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Докторски семинар: 

1. Имран Мемеди, Невронауки 

„Когнитивна дисфункционалност и квалитет на живот кај болни од шизофренија“ 
Ментор: Проф. д-р Ленче Милошева 
 
2. Мајлинда Адеми, Биомедицина 

„Ефектот на јонизираната вода збогатена со глутатион и витамин Ц врз 
антиоксидативната ензимска активност при акутен хипертермички стрес кај 
белиот лабораториски стаорец“ 
Ментор: Проф. д-р Дарко Бошнаковски 
 
3. Милкица Јанева, Аналитика на лекови 

„Теоретско испитување на редокс активноста на ензимите со протеин-филм 
квадратно бранова волтаметрија“  
Ментор: Проф. д-р Рубин Гулабоски 
 

4. Анкица Поп-Костова, Биомедицина 

„Улогата на Витамин Д во Хашимотовиот тироидитис и неговиот однос со 
функцијата на тироидната жлезда и воспалителниот статус“ 
Ментор: Проф. д-р Татјана Рушковска 
 

5. Арменд Јашари, Фармацевтски науки 

„Важност од воведување на валидација на ефикасни методи за анализа и 
контрола на квалитет на нови и веќе користени и етаблирани 
радиофармацевтски препарати во клиничката практика“ 
Ментор: Проф. д-р Емилија Јаневиќ Ивановска 
 

 

Пилот-истражувачки трудови: 

1. Снежана Стојковска, Базични и клинички истражувања во медицината 
„Резултати од ин витро оплодување кај пациентки со намалени оваријални 
резерви по интраоваријална апликација на автологна плазма збогатена со 
тромбоцити, активирана со калциум глуконат: плазма збогатена со тромбоцити 
перспективна терапија во иднина“ 
Ментор: Проф. д-р Глигор Димитров 
 
2. Михајло Петровски, Базични и клинички истражувања во дентална 
медицина 
„Топографија на коренската површина по третман со Er.YAG ласер“ 
Ментор: Проф. д-р Ана Миновска 
 
 

Кандидатите кои ќе презентираат пилот-истражувачки труд, може да го 

направат во времетраење од 20 минути, по што ќе следува дискусија во 

времетраење од 5 минути. 
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Кандидатите кои ќе презентираат на докторскиот семинар, презентацијата 

треба да ја направат во времетраење од 12 минути, по што следува 5 минути 

време за дискусија. 

Учесниците на докторскиот семинар ќе добијат Сертификат. 

Агендата за настанот ќе ја изработи Проф. д-р Татјана Рушковска. 

Модератор на настанот ќе биде претседателот на ННС на докторски 

студии на Кампус 3 Проф. д-р Татјана Рушковска и Проф. д-р Ленче Милошева, 

а записникот ќе го води секретарот на Школата за докторски студии м-р 

Светлана Попова. 

 
(За пилот истражувачки труд треба да ги има положено сите испити, се 
поднесува пријава за испит) 
За учество на докторски семинар треба да биде во соодветниот семестар (се 
поднесува Образец Пријава за докторски семинар) 
За учество на работилница треба да биде во соодветниот семестар 
(запишан семестар, платени финансиските обврски) 
 


