
 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј” - Скопје 

Факултетот за електротехника и информациски технологии 

 

 

ПРЕГЛЕД 

    на прифатени теми за изработка на магистерски трудови (август 2019) 

 

1. Обновливи извори на енергија  
ред. 
бр. 

студент тема на македонски јазик тема на англиски јазик предложен 
ментор 

Одлука бр. 

1 Дафина 
Шекутковска 

Добивање и карактери-

зација на филмови од 
титаниум диоксид што се 
користат кај сензитивни 
сончеви ќелии  

Prepares and charac-

terization of titanium 

dioxide films used in 

sensitive solar cells  

Проф. д-р 
Христина 
Спасевска 

02-1424/14 

од 21.8.2019 

2. Проектен менаџмент 

Ред. 
бр. Студент Tема на македонски јазик 

Tема на англиски 

јазик 

Предложен 
ментор 

Одлука бр. 

1 
Ивана  

Маџевска 

Методи за подобрување 

на оспособеноста на чо-

вечките ресурси во про-

ектните компании 

Methods for improving 

the competence of hu-

man resources in pro-

ject companies 

проф. д-р 
Вангел Фуштиќ 

02-1424/15 

од 21.8.2019 

2 
Ивана 

Минчорова 

Придобивки од приме-

ната на TQM во IT 

компании кои спроведу-

ваат обуки 

Benefits from the appli-

cation of TQM in IT 

companies that conduct 

trainings 

проф. д-р 
Атанас Илиев 

02-1424/16 

од 21.8.2019 

3. Компјутерски мрежи - Интернет на нешта  
ред. 
бр. 

Студент тема на македонски јазик тема на англиски  
јазик 

предложен 
ментор 

Одлука бр. 

1 Бојана 
Величковска 

Идентификација на пнев-

моторакс во рендгенски 
снимки на граден кош 

Pneumotorax Iden-

tification in Chest X-rays 

Доц. д-р 
Христијан 
Ѓорески 

02-1424/17 

од 21.8.2019 

4. Микро и нано технологии  

ред. 

бр. 
студент тема на македонски јазик тема на англиски јазик предложен 

ментор 

Одлука бр. 

1 Елена 
Наумовска 

Примена на техники од 
машинско учење за 
анализа и деконволуција 
на термолуминисцентни 
криви на MTS-N 

дозиметри 

Application of machine 

learning techniques for 

analysis and decon-

volution of MTS-N 

thermoluminescence 

glow curves 

Проф. д-р 
Христина 
Спасевска 

02-1424/18 

од 21.8.2019 

 

 
1. Обновливи извори на енергија  

ред. 
бр. 

студент тема на македонски јазик тема на англиски јазик предложен ментор 



1 Дафина 
Шекутковска 

Добивање и карактеризација на 
филмови од титаниум диоксид 
што се користат кај сензитивни 
сончеви ќелии  

Prepares and charac-

terization of titanium 

dioxide films used in 

sensitive solar cells  

Проф. д-р 
Христина 
Спасевска 

 

2. Проектен менаџмент 

Ред. 
бр. Студент Tема на македонски јазик Tема на англиски јазик Предложен ментор 

1 
Ивана  

Маџевска 

Методи за подобрување на 

оспособеноста на човечките 

ресурси во проектните компании 

Methods for improving 

the competence of human 

resources in project 

companies 

проф. д-р Вангел 
Фуштиќ 

2 
Ивана 

Минчорова 

Придобивки од примената на 
TQM во IT компании кои 

спроведуваат обуки 

Benefits from the appli-

cation of TQM in IT 

companies that conduct 

trainings 

проф. д-р Атанас 

Илиев 

 

3. Компјутерски мрежи - Интернет на нешта  
ред. 
бр. 

Студент тема на македонски јазик тема на англиски  
јазик 

предложен ментор 

1 Бојана 
Величковска 

Идентификација на пневмоторакс 
во рендгенски снимки на граден 
кош 

Pneumotorax Identification 

in Chest X-rays 

Доц. д-р Христијан 
Ѓорески 

 
4. Микро и нано технологии  

ред. 
бр. 

студент тема на македонски јазик тема на англиски јазик предложен ментор 

1 Елена 
Наумовска 

Примена на техники од машинско 
учење за анализа и деконволуција 
на термолуминисцентни криви на 
MTS-N дозиметри 

Application of machine 

learning techniques for 

analysis and 

deconvolution of MTS-N 

thermoluminescence glow 

curves 

Проф. д-р 
Христина 
Спасевска 

 

 

 


