-2017
10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Igor Gjorgjiev, Mihail Garevski, Vlado Micov, Kemal Edip, Julijana Bojadjieva, “Influence Of The Fiber Orientation
And Pattern On The Vertical Stiffness Of The Rubber Bearings” IZIIS 50 International conference on Earthquake
Engineering and Seismology, 12-16 Maj, 2015
10.4.2 Mihail Garevski, Goran Jekikj, Igor Gjorgjiev, Aleksandar Zurovski, Nikola Naumov, “Forced and Ambient Vibration
In-Situ Testing of Ten Storey Residential Building” IZIIS 50 International conference on Earthquake Engineering
and Seismology, 12-16 Maj, 2015
10.4.3 I.Gjorgjiev, M.Garevski, K. Edip and J.Bojadjieva, “Vertical behavior of rubber bearings with layers of different
materials”, 16th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineers (MASE) 01-03
Оctober, 2015 Ohrid, Macedonia
10.4.4 K. Edip, M.Garevski, C.Butenweg, V. Sheshov, J.Bojadjieva, I.Gjorgjiev and T. Kitanovski, “Simulation of wave
propagation in 6.8soil media by infinite boundary elements”, 16th International Symposium of Macedonian
Association of Structural Engineers (MASE) 01-03 Оctober, 2015 Ohrid, Macedonia
10.4.5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

-

11.3

Докторски дисертации

-

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Igor Gjorgjiev, Mihail Garevski, Vlado Micov, Kemal Edip, Julijana Bojadjieva, “Influence Of The Fiber Orientation
And Pattern On The Vertical Stiffness Of The Rubber Bearings” IZIIS 50 International conference on Earthquake
Engineering and Seismology, 12-16 Maj, 2015

12.1.2 Igor Gjorgjiev, Mihail Garevski, Kemal Edip, Julijana Bojadjieva “Simple Analytical Model For Rubber Bearings” in
Proceedings of the Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), European
Association of Earthquake Engineering (EAEE) and European Seismological Commission (ESC), Istanbul, Turkey,
24-29 August, 2014
12.1.3 Mihail Garevski, Vanco Cifliganec, Goran Jekikj, Igor Gjorgjiev, Nikola Naumovski, Aleksandar Zurovski
“Experimental In-Situ Testing Of Nine Storey Building By Forced And Ambient Vibration Methods” in Proceedings
of the Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), European Association of
Earthquake Engineering (EAEE) and European Seismological Commission (ESC), Istanbul, Turkey, 24-29 August,
2014
12.1.4 I.Gjorgjiev, M.Garevski, K. Edip and J.Bojadjieva, “Vertical behavior of rubber bearings with layers of different
materials”, 16th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineers (MASE) 01-03
Оctober, 2015 Ohrid, Macedonia
12.1.5
12.1.6
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12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Igor Gjorgjiev, Mihail Garevski, A polynomial analytical model of rubber bearings based on series of tests,
Engineering Structures, Volume 56, November 2013
12.2.2 K.Edip, M.Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Cvetanovska and I.Gjorgjiev, “Numerical simulation of Geotechnical
Problems by Coupled Finite and Infinite Elements”, Journal of Civil Engineering and Architecture, Volume 7, No.2
pp.68-77, Feb.2013
12.2.3 Aleksandra Ivanoska-Dacikj, Gordana Bogoeva-Gaceva, Aleksandra Buzarovska, Igor Gjorgjiev, Luljeta Raka
“Preparation And Properties Of Natural Rubber/Organo-Montmorillonite: From Lab Samples To Bulk Material”
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 33, No. 2, 2014
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 I.Gjorgjiev, M.Garevski, K. Edip and J.Bojadjieva, “Vertical behavior of rubber bearings with layers of different
materials”, 16th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineers (MASE) 01-03
Оctober, 2015 Ohrid, Macedonia
12.3.2 Igor Gjorgjiev, Mihail Garevski, Vlado Micov, Kemal Edip, Julijana Bojadjieva, “Influence Of The Fiber Orientation
And Pattern On The Vertical Stiffness Of The Rubber Bearings” IZIIS 50 International conference on Earthquake
Engineering and Seismology, 12-16 Maj, 2015
12.3.3 Igor Gjorgjiev, Mihail Garevski, Kemal Edip, Julijana Bojadjieva “Simple Analytical Model For Rubber Bearings” in
Proceedings of the Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES), European
Association of Earthquake Engineering (EAEE) and European Seismological Commission (ESC), Istanbul, Turkey,
24-29 August, 2014
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

д-р Бисерка ДИМИШКОВСКА, научен советник

2.

Дата на раѓање

14.04.1953

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

1979

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

1993

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2003

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Научен советник

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
ДС-ЗИ-411 - Технологија за заштита на животната средина (Земјотресно инженерство)
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-203 - Современи инженерски материјали (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

Б. Димишковска, “Влијанија на депонија на цврст отпад врз градот Штип, Р. Македонија”, Туризам и одржлив развој, 3, Меѓународен симпозиум, Темишвар, Романија, 2014

10.1.2 Б. Димишковска, “Квалитет на воздухот во Р. Македонија во зависност од присуството на сулфурен диоксид”,
XV Meѓународна научна конференција ВСУ, 2015
10.1.3 Б. Димишковска, Модели на индустриски ризици и нивни последици врз животната средина во градот Велес
(Р. Македониаја)“, Туризам и одржлив развој, 2,Меѓународен симпозиум, Темишвар, Романија, 3013
10.1.4 Б. Димишковска, Управување со отпад и соодветна легислатива во Македонија“, Меѓународен конгрес за
цврст отпад, вода и отпадни води, Истанбул, 2013
10.1.5 Б. Димишковска, “Методи и технологија на управување со цврст отпад во општина Кратово, Р. Македонија”,
Туризам и одржлив развој, 5, Меѓународен симпозиум, Темишвар, Романија, 2016
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 Б. Димишковскa, „Модели на индустриски ризици и нивни последици врз животната средина во градот
Велес (Р. Македониаја)“ Туризам и одржлив развој, 2,Меѓународен симпозиум, Темишвар, Романија, април,
2013, стр. 127-134
10.2.2 Б. Димишковска, „Управување со отпад и соодветна легислатива во Македонија“, Меѓународен конгрес за
цврст отпад, вода и отпадни води, Истанбул, мај 2013, стр. 22-24
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10.2.3 Б. Димишковска, “Влијанија на депонија на цврст отпад врз градот Штип, Р. Македонија”, Туризам и одржлив развој, 3, Меѓународен симпозиум, Темишвар, Романија, април, 2014, стр. 237-251
10.2.4 Б. Димишковска, “Квалитет на воздухот во Р. Македонија во зависност од присуството на сулфурен диоксид”,
XV Meѓународна научна конференција ВСУ, јуни, 2015, на CD
10.2.5 Б. Димишковска, “Методи и технологија на управување со цврст отпад во општина Кратово, Р. Македонија”
Туризам и одржлив развој, 5, Меѓународен симпозиум, Темишвар, Романија, април, 2016, стр. 29 -41
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Б. Димишковска, М. Вулгаракис, “Елаборат за животна средина за Злате Бенц”, Ри – Опуспроект, Скопје,
2013
10.4.2 Б. Димишковска, М. Вулгаракис, “Елаборат за животна средина за рушење и изградба на ЈЗУ, болница
Штип” Ри – Опуспроект, Скопје, 2013
10.4.3 Б. Димишковска, М. Вулгаракис, “Елаборат за животна средина за изградба на ЈЗУ, болница Кичево” РиОпуспроект Скопје, 2014
10.4.4 Б. Димишковска и др., “Студија на сеизмичност на локации Мариово и Криволак “, Книга I: Преглед и оцена
на работите и студиите направени до сега, Скопје, ИЗИИС 2014-29
10.4.5 Б. Димишковска и др., “Студија на сеизмичност на локации Мариово и Криволак “, Книга II: Дополнителни
истражувања, Скопје, ИЗИИС 2014-30
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

1

11.3

Докторски дисертации

3

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Б. Димишковска Д. Дојчиновски „Влијание од печатницата Бато и дивајн врз животната средина (Скопје,
Р. Македонија)” Зборник на трудови од 3 Меѓународна професионална конференција, Белград, Србија, мај
2012, стр. 180-188

12.1.2 Д. Дојчиновски, Т. Олумчева, Б. Димишковска „Оцена на потенцијал за сеизмички ризик од индуцирана сеизмичност – пример студија – брана Козјак“ 15 Светска конференција за земјотресно инженерство, Лисабон,
Португалија, септември 2012.
12.1.3 Б. Димишковска, С. Коматина, М. Коматина, В. Радовиќ “Хидро геосеизмолошки методи и предвидување на
земјотреси“ Ekologiceskii Vestnik Naucnih Centrov CEC. 2012 N0 1 550.34 ISSN 1729-5459 Русија, 2012
12.1.4 Б. Димишковска, М. Максимовиќ, Н. Симеоновиќ “Вештини на преговарање н невербална комуникација“ Журнал EMIT Економија, менаџмент, информациска технологија UDK:005.336.5:005.57;005.574
ID:198426124, 2013
12.1.5

Б. Димишковска “Развој на технологија за управување со цврст отпад за општина Кратово, Р. Македонија” 6.
Мегународни симпозиум о управлјању природним ресурсима, Зајачар, србија, 2016, стр. 90-98

12.1.6 Д. Дојчиновски, Б. Димишковска и др. “Старо градско јадро на Охрид – Сеизмички параметри за санација и
зајакнување на конструкции”, 16 Светска конференција за земјотресно инженерство, сантиаго, Чиле, 2017
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Б. Димишковска, К. Zeqiri, F. Reisbeck , “Процес на покривање на јаловиштето Кижница со вегетација (рекултивација) (Recultivation)” Journal Sylwan , 159(3), ISI Indexed, Полска, Импакт фактор = 2,63, 2015, стр.366375.
12.2.2 Б. Димишковска, К. Zeqiri, F. Shala, “Ефикасност на флотациската постројка на Кижница и меѓународни
пракси” International Scientific Journal Micro Macro & Mezzo Geo, Nr.4, Viti 2015, Македонија, Импакт фактор
= 0,615, стр.60-69.
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12.2.3 Б. Димишковска, К. Zeqiri “Основни термини во управувањето со заштитата на животната средина од јаловишта” International Journal Environment and Waste Management, Импакт фактор = 0,40, Vol.16, No.3, 2015,
str.187-196.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Б. Димишковска, К. Zeqiri “Оптимална дебелина на хумусен слој за рекултивација на флотациските јаловишта со трева” 9 Симпозиум за Технологија на рециклирање и одржлив развој, Зајачар, Србија, 2014
12.3.2 Б. Димишковска “Заштита од отпад на азбест во услови после земјотрес” XIX Интернационална еко –конференција, Нови Сад, Србија, 2015
12.3.3 Б. Димишковска, “Еколошки прашања во врска со реката Вардар во Р. Македонија” II Еколошка конференција, Смедерево, Србија 2016
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Доц. д-р Кемал ЕДИП

2.

Дата на раѓање

13.11.1979

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.
7.
8.

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

2003

Градежен факултет,
Middle East Technical
University, Анкара,
Турција

Магистер по технички
науки

2005

„Рур“ Универзитет,
Бохум, Германија

Доктор на технички
науки

2013

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Доцент

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-204 - Геотехничко инженерство (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-202 Динамика на почви и фундаменти (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-206 - Динамика на почви и фундаменти (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-207 - Напредно геотехничко инженерство (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-405 - Фундирање на објекти. Интеракција тлоконструкција (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

K.Edip, M.Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Cvetanovska and I.Gjorgjiev, Numerical simulation of Geotechnical
Problems by Coupled Finite and Infinite Elements David Publishing / 2013

10.1.2 K. Edip, M. Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Bojadjieva and I.Gjorgjiev Boundary effects on seismic analysis of
multi storey frames considering Soil Structure Interaction Phenomenon Springer / 2013
10.1.3 K. Edip, M. Garevski, V. Sheshov, J. Bojadjieva Seismic Analysis Of Multistorey Frames Considering Effects Of
Boundary Conditions EGTZ 2016
10.1.4 K. Edip,M. Garevski,V. Sheshov,J. Bojadjieva Numerical simulation of consolidation problem” Book “Parameter
Selection and Monitoring; Developments in Education and Practice ICE Publishing / 2015
10.1.5 Vlatko Sesov, Mihail Garevski, Kemal Edip, Julijana Bojadjieva Development of New Infinite Element for Numerical
Simulation of Wave Propagation in Soil Media Springer, 2015
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
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10.2.1 UREDITEME - Upgrading Of Research Equipment For Dynamic Testing Of Large Scale Models. FP7 project 20092012
10.2.2 Reduction Of Liquefaction Hazard In Urban Areas - New Developments, Macedonian - Chinese Scientific and
Technological Cooperation, 2009-2010
10.2.3 SERIES - Seismic Engineering Research Infrastructures for European Synergies. FP7 project., 2009 - 2012
10.2.4
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 K.Edip, M.Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Cvetanovska and I.Gjorgjiev, Numerical simulation of Geotechnical
Problems by Coupled Finite and Infinite Elements David Publishing / 2013
10.4.2 K. Edip,M. Garevski,V. Sheshov,J. Bojadjieva Numerical simulation of consolidation problem” Book “Parameter
Selection and Monitoring; Developments in Education and Practice ICE Publishing/2015
10.4.3 J. Bojadjieva,V. Sesov,K. Edip, Experimental and numerical study on sand for liquefaction research ICE
Publishing/2015
10.4.4 A.Bogdanovic, K.Edip, M.Stojmanovska Effects of dampers in simulation of soil structure interaction problems
MASE / 2016
10.4.5 M.Stojmanovska, A.Bogdanovic, K.Edip and Dragi Dojcinovski State of the art review on seismic behaviour of XLAM
Structures MASE / 2016
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

-

11.3

Докторски дисертации

-

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

K. Edip, M. Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Bojadjieva and I.Gjorgjiev Boundary effects on seismic analysis of
multi storey frames considering Soil Structure Interaction Phenomenon Springer/2013

12.1.2 K. Edip,M. Garevski,V. Sheshov,J. Bojadjieva Numerical simulation of consolidation problem ICE Publishing/2015
12.1.3 J. Bojadjieva,V. Sesov,K. Edip, Experimental and numerical study on sand for liquefaction research ICE
Publishing/2015
12.1.4 Vlatko Sesov, Mihail Garevski, Kemal Edip, Julijana Bojadjieva Development of New Infinite Element for Numerical
Simulation of Wave Propagation in Soil Media Springer, 2015
12.1.5

K.Edip, M.Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Cvetanovska and I.Gjorgjiev, Numerical simulation of Geotechnical
Problems by Coupled Finite and Infinite Elements David Publishing / 2013

12.1.6 M.Stojmanovska, A.Bogdanovic, K.Edip and Dragi Dojcinovski State of the art review on seismic behaviour of XLAM
Structures MASE / 2016
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 K.Edip, M.Garevski, C.Butenweg, V.Sesov, J.Cvetanovska and I.Gjorgjiev Numerical simulation of Geotechnical
Problems by Coupled Finite and Infinite Elements David Publishing / 2013
12.2.2 K. Edip,M. Garevski,V. Sheshov,J. Bojadjieva Numerical simulation of consolidation problem ICE Publishing/2015
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 K.Edip, V. Sheshov, M.Garevski, J.Bojadjieva and T.Kitanovski Contact effects on seismic analysis of multi-storey
frame in soil structure interaction SSI problems Geo Environment and Construction European conference 2015
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12.3.2 K. Edip, M. Garevski, V. Sheshov, J. Bojadjieva Seismic Analysis Of Multistorey Frames Considering Effects Of
Boundary Conditions EGTZ 2016 2016
12.3.3 K. Edip Development of three phase model with finite and infinite elements for dynamic analysis of soil media,
MASE, 2015
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Доц. д-р Александра БОГДАНОВИЌ

2.

Дата на раѓање

14.09.1979

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

2003

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

2006

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2014

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Доцент

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-307- Проектирање и анализа на конструкции со сеизмичка изолација и пасивни системи за дисипација на енергијата(Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-404 - Контролирано однесување на конструкциите (Управувани конструкции) (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

A.Demir, N.Caglar,H.Ozturk,K.Edip,M.Stojmanovska,A.Bogdanovic “Effect of Viscosity parameter on Numerical
Simulation of RC Deep Beam Behavior in ABAQUS”, 4th International Symposium on Innovative Technologies in
Engineering and Science (ISITES2016 Pecs-Hungary), 01.-03.09.2016

10.1.2 M.Stojmanovska, A.Bogdanovic, K.Edip, D.Dojchinovski “State-of-the-art Review on Seismic Behaviour of XLAM
Structures”, Scientific Journal of Civil Engineering, Volume 5, Issue 1, July 2016
10.1.3 Bogdanovic, A., Rakicevic, Z., Filipovski, D., (2015), “Optimal Number of optimally placed prestressed damping
devices in steel structures using genetic algorithm”, International Conference on Earthquake Engineering and
Seismology, 12-16 May, Skopje, R.Macedonia
10.1.4 Bogdanovic A., Rakicevic Z., Filipovski D., 2014, „Comparison Between two Optimization Procedures for Damper
Location in Steel Frame Structures“, 15ECEE Istanbul 24-29 August
10.1.5 A.Bogdanovic, K.Edip, M.Stojmanovska, “Simulation of Soil structure interaction problems considering material
properties”, Journal of Scientific and Engineering Research, 2016
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 EC FP7 Project SERIES – SEISMIC ENGINEERING RESEARCH INFRASTRUCTURES FOR EUROPEAN
SYNERGIES, Grant Number 227887 (2009-2013), PI – IZIIS
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10.2.2 EC FP7 Project UREDITEME – UPGRADING OF RESEARCH EQUIPMENT FOR DYNAMIC TESTING OF LARGE
SCALE MODELS Grant Number 230099 (2009 – 2012)
10.2.3 Александра Б., Зоран Р., Дејан Ф., Игор М., Никола Н., Слободан М., Оптимална местоположба на дампери
во челични рамовски конструкции, Универзитет Св.Кирил и Методиј Скопје, 2014/2015, водач на проектот
10.2.4
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Ракиќевиќ З., Богдановиќ А., Дејан Ф., Игор М., Никола Н., Определување на динамички карактеристики
на конструкцијата на Италијанска Амбасада во Скопје со Метод на Амбиент Вибрации, ИЗИИС-Извештај
46/2016
10.4.2 Rakicevic Z., Bogdanovic A., Markovski I., Filipovski D., Naumovski N. (2012): Seismic Qualification According to
IEEE Std. 693-2005 of a Current Transformer Type VPU-245, Manufactured by Koncar Instrument Transformers
Inc., Croatia, IZIIS Report 2012-39
10.4.3 Rakicevic Z., Bogdanovic A., R. Golubovski, Markovski I. (2011): Static and Dynamic Tests of a Steel Frame Model
with GERB Base Control System and Preloading Devices, IZIIS Report 2011-44.
10.4.4
10.4.5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

0

11.3

Докторски дисертации

0

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Rakicevic, Z. Bogdanovic, A., Jurukovski, D. (2012) Structural and Behaviour Constraints of Shaking Table
Experiments, Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering Volume 22, Role of Seismic Testing Facilities in
Performance Based Earthquake Engineering, Editors Fardis MN and Rakicevic Z. DOI10.1007/978-94-007-1977-4,
Springer

12.1.2 Bogdanovic A., Rakicevic Z., Filipovski D.,(2015) “ Optimal number of damping devices in steel frame structures
using genetic algorithm”, MASE, Ohrid, 1-3 October, 2015
12.1.3 Bogdanovic, A., Rakicevic, Z., Filipovski, D.,(2014),“Optimal Placement of Prestressed Damping Devices in Steel
Frame Structures”, 6th World Conference on Structural Control and Monitoring, 15-17 July 2014, Barcelona, Spain
12.1.4 BogdanovicA., Edip K., Stojmanovska M., “Simulation of Soil structure interaction problems considering material
properties”, Journal of Scientific and Engineering Research, 2016
12.1.5
12.1.6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Rakicevic, Z. Bogdanovic, A., Jurukovski, D., Nawrotzki, P., (2012) Effectiveness of tune mass damper in the
reduction of the seismic response of the structure, Bulletin of Earthquake Engineering, June 2012, Volume 10, Issue
3, pp 1049-1073
12.2.2 A.Bogdanovic, K.Edip, M.Stojmanovska, “Effect of Dampers in Simulation of Soil Structure Interaction Problems”,
Scientific Journal of Civil Engineering, Volume 4,Issue 2, December 2015
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Bogdanovic, A., Rakicevic, Z., Filipovski, D.,(2014),“Optimal Placement of Prestressed Damping Devices in Steel
Frame Structures”, 6th World Conference on Structural Control and Monitoring, 15-17 July 2014, Barcelona, Spain
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12.3.2 Bogdanovic A., Rakicevic Z., Filipovski D., 2014, „Comparison Between two Optimization Procedures for Damper
Location in Steel Frame Structures“, 15ECEE Istanbul 24-29 August
12.3.3 Bogdanovic, A., Rakicevic, Z., Filipovski, D., (2015), “Optimal Number of optimally placed prestressed damping
devices in steel structures using genetic algorithm”, International Conference on Earthquake Engineering and
Seismology, 12-16 May, Skopje, R.Macedonia
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Доц. д-р Радмила ШАЛИЌ

2.

Дата на раѓање

12.06.1997

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

2002

Архитектонски
факултет,
УКИМ,Скопје

Магистер по технички
науки

2007

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2015

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Доцент

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-307 - Управување со урбани катастрофи и стратешко планирање (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-301 - Сеизмички хазард, повредливост и ризик (Земјотресно инженерство), ЗИ-309 Географски информативен систем (ГИС) и негова апликација во земјотресното инженерство
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-304 - Сеизмички хазард, повредливост и ризик (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-309 - Управување
со урбани катастрофи и стратешко планирање (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

З. Милутиновиќ, Р. Шалиќ, Н. Думурџанов, В. Чејковска, Л. Пекевски, Д. Томиќ (2016). Карти на сеизмичко зонирање на Република Македонија согласно барањата на MKS-EN 1998-1:2004 - ЕВРОКОД 8, Извештај
ИЗИИС 2016-26, Август 2016.

10.1.2 Salic, R., Sandıkkaya, M.A., Milutinovic, Z., Gulerce, Z., Duni, Ll., Kovacevic, V., Markusic, S., Mihaljevic, J., Kuka,
N., Kaludjerovic, N., Kotur, N., Krmpotic, S., Kuk, K., and Stanko, D. (2015). BSHAP Project Strong Ground Motion
Database and Selection of Suitable Ground Motion Models for the Western Balkan Region, Bulletin of Earthquake
Engineering, DOI 10.1007/s10518-016-9950-3.
10.1.3 Markusic, S., Z. Gulerce, N. Kuka, L. Duni, I. Ivancic, S. Radovanovic, B. Glavatovic, Z. Milutinovic, s. Akkar, S.
Kovacevic, J. Mihaljevic and R. Salic (2015). An Updated and Unified Earthquake Catalogue for the Western Balkan
Region, Bulletin of Earthquake Engineering, November 2015, Volume 13, No.11, DOI 10.1007/s10518-015-9833-z.
10.1.4 Milutinovic, Z., R. Salic, D. Tomic, G. Bogdanovski (2016). Seismic Measurements and Analysis of Vibration
Intensity Caused by Blasting in ”Govrlevo” Minefild, Macedonia, Scientific and Proffesional Journal in the area of
Environmental Engineering, Faculty of Geotehnical Engineering, University of Zagreb, Vol.3, Number 1, pp 63-70,
July 2016.
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10.1.5 Думурџанов, Н., З. Милутиновиќ и Р. Шалиќ (2016). Сеизмотектонски зони и сеизмички хазард во Република
Македонија, Трет конгрес на геолозите на Република Македонија со меѓународно учество, 30.09-02.10.2016,
Струга, Република Македонија.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 Влада на РМ/ИСРМ: Карти на сеизмичко зонирање на Република Македонија согласно барањата на MKS-EN
1998-1:2004 - ЕВРОКОД 8 (2016).
10.2.2 НАТО СфП 984374: Подобрување на хармонизираните карти на сеизмички хазард за земјите од Западен
Балкан (2015).
10.2.3 НАТО СфП 983054: Хармонизирање на картите на сеизмички хазард за земјите од Западен Балкан (2011).
10.2.4 Цементарница ТИТАН: Сеизмички мерења и квантитативна анализа на интензитетот на вибрации предизвикани со минирање во коп на варовникот „Говрлево“, Извештај ИЗИИС 2014-39, Август 2014.
10.2.5 Општина на градот Абу Даби: Определување на сеизмичкиот хазард и ризик на Емиратот Абу Даби (2013).
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 R. Salic and Z. Milutinovic (2016). Ambient Vibration Study of Italian Embassy (Shkaperda) Building in Skopje,
Report IZIIS 2016-28, July 2016.
10.4.2 З. Милутиновиќ, Р. Шалиќ (2014). Сеизмички мерења и квантитативна анализа на интензитетот на вибрации предизвикани со минирање во коп на варовникот “Говрлево, Извештај ИЗИИС 2014-39, Август 2014.
10.4.3 Z. Milutinovic, R. Salic, F. Manojlovski (2014). Seismic Safety and Stability of Building of OSCE Mission in Kosovo
Headquarters, Volume 1, Ambient Vibration Testing, Report IZIIS 2014-31/1, May 2014.
10.4.4 Z. Milutinovic, M. Garevski, Z. Bozinovski, V. Sendova, Z. Rakicevic, R. Salic, I. Gjorgjiev, I. Markovski (2012).
Rigorous Seismic Vulnerability and Safety Assessment of: EBRD Resident Office in Sofia, Skopje, February, 2012
10.4.5 З. Милутиновиќ, М. Гаревски, Р. Шалиќ, О.Д. Кардона (2012). “Методологија за процена на ризик од шумски
пожари”, Скопје, март, 2012.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

-

11.3

Докторски дисертации

-

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Salic, R., Sandıkkaya, M.A., Milutinovic, Z., Gulerce, Z., Duni, Ll., Kovacevic, V., Markusic, S., Mihaljevic, J., Kuka,
N., Kaludjerovic, N., Kotur, N., Krmpotic, S., Kuk, K., and Stanko, D. (2015). BSHAP Project Strong Ground Motion
Database and Selection of Suitable Ground Motion Models for the Western Balkan Region, Bulletin of Earthquake
Engineering, DOI 10.1007/s10518-016-9950-3.

12.1.2 Markusic, S., Z. Gulerce, N. Kuka, L. Duni, I. Ivancic, S. Radovanovic, B. Glavatovic, Z. Milutinovic, s. Akkar, S.
Kovacevic, J. Mihaljevic and R. Salic (2015). An Updated and Unified Earthquake Catalogue for the Western Balkan
Region, Bulletin of Earthquake Engineering, November 2015, Volume 13, No.11, DOI 10.1007/s10518-015-9833-z.
12.1.3 Думурџанов, Н., З. Милутиновиќ и Р. Шалиќ (2016). Сеизмотектонски зони и сеизмички хазард во Република
Македонија, Трет конгрес на геолозите на Република Македонија со меѓународно учество, 30.09-02.10.2016,
Струга, Република Македонија.
12.1.4 Zoran Milutinovic, Mihail Garevski, Radmila Salic, Ali Megahed and Hassan Almulla (2014). ABU DHABI
EMIRATE, UAE, SYSTEM FOR SEISMIC RISK MONITORING AND MANAGEMENT, Proceedings of Second
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, 25-29.08.2014 (Paper ID
1352).
12.1.5

Zoran Milutinovic, Radmila Salic, Ali Megahed, Hassan Almulla (2014). STRUCTURAL HEALTH MONITORING
SYSTEMS: STATE-OF-THE ART INFRASTRUCTURE FOR EMERGENCY DECISIONS AND MANAGEMENT
OF EARTHQUAKE DISTRESS, Proceedings of Second European Conference on Earthquake Engineering and
Seismology, Istanbul, Turkey, 25-29.08.2014 (Paper ID 1352).
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12.1.6 R.B. Salic, Z.V. Milutinovic, M.A. Garevski (2012). Results Achieved and Improvements Needed in the Field of
Seismic Hazard Assessment of Republic of Macedonia, Proceedings of 15th World Conference on Earthquake
Engineering, Lisbon, Portugal, 24-28.09.2012 (Paper ID 5157).
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Salic, R., Sandıkkaya, M.A., Milutinovic, Z., Gulerce, Z., Duni, Ll., Kovacevic, V., Markusic, S., Mihaljevic, J., Kuka,
N., Kaludjerovic, N., Kotur, N., Krmpotic, S., Kuk, K., and Stanko, D. (2015). BSHAP Project Strong Ground Motion
Database and Selection of Suitable Ground Motion Models for the Western Balkan Region, Bulletin of Earthquake
Engineering, DOI 10.1007/s10518-016-9950-3.
12.2.2 Markusic, S., Z. Gulerce, N. Kuka, L. Duni, I. Ivancic, S. Radovanovic, B. Glavatovic, Z. Milutinovic, s. Akkar, S.
Kovacevic, J. Mihaljevic and R. Salic (2015). An Updated and Unified Earthquake Catalogue for the Western Balkan
Region, Bulletin of Earthquake Engineering, November 2015, Volume 13, No.11, DOI 10.1007/s10518-015-9833-z.
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Zoran Milutinovic, Mihail Garevski, Radmila Salic, Ali Megahed and Hassan Almulla (2014). ABU DHABI
EMIRATE, UAE, SYSTEM FOR SEISMIC RISK MONITORING AND MANAGEMENT, Proceedings of Second
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey, 25-29.08.2014 (Paper ID
1352).
12.3.2 Salic, R. and Z. Milutinovic (2015). Improvement of Free Field Strong Motion Network Capacity and Data
Base Harmonization through Regional NATO SfP (BSHAP) Projects, International Conference on Earthquake
Engineering and Seismology (IZIIS50), Kiel, 12-16 May 2015.
12.3.3 R.B. Salic, Z.V. Milutinovic, M.A. Garevski (2012). Results Achieved and Improvements Needed in the Field of
Seismic Hazard Assessment of Republic of Macedonia, Proceedings of 15th World Conference on Earthquake
Engineering, Lisbon, Portugal, 24-28.09.2012 (Paper ID 5157).
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Доц. д-р Марта СТОЈМАНОВСКА

2.

Дата на раѓање

12.04.1974

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

2001

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

2007

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2015

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Доцент

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-406 - Надежност на конструкции (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

A.Demir, N.Caglar,H.Ozturk,K.Edip,M.Stojmanovska,A.Bogdanovic “Effect of Viscosity parameter on Numerical
Simulation of RC Deep Beam Behavior in ABAQUS”, 4th International Symposium on Innovative Technologies in
Engineering and Science (ISITES2016 Pecs-Hungary), 01.-03.09.2016

10.1.2 M.Stojmanovska, A.Bogdanovic, K.Edip, D.Dojchinovski “State-of-the-art Review on Seismic Behaviour of XLAM
Structures”, Scientific Journal of Civil Engineering, Volume 5, Issue 1, July 2016
10.1.3 A.Bogdanovic, K.Edip, M.Stojmanovska, “Simulation of Soil structure interaction problems considering material
properties”, Journal of Scientific and Engineering Research, 2016
10.1.4 V.Hristovski, B.Dujic, M.Stojmanovska, V.Mircevska. “Full-Scale Shaking table Tests of Xlam Panel Systems and
Numerical Verification: Specimen 1”. Journal of Structural Engineering ASCE, Volume 139, Number 11.
10.1.5 M.Stojmanovska, V.Hristovski “Experimental and Analytical Research of XLAM Panel Systems”, 16th International
Symposium Macedonian Association of Structural Engineers (MASE), 01.10-03.10.2015, Ohrid, Republic of
Macedonia
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 Билатерален проект со НР Кина, STUDY ON STRONG GROUND MOTION SIMULATION FOR STRUCTURAL
SEISMIC ANALYSIS. УКИМ-ИЗИИС и Dalian University of Technology, 2016-2017, учесник
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10.2.2 Марта С., Драги Д., Владимир К., Дејан Ф., Игор Ч., Дефинирање на унифициран пристап за обработка на
записите од јаки земјотреси и соодветни корективни техники, УКИМ-ИЗИИС, водач на проектот
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 M.Stojmanovska, A.Bogdanovic, K.Edip, D.Dojchinovski “State-of-the-art Review on Seismic Behaviour of XLAM
Structures”, Scientific Journal of Civil Engineering, Volume 5, Issue 1, July 2016
10.4.2 M.Stojmanovska, V.Hristovski, B.Dujic.” Experimental Research of XLam Wooden System Specimen KLH2Preliminary Results”. 15 WCEE Proceedings, Lisbon 2012.
10.4.3 M.Vitanova, M.Stojmanovska, “Application of SAGA-B for Design of RC Building Structure with Eurocode 2 and
Eurocode 8”, 14th International Symposium Macedonian Association of Structural Engineers (MASE), 28.0901.10.2011, Struga, Republic of Macedonia.
10.4.4
10.4.5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

-

11.3

Докторски дисертации

-

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

M.Stojmanovska, A.Bogdanovic, K.Edip, D.Dojchinovski “State-of-the-art Review on Seismic Behaviour of XLAM
Structures”, Scientific Journal of Civil Engineering, Volume 5, Issue 1, July 2016

12.1.2 Bogdanovic A., Edip K., Stojmanovska M., “Simulation of Soil structure interaction problems considering material
properties”, Journal of Scientific and Engineering Research, 2016
12.1.3 A.Bogdanovic, K.Edip, M.Stojmanovska, “Effect of Dampers in Simulation of Soil Structure Interaction Problems”,
Scientific Journal of Civil Engineering, Volume 4,Issue 2, December 2015
12.1.4 V.Hristovski, M. Stojmanovska, B.Dujic. “Full-Scale Shaking table Tests of Xlam Panel Systems –Correlation with
Cyclic Quasi-Static Tests”. 15 WCEE Proceedings, Lisbon 2012.
12.1.5
12.1.6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 V.Hristovski, B.Dujic, M.Stojmanovska, V.Mircevska. “Full-Scale Shaking table Tests of Xlam Panel Systems and
Numerical Verification: Specimen 1”. Journal of Structural Engineering ASCE, Volume 139, Number 11.
12.2.2 A.Bogdanovic, K.Edip, M.Stojmanovska, “Effect of Dampers in Simulation of Soil Structure Interaction Problems”,
Scientific Journal of Civil Engineering, Volume 4,Issue 2, December 2015
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 A.Demir, N.Caglar,H.Ozturk,K.Edip,M.Stojmanovska,A.Bogdanovic “Effect of Viscosity parameter on Numerical
Simulation of RC Deep Beam Behavior in ABAQUS”, 4th International Symposium on Innovative Technologies in
Engineering and Science (ISITES2016 Pecs-Hungary), 01.-03.09.2016
12.3.2 M.Stojmanovska, V.Hristovski “Experimental and Analytical Research of XLAM Panel Systems”, 16th International
Symposium Macedonian Association of Structural Engineers (MASE), 01.10-03.10.2015, Ohrid, Republic of
Macedonia
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12.3.3 M.Stojmanovska, V.Hristovski, B.Dujic.” Experimental Research of XLam Wooden System Specimen KLH2Preliminary Results”. 15 WCEE Proceedings, Lisbon 2012.
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Доц. д-р Јулијана БОЈАЏИЕВА

2.

Дата на раѓање

24.10.2016

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

2007

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

2009

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2015

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Доцент

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-204 - Геотехничко инженерство (Конструктивно инженерство со асеизмичко проектирање), ЗИ-202 Динамика на почви и фундаменти (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-206 - Динамика на почви и фундаменти (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-207 - Напредно геотехничко инженерство (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-405 - Фундирање на објекти. Интеракција тлоконструкција (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

J. Bojadjieva, V. Sesov, K. Edip (2015). ”Experimental and numerical study on sand for liquefaction research.” In
Proceedings of the 16th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Edinburgh, UK.
2015.

10.1.2 J. Bojadjieva, V. Sesov, K.Edip. Experimental Setup for Sand Liquefaction Studies on Shaking Table. 6th
International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, 01-01 November, 2015, Christchurch, New
Zealand
10.1.3 J. Cvetanovska, V.Sesov, K.Edip, Important Aspects In Design Of Laminar Soil Container For 1-G Shaking Table
Tests, 22nd European Young Geotechnical Engineers Conference, Gothenburg, Sweden, 26-29th August, 2012.
10.1.4 J. Cvetanovska, V. Sesov, I. Gjorgiev, K. Edip, Influence Of The Local Site Conditions For The Seismic Assessment Of
Historical Monuments, 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal, 24 – 28 September,
2012.
10.1.5 Cvetanovska J., Sesov V. and Edip K. (2013). Sand characterization for experimental studies on liquefaction
phenomena. ICEGE Conference, from case history to practice in honour of prof. Kenji Ishihara, Istanbul, Turkey
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)

.............................................................................................................................
УКИМ - Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
188

Проект за реакредитација на студиска програма за трет циклус студии од областа на земјотреното инженерство, 2017
.............................................................................................................................

10.2.1 EC FP7 Project – UREDITEME – “Upgading of Research Equipment for Dynamic Testing of Large Scale Models”
(2009-2012)
10.2.2 EC FP7 Project – SERIES – “Seismic Engineering Research Infrastructures for European Synergies” (2009-2013)
10.2.3 ”Reduction of Liquefaction Hazard in Urban Areas – New developments,2009-2010, Macedonian – Chinese
Scientific and Technological Cooperation
10.2.4 Joint Macedonian-Chinese project: Vulnerability assessment of RC structures including soil flexibility (во реализација)
10.2.5 “Reduction of seismic vulnerability of RC building structures based on Eurocode 8-aplication in Bulgarija and
Macedonia” –bilateral scientific research project supported by the Ministries of education and science of Bulgarija
and Macedonia (2006-2008)
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Julijana Bojadjieva, Vlatko Sesov, Kemal Edip, Igor Gjorgiev and Toni Kitanovski “LAMINAR BOX FOR TESTING
GEO-MODELS ON SHAKING TABLE” , IZIIS 50 International conference on Earthquake Engineering and
Seismology, 12-16 Maj, 2015
10.4.2 J. Cvetanovska, V. Sesov, I. Gjorgiev, K. Edip, Influence Of The Local Site Conditions For The Seismic Assessment Of
Historical Monuments, 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lisbon, Portugal, 24 – 28 September,
2012.
10.4.3 Edip, Kemal, Mihail Garevski, Christoph Butenweg, Vlatko Sesov, Julijana Bojadjieva, and Igor Gjorgjiev. ”Boundary
Effects on Seismic Analysis of Multi-storey Frames considering Soil Structure Interaction Phenomenon.” In Seismic
Design of Industrial Facilities, pp. 569-575. Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014.
10.4.4 Sesov V., Cvetanovska J. & Edip K. “Geotechnical aspects in sustainable protection of cultural and historical
monuments”, 18 ICSMGE, Paris, France, September 2-6, 2013
10.4.5 V.Sesov, J. Cvetanovska, K.Edip, Geotechnical Issues In Structural Stabilization Of Historical Monument - Clock
Tower, 7th International Conference on case histories in geotechnical engineering and symposium in honour of
Clyde Baker, Chicago, USA, 29 April – 04 May, 2013.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

-

11.3

Докторски дисертации

-

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Roberta Apostolska, Golubka Necevska-Cvetanovska, Jordan Bojadjiev, Julijana Bojadjieva Seismic performance of
RC high rise buildings – a case study of 44 storey structure in Skopje (Macedonia). Technical Gazette. Vol 23, No 4
(august, 2016)

12.1.2 Kemal E., Garevski M., Sesov, V., J. Bojadjieva et. al., Numerical Simulation of Geotechnical Problems by Coupled
Finite and Infinite Elements, Journal of Civil Engineering and Architecture, 2013
12.1.3 J. Bojadjieva, V. Sesov, K. Edip Experimental and numerical study on sand for liquefaction research, ICE,2015,
Edinburgh, Scotland
12.1.4 Vlatko Sesov, Mihail Garevski, Kemal Edip, Julijana Bojadjieva, Development of New Infinite Element for Numerical
Simulation of Wave Propagation in Soil Media Springer, 2015
12.1.5

K. Edip, M. Garevski, V. Sheshov and J. Bojadjieva, Numerical simulation of consolidation problem, ICE, 2015

12.1.6 Edip, Kemal, Mihail Garevski, Christoph Butenweg, Vlatko Sesov, Julijana Bojadjieva, and Igor Gjorgjiev, Boundary
Effects on Seismic Analysis of Multi-storey Frames considering Soil Structure Interaction Phenomenon, Springer,
2014
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
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12.2.1 Roberta Apostolska, Golubka Necevska-Cvetanovska, Jordan Bojadjiev, Julijana Bojadjieva Seismic performance of
RC high rise buildings – a case study of 44 storey structure in Skopje (Macedonia). Technical Gazette. Vol 23, No 4
(august, 2016)
12.2.2 J. Bojadjieva, V. Sesov, K. Edip Experimental and numerical study on sand for liquefaction research, ICE publishing,
2015
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 J. Bojadjieva, V. Sesov, K. Edip and I. Gjorgiev, Skopje sand – experimental program to evaluate applicability for
soil liquefaction studies, SE-50EEE, Skopje, 2013
12.3.2 Cvetanovska J., Sesov V. and Edip K, Sand characterization for experimental studies on liquefaction phenomena.
ICEGE, Istanbul, Turkey, 2013
12.3.3 J. Cvetanovska, V.Sesov, K.Edip Important Aspects In Design Of Laminar Soil Container For 1-G Shaking Table
Tests, 22nd EYGEC, Gothenburg, Sweden, 2012
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Прилог 4.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од трет циклус на
студии

1.

Име и презиме

Доц. д-р Марија ВИТАНОВА

2.

Дата на раѓање

27.06.1979

3.

Степен на образование

Доктор на науки

4.

Организатор на студиската програма

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија,
УКИМ-ИЗИИС, Скопје

5.

Каде и кога го завршил образованието
односно се стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на научниот
степен доктор

8.

Институцијата каде работи и звањето
во кое е избран и во која област

Образование

Година

Институција

Дипл. град. инж.

2002

ГФ, УКИМ, Скопје

Магистер по технички
науки

2007

УКИМ-ИЗИИС

Доктор на технички
науки

2015

УКИМ-ИЗИИС

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Подрачје

Поле

Област

Технички науки

Градежништво

Земјотресно инж.

Институција

Звање во кое е избран

УКИМ-ИЗИИС

Доцент

9. Список на предмети кои наставникот ги води и учествува одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
9.3 Список на предмети на вториот циклус на студии во кои наставникот учествува
КИ-305 - Мостови, транспортни и инфраструктурни системи (Конструктивно инженерство со асеизмичко
проектирање), ЗИ-305 - Планирање и проектирање на транспортни системи и други инфраструктурни системи
во сеизмички региони (Земјотресно инженерство)
9.4 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
9.5 Список на предмети на третиот циклус на студии во кои наставникот учествува
ДС-ЗИ-305 - Планирање и проектирање на транспортни системи и други инфраструктурни системи во сеизмички региони (Земјотресно инженерство), ДС-ЗИ-408 - Санација и зајакнување на инженерски објекти (Земјотресно инженерство)
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.1.1

G. Necevska Cvetanovska, R. Apostolska, V. Sendova, M. Vitanova, J. Bojadjieva, (2014), “Ge0-Preferenced
Inventory Toward Seismoc Safety of Existing Building Stock-Case Study Karposh Municipality in Skopje”., 2nd
European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, 25-29 August, 2014

10.1.2 Vitanova, M., Hristovski, V. (2015), “Seismic Demand Model for Typical Bridge Structure in Republic of Macedonia”,
International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 50 Anniversary IZIIS 1965-2015, 12-16 May,
2015
10.1.3 Vitanova, M., Hristovski, V., (2015), “Clasification and Seismic Vulnerability of Bridges Structures in Republic of
Macedonia”, 16th International Symposium, Macedonian Association of Structural Engineers, 1-3 October 2015,
Ohrd, Republic of Macedonia
10.1.4 Vitanova, M., Hristovski, V., (2016), “Analytical frafility curves for typical bridges in Republic of Macedonia”, 4th
International Conference contemporary achievements in civil engineering, 22.4.2016, Subotica, Serbia
10.1.5 Vitanova, M., V. Hristovski, V. Mircevska, “Seismic Fragility Methodology for Regional Highway Bridges”, 3rd
International Scientific Meeting, E-GTZ, Tuzla, 2-4 June 2016
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10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.2.1 Учесник во NATO SfP проект, водач: Данило Ристиќ, 2012-2014
10.2.2 Учесник во NATO SfP 983828 (2010-2013), „Seismic Upgrading of Bridges in South East Europe by Innovative
Technologies“.
10.2.3 Учесник во национален научен проект, „Инвентивен “МЛ-ГОСЕБ“ систем за сеизмичка изолација применлив за ефикасна сеизмичка заштита на нови и сеизмичка ревитализација на постојни мостови и згради“,
финансиран од Миснистерство за образование и наука на РМ, УКИМ-ИЗИИС, 2004-2006 год.
10.2.4 Учесник во национален научен проект, „Експериментални и нумерички истражувања на јакоста на смолкнување на масивни дрвени ѕидни панели (MW-WALLS)“, финансиран од Миснистерство за образование и
наука на РМ, УКИМ-ИЗИИС, 2005-2007 год.
10.2.5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.3.1
10.3.2
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
(Автори, наслов, издавач и година)
10.4.1 Клиника „Мајка Тереза“ блок 1, основен градежно-конструктивен проект, 2014
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.

11.1

Дипломски работи

-

11.2

Магистерски работи

-

11.3

Докторски дисертации

-

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.1.1

Vitanova, M., Hristovski, V. (2015), “Seismic Demand Model for Typical Bridge Structure in Republic of Macedonia”,
International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 50 Anniversary IZIIS 1965-2015, 12-16 May,
2015

12.1.2 D. Ristic, V. Micov, M. Vitanova, (2012), “Innovative Bridge Information System (BIS) Applied in Structural
Categorization and Advanced Seismic Upgrading of Existing Bridges in R. Macedonia”, 15 WCEE Proceedings,
Lisbon 2012
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.1.6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со
импакт фактор во даденото поле во последните пет години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.2.1 Vitanova, Hristovski, Analytical seismic vulnerability assessment of regional highway bridges, Scientific Journal of
Civil Engineering, Volume 5, Issue 2, December 2016
12.2.2
12.2.3
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
(Автори, наслов, издавач и година)
12.3.1 Vitanova, M., V. Hristovski, V. Mircevska, “Seismic Fragility Methodology for Regional Highway Bridges”, 3rd
International Scientific Meeting, E-GTZ, Tuzla, 2-4 June 2016.
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12.3.2 Vitanova, M., Hristovski, V., (2016), “Analytical frafility curves for typical bridges in Republic of Macedonia”, 4th
International Conference contemporary achievements in civil engineering, 22.4.2016, Subotica, Serbia.
12.3.3
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Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

ПРОЕКТ ЗА ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА ЗА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС ДОКТОРСКИ СТУДИИ
ПРИЛОГ 5

ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИ КОИ СЕ ВРАБОТЕНИ
ВО УКИМ-ИЗИИС
Предлагач: Институт за земјотресно инженерство и
инженерска сеизмологија - ИЗИИС, Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

ПРОЕКТ ЗА ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА ЗА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС ДОКТОРСКИ СТУДИИ
ПРИЛОГ 6

ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА
ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА ОД
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ
Предлагач: Институт за земјотресно инженерство и
инженерска сеизмологија - ИЗИИС, Скопје

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

ПРОЕКТ ЗА ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА ЗА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС ДОКТОРСКИ СТУДИИ
ПРИЛОГ 7

ДОДАТОК НА ДИПЛОМА
Предлагач: Институт за земјотресно инженерство и
инженерска сеизмологија - ИЗИИС, Скопје

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, СКОПЈЕ
ИНСТИТУТ ЗА ЗЕМЈОТРЕСНО ИНЖЕНЕРСТВО И ИНЖЕНЕРСКА
СЕИЗМОЛОГИЈА, ИЗИИС, СКОПЈЕ

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА
1. ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА
1.1 Име
1.2. Презиме
1.3. Датум на раѓање, место и
држава на раѓање
1.4. Матичен број
2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА
2.1. Датум на издавање
2.2. Назив на квалификацијата

Доктор на технички науки од областа на земјотресно инженерство

2.3. Име на студиската програма
Главно студиско подрачје
Поле
Област на студиите

Земјотресно инженерство
Техничко‐технолошки науки
Градежништво
Земјотресно инженерство

2.4. Име и статус на
високообразовната/научната
установа која ја издава
дипломата
2.5. Име и статус на
високообразовната/научната
установа која ја администрира
дипломата (доколку е различна)

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Институт за земјотресно инженерство и
инженерска сеизмологија, Решение за акредитација на одборот за акредитација бр., Решение
за почеток со работа на Министерството за образование и наука бр.

2.6. Јазик на наставата

Англиски јазик

Исто како точка 2.4

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
3.1. Вид на квалификацијата
(академски/стручни студии)

Академски студии

3.2. Степен (циклус) на
квалификацијата

Трет циклус студии (докторски студии)

3.3. Траење на студиската програма
(години и ЕКТС кредити)

3 години (6 семестри), 180 ЕКТС

3.4. Услови за запишување на
студиската програма

Основни критериуми:
‐ Завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит‐ трансфер систем;
‐ Завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на европскиот
кредит‐ трансфер систем, на кои им се признаваат 60 кредити од обука за истражување и
едукација;
‐ Стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани професии, со остварени
најмалку 300 ЕКТС‐кредити;
‐ Oстварен просечен успех од сите предмети од претходно завршеното високо образование, од
најмалку 8,00 (I и II циклус на студии, односно додипломски и постдипломски студии);
‐ Познавање на еден од светските јазици. Доказ за познавање на светски јазик е: сертификат од
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, или меѓународен сертификат, или диплома за
претходно стекнато образование додипломски студии (прв циклус) и постдипломски студии
(втор циклус), завршено на еден од светските јазици.
Дополнителни критериуми: www.ukim.edu.mk и www.iziis.edu.mk

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
4.1. Начин на студирање
(редовни, вонредни студии)

Редовни студии

4.2. Барања и резултати на
студиската програма

Студиската програма опфаќа обука за истражување и едукација, и изработка на докторска
дисертација согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус студии ‐ докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје. Со исполнување на обврските предвидени за секој семестар, студентот освојува 30 ЕКТС
кредити. Обуката во првиот семестар вклучува полагање на вкупно 6 (шест) предмети: 1 (еден)
задолжителен предмет предложен од УКИМ, 1 (еден) предмет кој се избира од
универзитетската листа на УКИМ или од листата на УКИМ‐ИЗИИС, 1 (еден) изборен предмет од
листата на група предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување –
универзитетска листа на изборни предмети од трет циклус студии и 3 (три) задолжителни
предмети од полето и областа на истражување. Во вториот семестар студентот избира 2 (два)
предмети од полето и областа на истражување и од потесната област на истражувањето. Во
вториот семестар студентот зема активно учество на докторски семинар, врши истражување за
подготовка на темата за докторска дисертација и на годишната конференција презенира
извештај. Третиот семестар студентот ја подготвува и поднесува пријавата за темата за
докторска дисертација и учествува на докторски семинар преку поднесување на семинарски
труд за рецензија. Во четвртиот семестар студентот истражува и објавува резултати, учествува
на годишна конференција со презентација на рецензираниот труд од трет семестар и учествува
на работилница за истражувачка практика. Во текот на петиот семестар студентот истражува,
објавува резултати и учестува на докторски семинар со поднесување на семинарски труд за
реценција. Шестиот семестар е предвиден за истражување и пишување на тезата. Студентот
учествува на годишна конференција со презентација на рецензираниот труд од пети семестар и
зема учество на работилница за истражувачка практика. Со јавната одбрана на докторскиот труд
се стекнува со научен назив доктор на науки од областа на земјотресно инженерство.
(Повеќе детали на www.iziis.edu.mk)

4.3. Податоци за студиската
програма (насока, модул,
оценки, ЕКТС кредити) *
4.4. Систем на оценување
(шема на оценки и
критериуми за добивање на
оценките)
4.5. Просечна оценка во текот на
студиите

Уверение за положени испити (во прилог на овој документ)
Систем на
бројки од 5‐10

10

9

8

7

6

5

Систем на
поени (1‐100)

91‐100

81‐90

71‐80

61‐70

51‐60

<50

ЕКТС Систем

A

B

С

D

E

F

Просечната оценка на студирање се пресметува како просек на оценките по сите предмети

5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
5.1. Пристап до понатамошни
студии

Пост докторски студии

5.2 Професионален статус
(ако е применливо)
6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Дополнителни информации за
студентот

6.2. Дополнителни информации за
високообразовната установа

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
ул. „Тодор Александров“ бр. 165, П.Фах 101
1000 Скопје
+389 2 3107 701
institut@iziis.ukim.edu.mk
www.iziis.edu.mk

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМАТА
7.1. Датум и место
7.2. Име и потпис

7.3. Функција на потписникот
директор

ректор

7.4. Печат
печат на единицата
* Додаток на 4.3 е уверение за положени испити

печат на УКИМ

