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ВОВЕД
Седум години постоење на Универзитет „Гоце Делчев” – Штип!
Денес, на одбележувањето на седумгодишниот патронен празник, го промовираме
петтиот Каталог на изданија на Универзитет „Гоце Делчев” – Штип. Ако може да се каже дека
нешто поминува во традиција, за овој релативно краток временски период на постоење
на Универзитетот, тоа е промоцијата на Каталогот на изданија за изминатите календарски
години.
Не така далечната 2007 година започнавме со првата акредитација на студиските
програми и имплементација на наставата за прв циклус студии. Следуваше акредитација за
втор циклус, а на некои од единиците и за трет циклус студии. Паралелно со тоа наставата
се одвива во сите дисперзирани наставни центри во регионот.
Низ сите овие години издавачката дејност е како потпорен ѕид и поддршка на сите
активности што се одвиваат на Универзитетот „Гоце Делчев”. Со тоа на своевиден и
препознатлив начин со издавачката дејност ја пишуваме историјата на Универзитетот.
Почетоците и во овој сегмент не беа воопшто лесни. Се печатеа книги, учебници и учебни
помагала, се трошеа многу универзитетски средства неповратно во печатници, за да
поголем дел од нив стојат на рафтовите во книжарниците. Денес сме сведоци како трета
година по ред е-библиотеката на УГД континуирано и секојдневно се збогатува со нови
содржини, учебници и учебни помагала од сите 13 единици на Универзитетот.
Во петтиот по ред Каталог на изданија за 2013 година се регистрирани сите публикации,
учебници, учебни помагала и периодични изданија реализирани во периодот помеѓу двата
патрони празници.
Желбата за знаење е исконски голема, постои од памтивек па сé до денес. Знаењето
претворено во пишан збор секогаш остава вечна трага. Се пишуваат сознанијата од
истражувањата, науката... се пишуваат романи, песни, сказни, бајки... се пишува историјата.
Преку издавачката дејност на Универзитетот „Гоце Делчев” сите заедно да продолжиме
да ја пишуваме историјата на нашиот Универзитет!
Нека ни се множат години на успех и просперитет, да ни е честит седумгодишниот
патронат и вековит Универзитетот „Гоце Делчев”!

27 март 2013 г., Штип 						
							

Ректор
Проф. д-р Саша Митрев

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2012/2013
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ
ТЕХНОЛОШКО - ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
(2012-2013 г.) („2-ри Август“ - Штип) 865 стр., 25 см
Годишниот извештај за работата на единиците при Универзитетот
„Гоце Делчев“ - Штип 2012/2013 година ги опфаќа сите активности
што се одвиваат на факултетите при Универзитетот во текот на
соодветната академска година. Извештаите на сите тринаесет
единици на Универзитетот опфаќаат податоци за: изведувањето
на наставата, акредитација на нови студиски програми, структура
на вработени, техничка опременост, просторни услови, анализа на
научноистражувачката работа, приказ на апликативната дејност,
извештај за издавачката дејност на факултетот, како и приказ за
постигнатиот успех на студентите за секој предмет во соодветната
академска година.

4

Информаторите за студентите на прв и втор циклус студии
претставуваат водичи низ студиските програми на сите факултети
на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, каде што се достапни сите
неопходни информации за додипломските и постдипломските
магистерски или специјалистички студии, начинот на студирање,
финансирање, режимот на студии и обврските на студентите.
Составен дел на секој информатор се студиските програми (соодветно
за секој информатор од прв или втор циклус) со комплетниот список
на задолжителни и изборни предмети и нивниот соодветен број на
кредити за секој семестар од академската година.

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИ
запишани на прв циклус студии
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (2012-2013 г.)
(„2-ри Август“ - Штип) 14 см

ИНФОРМАТОР ЗА СТУДЕНТИ
запишани на втор циклус студии
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип (2012-2013 г.)
(„2-ри Август“ - Штип) 14 см
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАСНИК
Член 7
Членот на Универзитетскиот сенат на седница на Универзитетскиот сенат има право:
да предлага донесување општи и поединечни акти од надлежноста на Универзитетскиот
сенат;
да учествува во претресот на предлог - актите од алинеја 1 на овој член што се на дневен
ред на седницата и да дава свои предлози при нивното донесување. За изнесениот предлог
на членот на Универзитетскиот сенат се изјаснува Универзитетскиот сенат со гласање, на
начин утврден со овој Деловник;
– да предлага разгледување на други прашања од надлежноста на Универзитетскиот сенат.
Член 8
Членот на Универзитетскиот сенат има право да поставува прашања во врска со дневниот
ред на седницата.
Одговорите на прашањата се даваат на истата седница или на првата наредна седница.
Членот на Универзитетскиот сенат има право да поставува прашања и до Ректорската
управа и да бара одговор, а одговорот да го добие на наредната седница или на негово писмено
барање, и во покус рок.
Член 9
Членот на Универзитетскиот сенат е должен да ја информира единицата, односно
придружната членка за работата на Универзитетскиот сенат.
–

„Универзитетски гласник“ бр. 26 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев, Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 02.I. 2013
(„2 Август“ - Штип); - 762 стр.: 28 см
„Универзитетски гласник“ бр. 27 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев, Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 29.V. 2013
(„2 Август“ - Штип); - 635 стр.: 28 см
„Универзитетски гласник“ бр. 28 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев, Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 12.XI. 2013
(„2 Август“ - Штип); - 2256 стр.: 28 см
„Универзитетски гласник“ бр. 29 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев, Ристо Костуранов (уредници),
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип; 12.XII. 2013
(„2 Август“ - Штип); - 49 стр.: 28 см

–

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАСНИК

Член 10
Членот на Универзитетскиот сенат е должен да ја чува државната, службената, воената и
Член 21
деловната класифицирана информација.
По усвојувањето
на дневниот
ред, Универзитетскиот
сенат што
го членот
утврдува
записникот
Како класифицирана
информација
се сметаат податоците
на Универзитетскиот
од претходната
седница.
Записникот
кој не се ставенисенат
забелешки,
како и записникот
со и на
седница нанаУниверзитетскиот
или на седница
на работно тело
сенат ќе ги
дознае на
усвоените
забелешки
и извршените
измени,
се се
смета
за утврден
и се усвојува
со јавно гласање.
комисија
во врска
со прашањето
за кое
расправа
без присуство
на јавноста.
Усвоениот
го потпишуваат
на материјали
Универзитетскиот
сенат
и
Како записник
класифицирана
информацијапретседателот
се сметаат и сите
што му се
упатуваат
на
генералниот
секретар на Универзитетот
по завршувањето
Универзитетскиот
сенат, а како такви
се означени. на седницата.

Член 22
III. СЕДНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ
СЕНАТ
По утврдувањето на дневниот ред и прифаќањето на записникот, се преминува на
претресување на прашањата од дневниот ред.
Член 11
Претресот
по поединечните
точки
започнува
со излагање на предлагачот, кое не може да
Универзитетскиот
сенат
заседава
на седници.
биде подолго
од десет минути,
и траезадолжително
се додека по него
се пријавуваат
учесници
за збор.
Седниците
се одржуваат
еднаш
во семестарот,
а по потреба
и почесто.
Секој учесник
има право сенат
на дискусија
пет минути,
но неседници.
повеќе од двапати за иста
Универзитетскиот
може да до
одржува
и вонредни
точка.
Универзитетскиот сенат може да одржува и свечени седници по повод јубилеи, прослави
Претседателот
на Сенатот
го опоменува
членот
и во други случаи
(комеморативни
седници
и др.).доколку се оддалечи од предметот на
претресот, ако не се придржува на времето и бројот на јавувањата од претходниот став на овој
член, и може да му го одземе зборот.
Член 12
Седниците на Универзитетскиот сенат се јавни.
По исклучок, УниверзитетскиотЧлен
сенат23
може да одлучи да работи без присуство на јавноста.
Збор за дискусија се добива од претседателот на Универзитетскиот сенат по редоследот
според кој дискутантите се пријавиле за дискусија.Член 13
Претседателот на Универзитетскиот
Член 34 сенат ги свикува и раководи со седниците на
Член
24
грижи генералниот
за
примената
на Деловникот,
дава појаснувања
во врска со
ПредУниверзитетскиот
да се премине насенат,
тајно се
гласање
секретар
на Универзитетот
ги дава
Вопримената
текот
на претресот
Универзитетскиот
сенатна
може,
на предлог на претседателот или
на Деловникот
инасегласање.
грижи за редот
седниците.
потребните
објаснувања
за начинот
на тековното
на Гласачките
член на Универзитетскиот
да донесе одлука
По ливчиња
овластување
насенат,
претседателот,
како
иразгледувањето
во случаи на сенат
спреченост
на прашање
претседателот,
се даваат
на членовите
на
Универзитетскиот
и гласањето
се
од дневниот
редспоред
да
се прекине
дараководи
може предметот
повторно
да претседателот
се проучи илина
даУниверзитетскиот
се дополни
седницата
ја свикува
и созанеа
овластеното
лице од
врши
со прозивка
списокот
на
членовите.
материјалот,
сенат. односно да се прибават потребни податоци за идната седница.
Член 35 Член 14
Член
25
Универзитетскиот
се свикува
и на
на најмалку
две функции,
единици восесостав на
Во гласачкото
ливче, кога сенат
се предлага
избор
на барање
носители
на одредени
ЗаУниверзитетот,
работата
на седницата
на Универзитетскиот
на една петина
од членовите на
барање
наизборот
ректорската
управа
и се
наводи
барање
наведуваат
функцијата
за на
која
се врши
и името
исенат
презимето
назаписник.
кандидатите
поединечно,
записникот
сенивните
внесуваат:
бројот на седницата, местото на одржување на седницата,
Универзитетскиот
сенат.презимиња.
според Во
азбучниот
ред на
денот
часот икога
се одржува
седницата,
членови,
Преди името
презимето
на секој
кандидат присутните
се става реден
број. отсутните членови кои го
оправдале,
односно
кои не го
евентуалното
одлагање или
прекинување
При
гласање
за оправдале
избор наотсуството,
одделни носители
на функции,
членовите
на
8 тајното
на седницата,
другите
седницата,
за усвојување
записникот
Универзитетскиот
сенатприсутни
гласаат налица
тој на
начин
што го заклучокот
заокружуваат
редниот бројнапред
името и од
претходната
седница со евентуалните измени, усвоениот дневен ред.
презимето
на кандидатот.
секоја точка
дневниот
ред се
снимаат
дискусии
на броеви
членовите
ЗаЗа
неважечко
ќе се од
смета
гласачкото
ливче
на коеизнесените
се заокружени
редните
пред на
Универзитетскиот
сенат,наформулираниот
заклучок
од страна
на претседателот
и резултатот
имињата
и презимињата
повеќе кандидати
од бројот
што се
избира, не потполнетото
од гласањето
по него.наСекое
назначува
времето
кога седницата
е завршена
или прекината,
гласачко
ливче, ливчето
се внесени
нови имиња
и ливчето од
кое со сигурност
не може со
прекинот.
да наведување
се утврди зана
којпричините
кандидат за
гласал
членот на Универзитетскиот сенат.
Членот
Универзитетскиот
кој на седницата
ќе го издвои
може
Ако
некој,наодносно
ниту еден сенат,
од предложените
кандидати
не госвоето
добиемислење,
потребното
да побара во
записникот
да се внесат
битните
делови од неговото
мнозинство,
гласањето
се повторува
(само
за непополнетите
места) сомислење.
други кандидати, односно
барање
на член
на Универзитетскиот
сенат, како составен дел на записникот се внесува
за сите На
места
со други
кандидати,
по истата постапка.
и авторизираната дискусија на членот, кој е должен писмено да ја достави во рок од седум дена
по завршувањето на седницата.
Член 36
Составен
дел
на
записникот
во
Архивата
на
Универзитетот
се
доставените
материјали
По спроведеното тајно гласање претседателот на изборната комисија ги соопштува за
седницата од
и актите
донесени
на седницата.на Сенатот ја формулира одлуката која се внесува
резултатите
гласањето,
а претседателот
Текот на седницата се снима на носач на звук.
во записникот.
Член 37
26 на тој начин што во гласачкото ливче се
Тајното гласање за предлогот во целина Член
се врши
Претседателот
Универзитетскиот
сенат ајагласањето
прекинува
седницата
ако во текотна на
наведуваат
предлогот ина
зборовите:
“за” и “против”,
се врши
со заокружување
траењето
се намали
бројот на присутните, со што ќе се предизвика недостиг од мнозинство
еден
од наведените
зборови.
членови, потребни за работа и одлучување (кворум), или заради нарушување на редот во салата
во VI.
којаЗАВРШНИ
се одржува ОДРЕДБИ
седницата.
Член 38
Административните, стручните и други работи за потребите на Универзитетскиот сенат
10
ги врши Стручната служба на Универзитетот.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАСНИК

Член 39
Толкување на одредбите од овој Деловник дава Универзитетскиот сенат.
Член 40
Овој Деловник влегува во сила од денот на објавувањето.

Претседател на Универзитетски сенат
Ректор,
проф. д-р Саша Митрев, с.р.
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Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; 15.XI. 2013 (Универзитетска печатница); - 40 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 105 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; 1.VII. 2013 (Универзитетска печатница); - 116 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 114/ Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; 2.XII. 2013 (Универзитетска печатница); - 66 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 106 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; 12.VIII. 2013 (Универзитетска печатница); - 89 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 115 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; 10.XII. 2013 (Универзитетска печатница); - 76 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 107 / Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; 15.VIII. 2013 (Универзитетска печатница); - 56 стр.: 29 см

„Универзитетски билтен“ бр. 116/ Редакција:
Саша Митрев (главен и одговорен уредник), Блажо Боев,
Ристо Костуранов (уредници), Универзитет „Гоце Делчев“ Штип; 30.XII. 2013 (Универзитетска печатница); - 14 стр.: 29 см
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 21
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник);
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за односи со јавноста;
јануари/февруари 2013 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 22
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник);
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за односи со јавноста;
март/април 2013 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 23
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник);
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за односи со јавноста;
мај/јуни 2013 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 24
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник);
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за односи со јавноста;
септември 2013 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 25
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник);
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за односи со јавноста;
октомври 2013 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 26
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник);
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за односи со јавноста;
ноември 2013 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ ВЕСНИК БР. 27
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник);
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за односи со јавноста;
декември 2013 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см

БРОШУРА
Редакција: Саша Митрев (главен и одговорен уредник),
Блажо Боев (уредник), Ристо Костуранов (уредник);
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, Центар за односи со јавноста;
февруари 2013 („2-ри Август“ - Штип);
8 стр.: 29,7x42 см
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АГРОХЕМИЈА И ИСХРАНА НА РАСТЕНИЈА
автор: Рубин Гулабоски
ISBN: 978-608-4708-04-9
број на страници: 204
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во оваа книга е даден краток преглед на својствата на почвите и на
својствата и типовите на вештачки ѓубрива што се употребуваат во
земјоделството. Притоа се дадени податоци за хранливите материи
во вештачките ѓубрива, за својствата на овие материи, начинот
на нивно земање од страна на растенијата и за проблемите што
настануваат кај растенијата поради недостаток од дадени хранливи
материи. Покрај тоа, дадени се детални податоци за механизмите на
хемиските и физичките процеси на хранливите материи во почвите
и растенијата. Дадени се и конкретни примери за производство на
дадени вештачки ѓубрива, а детално се претставени и процесите на
гранулација, транспорт и апликација на вештачките ѓубрива.
Линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=158

ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА
автор: Лилјана Колева-Гудева
ISBN: 978-608-4504-33-7
број на страници: 249
издадена: 2010
јазик: македонски
краток опис:
Изучувањето на предметот Физиологија на растенијата има цел да
ги запознае студентите со биолошките процеси во растението во
неговиот целокупен животен циклус. Физиолошките процеси што
се одвиваат во растението создаваат органска материја и енергија,
која е основа за опстанокот на животинскиот и растителниот свет на
Земјата.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=168
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СКРИПТА ПО СЕНЗОРНА И
АНАЛИТИЧКА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИНОТО
автор: Виолета Иванова - Петропулос
ISBN: 978-608-4708-01-8
број на страници: 137
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во Скриптата по Сензорна евалуација на виното се испитуваат,
анализираат и оценуваат органолептичките својства на виното со
помош на сетила. Со години наназад, научниците за сензорна анализа
истражуваат и разработуваат различни методи со цел подобро
да се разбере и утврди процесот на перцепција на својствата.
Информациите добиени од сензорната анализа може да се применат
за да се утврдат успешните производи за купувачите.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=162

ПРАКТИКУМ ПО СЕНЗОРНА И
АНАЛИТИЧКА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИНОТО
автор: Виолета Иванова - Петропулос
ISBN: 978-608-4708-02-5
број на страници: 137
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во Практикумот по Сензорна евалуација на виното се испитуваат,
анализираат и оценуваат органолептичките својства на виното со
помош на сетила. Со години наназад, научниците за сензорна анализа
истражуваат и разработуваат различни методи со цел подобро да се
разбере и утврди процесот на перцепција на својствата. Информациите
добиени од сензорната анализа може да се применат за да се утврдат
успешните производи за купувачите.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=161

13

ПРОИЗВОДСТВО, ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА МЕСО
автор: Ацо Кузелов
ISBN: 978-608-4708-16-2
број на страници: 558
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во технологијата на месо, како и во другите прехранбени технологии
врз основа на новите научни сознанија и стекнатите искуства се
разработуваат нови постапки и се конструираат нови машини. Во
технологијата на месо во последната декада немаше новини во
одделните технолошки операции, ниту на пазарот се пласирани машини
со потполно нов концепт на конструкција и функција.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=176

ИНТЕГРАЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА ИНДУСТРИСКИ И
ФУРАЖНИ КУЛТУРИ
автор: Мите Илиевски
ISBN: 978-608-4708-15-5
број на страници: 95
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Предметот Интегрално производство на индустриски и фуражни
култури е дел од научната дисциплина Специјално полјоделство,
што ги проучува теоретските основи и ја разработува производната
технологија при интегралниот систем на производство на полјоделски
култури за добивање на високи, стабилни, рентабилни и квалитетни
приноси.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=170
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МАШИНИ И ОПРЕМА ВО РАСТИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
автор: Зоран Димитровски
ISBN: 978-608-4708-41-4
број на страници: 173
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
МАШИНИ И ОПРЕМА ВО РАСТИТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=217

ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА
автор: Ристе Темјановски
ISBN: 978-608-4504-89-4
број на страници: 313
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во содржината се опфатени определени теоретски и методолошки
знаења и искуства кои се неопходни за согледување на основните
карактеристики и законитости во развојот на економските системи на
одделни земји или региони.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=159
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ОСНОВИ НА ФИНАНСИИ
автор: Ристо Фотов
ISBN: 978-608-4504-85-6
број на страници: 492
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Финансиите се крвотокот на економијата. Тие се составен дел на
вкупното човеково живеење и работење. Финансиите претставуваат
составен дел на почетокот, на текот и на крајот на секоја деловна
активност. Сè започнува и сè завршува со пари. Електронските
средства за плаќање извршија револуционизирање на концептот на
парите.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=169

ДЕЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА
автори: Еленица Софијанова, Маргарита Матлиевска,
Тамара Јованов-Марјанова
ISBN: 978-608-4708-17-9
број на страници: 172
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Комуникацијата е основна човечка активност и потреба. Таа ја опфаќа
способноста за примање информации, пренесување и разбирање на
туѓите мисли, активен процес на размена на идеи.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=177
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ИНВЕСТИЦИСКО БАНКАРСТВО
автор: Љупчо Давчев
ISBN: 978-608-4708-35-3
број на страници: 107
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Инвестициско банкарство
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=192

МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ
автор: Mитко Кочовски
ISBN: 978-608-4708-10-0
број на страници: 200
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Меѓународните организации и интеграции се исклучително значаен
сегмент на науката за меѓународните односи, кој се занимава со
односите меѓу одделните држави (иако во денешнава глобална
констелација дефинитивно е јасно дека државите не се и не можат да
бидат единствените актери и учесници во меѓународните односи).
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=193

17

ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ ЛЕКСИКОН
автори: Ристо Фотов, Толе Белчев, Катерина Фотова,
Емилија Митева-Кацарска, Елена Веселинова
ISBN: 978-608-4708-42-1
број на страници: 1391
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Јасни, точни и кратки толкувања на бројните изрази и термини за
економските и финансиските поими. Објаснети на разбирлив начин, со
користење на превод од англиски, германски, француски и руски јазик.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=207

ФИНАНСИСКА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИСКА СТАБИЛНОСТ
автор: Весна Георгиева-Свртинов
ISBN: 978-608-4708-76-6
број на страници: 294
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Глобализацијата на светската економија, која пред сѐ е поттикната
од технолошкиот динамизам, претставува патоказ за целосното
отворање на светот кон новите карактеристики на информациското
општество.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=219
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ОСВРТ КОН МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИНАНСИСКО
ИЗВЕСТУВАЊЕ
- скрипта автори: Александар Костадиновски, Оливера Ѓоргиева-Трајковска
ISBN: 978-608-4708-72-8
број на страници: 168
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Меѓународните сметководствени стандарди (Меѓународните
стандарди за финансиско известување) несомнено имаат пресудна
улога во процесот на унификација и хармонизација на финансиското
известување во глобални рамки.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=224

РЕВИЗИЈА
автор: Јанка Димитрова
ISBN: 978-608-4708-75-9
број на страници: 162
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Развојот на ревизорската професија е тесно поврзан со развојот на
сметководството. Постојат записи што укажуваат дека уште пред
четири илјади години пред нашата ера кај древните цивилизации
на Блискиот Исток постоело чување на записите за организираното
управување и работење, што се однесувале на трошоците, даноците
и приходите.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=231
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СКРИПТА КАЗНЕНО ПРАВО – ПРИМЕНЕТА ПРОГРАМА
автор: Олга Кошевалиска
ISBN: 978-608-4708-49-0
број на страници: 60
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Кривично дело е противправно дело што со закон е определено како
кривично дело, чии обележја се определени со закон.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=203

СКРИПТА ПО ПРЕДМЕТОТ ТРГОВСКО ПРАВО
автор: Борка Тушевска
ISBN: 978-608-4708-45-2
број на страници: 91
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во денешните услови на трговско работење сѐ повеќе значење добива
автономното трговско право – обичаите, узансите, општите услови за
работење итн.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=215
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РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА
автор: Ленче Милошева
ISBN: 978-608-4708-34-6
број на страници: 533
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Целта на развојната психологија како наука е да даде научни основи за
разбирање на човековиот развој и можности за нивна апликација во
праксата. Прашањата за тоа до каде е и до каде може да оди развојот
на човекот сè уште остануваат отворени за науката.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=190

МЕТОДИКА НА НАСТАВАТА ПО ПРИРОДА И
НАСТАВАТА ПО ОПШТЕСТВО
автори: Снежана Јованова-Митковска, Кирил Цацков
ISBN: 978-608-4708-07-0
број на страници: 214
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Многу природни настани во кои е содржано богатото искуство на
народите претставуваат цврста основа и се неопходен услов за
создавање на иднината. Современата состојба на која било држава
не може да се сфати во потполност без осврт на нејзиниот претходен
развој. Познавањето на природата и општеството, на нивниот
историски развој ни дава чувство дека сме дел од една заедница што
постоела со векови, долго време пред да се родиме и ќе постои долго
време по нашето живеење.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=166
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ОДБРАНИ ТЕМИ ОД ПЕДАГОГИЈА
автор: Емилија Петрова Ѓорѓева
ISBN: 978-608-4708-12-4
број на страници: 127
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Поимот педагогија (грчки paidagogos) настанал како сложенка од
грчките зборови pais, paidos – дете, момче и ago, again – води. Поимот
paidagogos „оној што води дете” бил назив за роб (или робинка) кој го
водел детето, се грижел за неговата сигурност, посебно додека не било
во домот. Во Античка Грција зборот paidagogos не е вистински учител
(затоа што не бил образован), туку само му помагал на детето да се
стекне со одредено искуство.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=171

ФИЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
автор: Билјана Попеска
ISBN: 978-608-4708-23-0
број на страници: 139
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Физичкото воспитание како комплементарен дел на севкупното
воспитание придонесува за развојот на личноста преку примена на
разновидните средства на физичкото воспитание со кои се делува
на човекот во целина, а не само на човековото тело. Според тоа,
физичкото воспитание не е само поттикнување на растот, развојот
и функциите на човековиот организам, развивање на телесните
способности, школување на движењата и унапредување на
здравјето...
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=184
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МЕТОДОЛОГИЈА НА ПЕДАГОШКО ИСТРАЖУВАЊЕ СО
СТАТИСТИКА
- практикум автор: Снежана Јованова-Митковска
ISBN: 978-608-4708-19-3
број на страници: 109
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Практикумот по Методологија на педагошко истражување со
статистика претставува учебно помагало кое на студентите од
педагошките факултети, филозофските факултети и Факултетот за
образовни науки, кои го изучуваат истоимениот наставен предмет, ќе
им овозможи полесно совладување на предвидените содржини.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=181

МЕТОДОЛОГИЈА НА ПЕДАГОШКО ИСТРАЖУВАЊЕ СО СТАТИСТИКА
- скрипта автор: Снежана Јованова-Митковска
ISBN: 978-608-4708-18-6
број на страници: 131
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Скриптата е изработена во согласност со предметната програма за
предметот Методологија на педагошко истражување на Факултетот
за образовни науки во Штип. Во неа се обработени темелните
прашања значајни за истражувањата во областа на воспитанието и
образованието кои се однесуваат на: истражувачките парадигми,
етапите низ кои поминува педагошкото истражување, видовите
педагошки истражувања, методи, техники, инструменти кои се
применуваат во педагошкото истражување, квантитативната и
квалитативна обработка на податоците, извештај од истражувањето...
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=180
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МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА
автори: Владо Петровски, Снежана Мирасчиева
ISBN: 978-608-4708-36-0
број на страници: 166
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Трудот „Мултикултурализам и интеркултурна“ комуникација е плод на
долгогодишна научноистражувачка работа со теориско-емпириски
карактер на двата општествени феномени, културата и комуникацијата.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=195

ПРАКТИКУМ ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СО
МЕТОДИКА ЗА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
автори: Ангеле Михајловски, Ленче Насев
ISBN: 978-608-4708-32-2
број на страници: 21
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Овој практикум првенствено е наменет за студентите од Факултетот за
образовни науки - Oдделенска настава и Предучилишно воспитување.
Тој произлезе како потреба за практична примена на теоретските
знаења по предметот Музичко образование со методика 2, согласно
со предвидените наставни содржини.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=200
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МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ СО МЕТОДИКА
автори: Ангеле Михајловски, Ленче Насев
ISBN: 978-608-4708-33-9
број на страници: 23
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Улогата и значењето на музиката во развојот на човековиот дух и
тело, когнитивните способности, естетските чувства, моралните
вредности биле согледани уште во далечното минатото кај
најстарите цивилизации.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=199

ПЕДАГОГИЈА НА СЛОБОДНО ВРЕМЕ
- скрипта автор: Деспина Сивевска
ISBN: 978-608-4708-52-0
број на страници: 113
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Позитивното користење на слободното време нуди можности за
„комплетирање на личноста, позитивно влијае на здравјето, физичкиот
и менталниот развој, на позитивно обликување на цртите на личноста,
на креативноста и создавањето побогата содржина на животот.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=227
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ПЕДАГОГИЈА НА СЛОБОДНО ВРЕМЕ
- практикум автор: Деспина Сивевска
ISBN: 978-608-4708-53-7
број на страници: 44
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Практикумот е конципиран да ги поттикне студентите на студиозно
и сестрано воочување на потребата за активно и конструктивно
користење на слободното време на децата и младите.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=226

ПРОФИЛАКСА НА ОРАЛНИ БОЛЕСТИ
автор: Цена Димова
ISBN: 978-608-4708-08-7
број на страници: 145
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Современото стоматолошко образование ги подготвува и насочува
студентите од додипломската настава да се определат на кој начин
ќе обезбедат орално здравје на своите пациенти со примена на
современи дијагностички постапки, квалитетни материјали и
стручни тераписки можности.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=175
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СТОМАТОЛОШКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈА
автор: Ивона Ковачевска
ISBN: 978-608-4708-28-5
број на страници: 143
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Изучувањето на особините, перформансите, апликативната можност,
индикациите и контраиндикациите за употребата и поставувањето на
материјалите во стоматологијата, односно во нејзините дисциплини,
конкретно создавањето на надоместоци кои се вградуваат или користат
во оралната средина на хуманата популација претставува многу сериозна
и суптилна дејност.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=178

ФАРМАКОЛОГИЈА ЗА СТОМАТОЛОЗИ - СПЕЦИЈАЛЕН ДЕЛ
автори: Трајан Балканов, Срѓан Пешиќ
ISBN: 978-608-4708-27-8
број на страници: 185
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Со ова учебно помагало, скрипта, се обидовме да дадеме приказ на
најосновните карактеристики на повеќето лекови коишто денес се
користат во секојдневната пракса, но и посебно да ги истакнеме сите
детали што се важни за нивната употреба во стоматологијата.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=186
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ФАРМАКОЛОГИЈА ЗА СТОМАТОЛОЗИ - ОПШТ ДЕЛ
автори: Трајан Балканов, Срѓан Пешиќ
ISBN: 978-608-4708-26-1
број на страници: 52
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Ова учебно помагало, скрипта, првенствено им е наменета
на студентите од стоматологија кои го слушаат овој предмет
на Факултетот за медицински науки, односно ја изучуваат
фармакологијата само еден семестар. Токму затоа, при пишувањето
на оваа скрипта основната идеја беше да се запознаат студентите со
најосновните фармакокинетски процеси: апсорпција, дистрибуција,
метаболизам и елиминација на лековите, односно промените
на физичките и хемиските особини на лековите од моментот на
апликација до моментот на нивната елиминација од организмот.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=185

ПРЕТКЛИНИЧКА КАРИОЛОГИЈА
автор: Лидија Поповска
ISBN: 978-608-4504-95-5
број на страници: 203
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Содржината на скриптата е поделена во шест поглавја. По воведот,
во првото поглавје, се прикажани во детали карактеристиките
на здравите тврди забни ткива. Второто поглавје се однесува на
етиопатогенезата на кариесот и неговите класификации, но и на
патохистолошките промени во забните ткива под влијание на
напредувањето на кариозниот процес. Во третото поглавје се
опишани стоматолошкото работно место и неопходните инструменти
и апарати за стоматолошката практика. Понатаму, во четвртото
поглавје се прикажани поделбите и современиот тераписки пристап
кон справувањето со кариесот, но најдетално се обработени и
анализирани начините на изработка на препарациите според
класичните Блекови принципи.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=189
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МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА СО ГЕНЕТИКА
- скрипта автор: Дарко Бошнаковски
ISBN: 978-608-4708-51-3
број на страници: 180
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Фокусот на скриптата е да се објаснат основните молекуларно-биолошки
процеси во клетката и организмот.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=211

ПЕДИЈАТРИЈА СО НЕГА
автор: Елизабета Зисовска
ISBN: 978-608-4708-79-7
број на страници: 97
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Физиотерапијата е здравствена професија во рамките на која
професионалците работат со луѓето, со цел да ја идентификуваат
и да ја максимизираат нивната способност да се движат и да
функционираат; таа игра клучна улога во оспособувањето на луѓето да
го подобрат своето здравје, благосостојбата и квалитетот на животот.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=229
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ПЕДИЈАТРИЈА - ОДБРАНИ ТЕМИ ЗА СТУДЕНТИ ПО
СТОМАТОЛОГИЈА
Автор: Елизабета Зисовска
ISBN: 978-608-4708-77-3
број на страни: 98
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Од успехот на педијатријата зависи и развојот на младата,
идната популација на работоспособни индивидуи.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=228

ГЕРМАНСКО-МАКЕДОНСКИ РАЗГОВОРНИК
автор: Билјана Ивановска
ISBN: 978-608-4708-03-2
број на страници:101
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Германско-македонскиот разговорник (практикум по предметот
Германски јазик - Морфологија) е структуриран, пред сè, како
практикум за студентите од нематичните факултети кои го изучуваат
германскиот јазик како втор јазик, а е наменет за предметот Германски
јазик (како странски јазик-DaF /Deutsch als Fremdsprache/), со посебен
осврт на неговата граматика, научната дисциплина морфологија,
и освен за студентите кои го изучуваат германскиот јазик како
втор странски јазик, тој е наменет и за сите ученици, студенти и
мултипликатори по германскиот јазик кои покажуваат интерес за
изучување и восприемање на овој странски јазик.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=160

30

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА АНГЛИСКИОТ И НА
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
- практикум автор: Марија Кусевска
ISBN: 978-608-4708-22-3
број на страници: 82
издадена: 2013
јазик: англиски
краток опис:
“Contrastive Analysis of English and Macedonian: Language Workbook”
is a collection of exercises which are closely related to the course book
“Contrastive Analysis of English and Macedonian”. Its aim is to raise
students’ awareness of similarities and differences between English and
Macedonian and to shed light on some oc¬currences in the fields related
to the students’ future professions: teaching English as a foreign language
and translation.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=183

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА НА
АНГЛИСКИОТ И НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
- скрипта автор: Марија Кусевска
ISBN: 978-608-4708-21-6
број на страници: 124
издадена: 2013
јазик: англиски
краток опис:
This book focuses on differences and similarities between English and Macedonian. It is divided in two parts. Part One includes chapters on what Contrastive
Analysis is, its historical development, its rela¬tionship with other linguistic
disciplines and the role of the mother tongue (transfer). Part Two deals with different language aspects and discusses how they are expressed in English and
Macedonian, tracing the similarities and differences between the two languages. The topics discussed include issues in the fields of morphology, lexicology,
syntax, and pragmatics.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=182
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ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА НА СОВРЕМЕНИОТ ТУРСКИ ЈАЗИК
- скрипта автор: Марија Леонтиќ
ISBN: 978-608-4708-68-1
број на страници: 83
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Јазикот е системско средство за комуникација што овозможува
разбирање меѓу луѓето. Тој се развива паралелно со настаните во едно
општество и ја отсликува националната култура и нејзиниот начин на
размислување.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=221

ПРАКТИКУМ ПО ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЈА НА СОВРЕМЕНИОТ
ТУРСКИ ЈАЗИК
автор: Марија Леонтиќ
ISBN: 978-608-4708-69-8
број на страници: 75
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Практикумот по фонетика и фонологија на современиот турски
јазик е наменет за практична примена на теоретските знаењата
стекнати од Фонетика и фонологија на современиот турски јазик.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=220

32

ОСНОВИ НА CAD/CAM ВО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
автор: Влатко Чингоски
ISBN: 978-608-4708-70-4
број на страници: 145
издадена: 2014
јазик: македонски
краток опис:
Традиционално, терминот CAD/CAM асоцира и влече свои корени
од група активности во областа на производственото машинство
и машинската индустрија, а со основна цел проектирање и
производство на машински делови и опрема потпомогнато со
компјутерска техника.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=237

АВТОМАТИЗАЦИЈА И ПРОЦЕСИ
автор: Роман Голубовски
ISBN: 978-608-4708-82-7
број на страници: 177
издадена: 2014
јазик: македонски
краток опис:
Автоматизацијата и процесната контрола и управување се една од
најзначајните подрачја на науката и технолошкиот развој. Ова се должи
на фактот што автоматиката е поврзана со развојот на скоро секој
технолошки правец.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=236
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ОДБРАНИ ТЕКСТОВИ ОД УПРАВУВАЊЕ СО
ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ
автори: Зоран Здравев, Александар Крстев
ISBN: 978-608-4708-48-3
број на страници: 266
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Слободно можеме да го поставиме прашањето поврзано за крајот на
XX век и почетокот на XXI век, уште колку поими постојат во нашето
секојдневие кои доживеале таква експанзија во своето значење како
што е поимот информација.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=225

ОСНОВИ НА ПРОГРАМИРАЊЕ
автор: Владо Гичев
ISBN: 978-608-4708-64-3
број на страници: 164
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во книгата се обработуваат елементи кои ги користат сите програмски
јазици како: едноставни типови на податоци, влез и излез и нивно
форматирање, контролни структури, функции, структурни типови на
податоци и низи...
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=218
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МАТЕМАТИКА
автори: Татјана Атанасова – Пачемска,
Лимонка Лазарова
ISBN: 978-608-4708-65-0
број на страници: 261
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во учебникот се обработени основните теории и концепти на
современата математичка наука кои се неопходни во оформувањето
на профилот дипломиран економист.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=223

ВИЗУЕЛНO ПРOГРАМИРАЊЕ
автор: Сашo Кoцески
ISBN: 978-608-4708-29-2
број на страници: 159
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во рамките на oва пoглавје, најнапред, ќе биде дефиниран пoимoт
на визуелнo прoграмирање, ќе бидат објаснети поимите на јазици за
визуелно програмирање и визуелни развојни околини (во кои спаѓа
и Visual Studio .NET развојната околина која ќе биде разгледувана во
останатите поглавја).
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=191
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ПРАКТИКУМ ПО МУЛТИМЕДИЈА
автори: Александра Милева, Доне Стојанов
ISBN: 978-608-4708-00-1
број на страници: 72
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Поважните техники за обработка на слики во софтверскиот пакет GIMP се
анализирани во првото поглавје. Најголем дел од практикумот е посветен
на изработката на мултимедијални апликации со Adobe Flash. Oсновите на
Flash, почнувајќи од креирање на објекти, работа со симболи, додавање на
Motion Tween и Shape Tween, па сè до развој на GUI апликации со готови
контролни елементи, функционално поддржани од напреден Ac¬tion
Script 3.0 код, се предмет на анализа во првите пет поглавја. Напредни
Flash апликации кои вклучуваат: работа со регуларни изрази, обработка
на стринг податоци, поврзување и работа со бази на податоци, работа
со Video класа, како и поврзување со јавен веб-сервис, се предмет на
анализа во втората половина од практикумот. Техниките за обработка на
аудио содржина, како и Audacity софтверот, се елаборирани на крајот од
практикумот.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=163

ПРАКТИКУМ ПО ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ
автори: Цвета Мартиновска, Доне Стојанов
ISBN: 978-608-4708-31-5
број на страници: 93
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Практикумот обработува современи теми од областа на вештачката
интелигенција, изобилувајќи со бројни примери, како решени така и
нерешени, кои би го стимулирале студентот успешно да го совлада
наставното градиво по истоимениот предмет.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=187
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АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ КАМЕРНОТО
МУЗИЦИРАЊЕ ВО КВИНТЕТОТ ЗА ОБОА И ГУДАЧИ ОД АРНОЛД БАКС
автор: Владимир Лазаревски
ISBN: 978-608-4708-06-3
број на страници: 18
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Квинтетот за обоа и гудачи е напишан во 1922 година и е посветен
на обоистот Леон Гусенс. Во тоа време обоата како инструмент е
механички развиен до голем степен, така што бил во можност да
интерпретира најразлични пасажи по тежина, ниски и екстремно
високи тонови, како и да свири тивки динамики, што порано биле
невозможни во изведба на обоа.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=204

ЏЕЗ САКСОФОН - ПРАКТИКА И ВЕЖБИ
автор: Георѓи Мицанов
ISBN: 978-608-4708-46-9
број на страници: 15
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во материјалот ќе сретнете неколку примери на каденца II-V-I стапало
која ја карактеризира и отсликува џез-музиката и, исто така, видно се
разликува од класичната каденца во класичната музика.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=205
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ИСТОРИЈА НА МУЗИКАТА 1
- скрипта автор: Стефанија Лешкова-Зеленковска
ISBN: 978-608-4708-59-9
број на страници: 55
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Оваа скрипта е наменета за студентите на Одделот за теорија на
музиката и музичка педагогија, за Вокално-инструменталниот оддел,
како и за останатите студенти кои ќе го слушаат во форма на изборен
предмет на Факултетот за музичка уметност.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=208

СОЛФЕЖ I
- скрипта автор: Илчо Јованов
ISBN: 978-608-4708-47-6
број на страници: 55
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Усвојување на мерните единици. Триоли со разновидностите кои
вклучуваат паузи (како синкопи) и интегрирање во секстоли. Различни
видови на нерамноделни тактови и нивни комбинации според нивото и
критериумот на предметната материја.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=214
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ЛИТЕРАТУРА ЗА ПИЈАНО ВО РОМАНТИЗМОТ
- скрипта автор: Емилија Потевска
ISBN: 978-608-4708-05-6
број на страници: 59
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
„Литературата за пијано во романтизмот“ е концизно учебно помагало
што го содржи композиторскиот опус за пијано на најзначајните
композитори од романтизмот.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=210

ПОЛИФОНИЈА 1
- скрипта автор: Гоце Гавриловски
ISBN: 978-608-4708-61-2
број на страници: 45
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Предметната материја во која е обработена вокалната полифонија од
нејзините почетоци, па сѐ до 16 век е систематизирана во пет дела: најрани
видови на повеќегласие, модуси и карактеристики, контрапунктска
мелодија - особености и ритмика, двогласен контрапункт, имитација во
двогласен став.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=212
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ПОЛИФОНИЈА 2
- скрипта
автор: Гоце Гавриловски
ISBN: 978-608-4708-60-5
број на страници: 53
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Ракописот претставува целосен материјал преку кој студентите ќе можат
да добијат сознанија потребни за предметната материја, но и ќе можат
целосно да ги реализираат барањата на предметната програма и ЕКТС
системот.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=213

УЧЕБНО ПОМАГАЛО НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПИЈАНО
автор: Татјана Џорлева
ISBN: 978-608-4708-54-4
број на страници: 35
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Изучувањето на инструментот започнува од првиот контакт со него
и трае цел живот. Работата врз пијанистичката техника е умствен
процес.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=232
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ХАРМОНИЈА 1
- скрипта автор: Валентина Велковска - Трајановска
ISBN: 978-608-4708-67-4
број на страници: 55
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Хармонија (грч. спојување, градење складност) претставува
компонента од повеќегласната музика, нејзината вертикална или
акордска структура.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=222

ВОВЕД ВО ЏЕЗ ТЕОРИЈА I
- скрипта автор: Сашо Поповски
ISBN: 978-608-4708-54-4
број на страници: 50
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Оваа скрипта е наменета за студентите на Одделот за џез студии, како и
за останатите студенти кои ќе го слушаат во форма на изборен предмет
на Факултет за музичка уметност.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=234
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ВОВЕД ВО ЏЕЗ ТЕОРИЈА II
- скрипта автор: Сашо Поповски
ISBN: 978-608-4708-55-1
број на страници: 40
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Оваа скрипта е наменета за студентите на Џез одделот, како и за
останатите студенти кои ќе го слушаат во форма на изборен предмет на
Факултет за музичка уметност.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=235

ТЕХНИКА И ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ТАПАНИ
автор: Александар Секуловски
ISBN: 978-608-4708-63-6
број на страници: 40
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Потребата од свирење на тапани како инструмент од еден човек, сетот
на тапани обично го свиреле 2-3 тапанари и тоа ги натерало тапанарите
да почнат да мислат и пронајдат начин како да го спојат и оформат
инструментот.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=233
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ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА
автори: Дејан Мираковски, Марија Хаџи-Николова
ISBN: 978-608-4504-98-6
број на страници: 258
издадена: 2012
јазик: македонски
краток опис:
Заштитата при работа е стара исто колку и дејноста на луѓето, но
законски започнува да се регулира дури со појавата на индустриската
револуција, кога повредите и заболувањата при работа станале многу
чести и бројни. Првиот закон со кој е регулирана заштитата при работа
на учениците е донесен во 1802 година во Велика Британија и тогаш
била формирана доброволна инспекциска служба која во 1833 година
прераснала во задолжителна трудова инспекција. Првиот Закон за
инспекција во работата во Велика Британија е донесен 1883 година, а
Законот за осигурување во случај на болест и повреда бил изгласан во
1897 година.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=165

ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА ВО РУДАРСТВОТО
автори: Дејан Мираковски, Марија Хаџи Николова
ISBN: 978-608-4504-99-3
број на страници: 223
издадена: 2012
јазик: македонски
краток опис:
Материјалот е распределен во осумнаесет поглавја, од кои во првото
поглавје е даден краток историски преглед на развојот на заштитата
при работа во рударството и улогата на Меѓународната организација
на трудот во реализирањето на барањата на работниците за подобри
услови за работа. Во второто поглавје е разработено ергономското
обликување на системот човек-машина-работна средина. Во третото и
четвртото поглавје се разработени етиолошките фактори на повредување
и професионалните заболувања. Во наредните поглавја следи приказ и
објаснување на хемиските и физички штетности во рудничката работна
средина: гасови, прашина, радиоактивно загадување, бучава и вибрации.
Елаборирани се опасностите од динамички појави во рудниците,
опасности од пожар и експлозии, опасности од електрична енергија и
машини, микроклиматските фактори во работната средина, осветленоста.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=164
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ДУПЧЕЊЕ И МИНИРАЊЕ
автор: Ристо Дамбов
ISBN: 978-608-4708-62-9
број на страници: 366
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Денес во светот и кај нас, се добиваат големи количества на корисни
минерални суровини со примена на современи техники во рударството,
што не може да се замисли без дупчење и соодветно минирање на
цврстите карпести маси.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=206

ИЗРАБОТКА НА РУДАРСКИ ПРОСТОРИИ
автор: Николинка Донева
ISBN: 978-608-4708-43-8
број на страници: 165
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Скриптата во себе ги опфаќа најважните технологии за изработка
на хоризонтални, вертикални и коси простории. Материјалот е
приспособен по обем и содржина на фондот на часови со кој се слуша
овој предмет.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=209
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РУДАРСКИ ИЗВОЗНИ ПОСТРОЈКИ
автори: Зоран Десподов, Милош Грујиќ
ISBN: 978-99892766-3-7
број на страници: 220
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Извозот низ окната на рудникот спаѓа во најстарите механизирани
технолошки фази при експлоатацијата на рудниците со подземно
откопување. Степенот на механизираност се менувал со усовршување
на поедини машини и уреди, меѓутоа во сите периоди од
експлоатацијата извозните постројки биле една од најзначајните и
најсложени алки во рударското производство.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=202

ПРОЕКТЕН МЕНАЏМЕНТ
- скрипта автори: Мишко Џидров, Емилија Ристова
ISBN: 978-608-4708-57-5
број на страници: 148
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Голем број луѓе стануваат проектни менаџери случајно. Може да бидете
назначени за проектен менаџер заради својата стручност, а не затоа што
имате обуки од областа на проектниот менаџмент.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=230
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ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА II
автор: Симеон Симеонов, Златко Соврески
ISBN: 978-608-4708-58-2
број на страници: 140
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Целокупната материја содржана во оваа скрипта е во 4 поглавја:
Кинематика, Динамика, Осцилации и Прилог во согласност со
наставната програма на факултетот.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=216

ОРГАНСКА ХЕМИЈА ЗА ТЕХНОЛОЗИ
- скрипта автор: Киро Мојсов
ISBN: 978-608-4504-75-7
број на страници: 70
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Во скриптата се опишани видовите, добивањето и физичко-хемиските
карактеристики на органските соединенија (јаглеводороди, халогени
деривати на јаглеводородите, алкохоли, феноли, етри и естри, нитро
деривати на јаглеводородите, органски соединенија со сулфур, амини,
алдехиди и кетони, монокарбонски киселини, хетероциклични,
органометални и полимерни соединенија) коишто се значајни за
индустријата.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=167
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НЕГА НА ТЕКСТИЛ
автор: Киро Мојсов
ISBN: 978-608-4708-40-7
број на страници: 117
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Преку материјата во оваа скрипта студентите ќе се оспособат за
работа со одделни средства за нега од технолошки, еколошки,
токсиколошки и хуман поглед, како и за правилен пристап кон
одделни операции со цел постигнување на задоволителни ефекти при
нега на текстилот.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=196

СИСТЕМИ ЗА КВАЛИТЕТ И СТАНДАРДИ
автори: Елизабета Митрева, Сашка Голомеова
ISBN: 978-608-4708-38-4
број на страници: 169
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Европската унија е значаен партнер на Р. Македонија во надворешно
трговската размена и на прв поглед може да се заклучи дека домашните
производи ги задоволуваат европските критериуми, меѓутоа најголем дел
од извозот се однесува на лон производите и полупроизводите.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=198
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ПРАКТИКУМ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА
ЗА ТЕХНОЛОЗИ
автор: Киро Мојсов
ISBN: 978-608-4708-25-4
број на страници: 94
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Книгата содржи општ дел, изолација и чистење на органски соединенија,
идентификација на непознато органско соединение и спектроскопски
методи на органска анализа.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=188

МЕНАЏМЕНТ НА КОНФЕКЦИСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ
автори: Елизабета Митрева, Сашка Голомеова
ISBN: 978-608-4708-39-1
број на страници: 154
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Потребата за изработка на е-скрипта по предметот Менаџмент на
конфекциско претпријатие беше голема, пред сѐ, за студентите од
Технолошко-техничкиот факултет при Универзитет „Гоце Делчев”
– Штип, со цел да се стекнат со основните знаења од областа на
менаџментот со конфекциско претпријатие.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=194
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ИНЖЕНЕРСТВО НА МАТЕРИЈАЛИ
автор: Винета Сребренкоска
ISBN: 978-608-4708-30-8
број на страници: 167
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Денешниот брз развој кој го условува и интензивниот начин на
живеење е резултат на развојот на многу видови на материјали кои се
среќаваат во различни сегменти од нашето секојдневие.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=201

ПРЕТПРИЕМНИШТВО
автор: Елизабета Митрева
ISBN: 978-608-4708-20-9
број на страници: 155
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
При подготовката на текстот, од комплементарна смисла, задоволена
е програмската ориентација на предметните основи на предметот.
Овој ракописот е посветен на студентите, научните работници и
претприемачите и истиот, на јасен и разбирлив начин, нуди една слика за
претприемачкиот бизнис, неговите предности, слабости и придобивки,
главните предизвици и проблеми со кои се соочуваат претприемачите,
начините на организирање на еден бизнис, иновациите и соочувањето со
конкуренцијата, изворите на финансирање...
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=179
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МЕНАЏМЕНТ НА МАЛ И СРЕДЕН БИЗНИС
автори: Елизабета Митрева, Оливер Филипоски
ISBN: 978-608-4708-14-8
број на страници: 149
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Апстрахирајќи се од чисто теоретски - историски пристап, авторите
имаа за цел да дадат осврт и свои согледувања за менаџментот на мал и
среден бизнис, со едноставна мотивација, студентите и читателите да ги
осознаат овие феномени кои се во центарот на интересирањето, како
од теоретски така и од практичен аспект.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=174

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
автор: Никола В. Димитров
ISBN: 978-608-4708-09-4
број на страници: 191
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Проблематиката која се обработува во скриптата е поделена во два дела:
општ и посебен. Во општиот дел се обработени најважните теми кои се
составен дел, теми кои произлегуваат и теми кои зависат од просторното
планирање. Во посебниот дел, во оптимални рамки, се обработени
соодветни теми за студентите на ФТБЛ, односно теми од просторното
планирање посветени на туризмот, планирањето на туристички центри,
региони, планирање на одржлив туризам и слично.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=173
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ПРАКТИКУМ ПО АНИМАЦИИ ВО ТУРИЗМОТ
автори: Златко Јаковлев, Кристина Ковачевиќ
ISBN: 978-608-4708-13-1
број на страници: 40
издадена: 2013
јазик: македонски
краток опис:
Анимацијата во туризмот, како сплет на спортско-рекреативни,
културно-забавни и излетнички содржини и активности кои ги
мотивираат посетителите активно и динамично да партиципираат во
нив за време на туристичкиот престој, има посебно значење, улога и
свои специфичности. Нејзиното значење произлегува од тоа што од
една страна ги задоволува потребите и желбите на посетителите, а од
друга ги мотивира на што поактивен престој. Покрај тоа, анимацијата
во туризмот придонесува за зголемување на вонстопанската
потрошувачка, а со тоа и профитабилноста на туристичката понуда.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=172

ПРАКСА ВО ХОТЕЛСКО-УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ
автори: Нако Ташков, Дејан Методијески, Никола В. Димитров
ISBN: 978-608-4708-73-5
број на страници: 69
издадена: 2014
јазик: македонски
краток опис:
Скриптата е изготвена со цел да се унапреди наставата по предметите
Пракса во хотелско-угостителски објект 1, 2 и 3 и да се подобри квалитетот
на знаењето на студентите.
линк за споделување:
http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=261
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ПРАКТИКУМ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО
автори: Нако Ташков, Дејан Методијески
ISBN: 978-608-4708-74-2
број на страници: 53
издадена: 2014
јазик: македонски
краток опис:
Вежбите се индивидуални. За време на вежбите секој студент добива
податоци и се повикува на креативно применување на добиеното
знаење.
линк за споделување:
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