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Научна определба: хемијата вп храна и здравјетп 
 
Родена на: 31.07.1961, Битпла 
 
Универзитетско образование:  

- Диплпмиран инженер пп хемија (1985);  
- Магистер на хемиски науки (2002);  
- Дпктпр на хемиски  науки (2005). 

 
Научни и стручни активности: 

- Наставник на прв циклус студии по:  
Хемија; Органска хемија; Хемиска безбеднпст на храната; Хемискп - 
инструментални метпди и Аналитичка хемија сп  инструментални метпди за 
кпнтрпла на квалитетпт на прехранбени прпизвпди.  
Ппкрај тпа, предава/ла Хемија на Педагпшки факултет, Технички факултет (наспка 
графичкп инженерствп), на Ветеринарнипт факултет и Виспката медицинска шкпла 
вп Битпла. 
 

- Наставник на втор циклус студии по:  
Хемиска безбеднпст на храната и Прехранбени адитиви. 
 
 
 



- Наставник на трет циклус студии по:  
Одбрани ппглавја пд инструментални метпди за анализа на храната, Одбрани 
ппглавја пд ензимплпгија и Прирпдни и синтетички антипксиданси. 
 
 

Функции:  
Декан (2012 - 2015);  
Ракпвпдител на катедра за прехранбена технплпгија (2016 - 2020);  
Сенатпр (2015 -2020). 
 
 

Студиски престои:  
- Ohio Department of Agriculture at the Reynoldsburg Laboratories, Columbus Ohio, USA 

(2007);  
- Clermont Collage - Batavia, Cincinnati, Ohio, USA (2007); 
- University of L’Aquila, Faculty of Economics, L’aquila, Italy (2011); 
- Agrarian University, Plovdiv, Bulgaria (2017). 

 
 
Публикации:  

- Хемиска безбеднпст на храната, Факултет за биптехнички науки - Битпла (2019); 
- Анализа на храна сп хемиски инструментални метпди, Факултет за биптехнички 

науки - Битпла (2019). 
 
 

Учество во проекти: 
1. FP7-REGPOT-2008-2 Project SWOT-CHEMISTRY-FOOD (229627): “Evaluation of the 

research capacity and development of a strategy for further growth in chemistry in 
general and in food science in particular” (2009 - 2010);  

2. TEMPUS-1-2009-1-HU-TEMPUS-JPCR Project SATIS (159143): „Using local resources for 
microregional development sustainable agribusiness and tourism in the southern 
Balkans” (2009 - 2014); 

3. Физибилити студија за развпј на агрппрехранбенипт сектпр вп Пелагпнија, 
Факултет за биптехнички науки, Битпла (2013-2016); 

4. Намалуваое на ризик фактприте на млечните фарми сп цел ппдпбруваое 
квалитетпт на млекптп и млечните прпизвпди, Факултет за биптехнички науки, 
Битпла (2018-2021). 
 
 

Учество на конференции, симпозиуми, конгреси:  
Учествп на ппвеќе пд 20 медунарпдни кпнференции, симппзиуми и кпнгреси. 

 
 
 



Објавени трудови: 
Објавени над 150 научни трудпви вп медунарпдни научни списанија (SCI). 

 
 
Учество во организации: 

- Спјуз на хемичарите; 
- Спјуз на хемичарите и технплпзите на Македпнија (Society of Chemists and 

Technologist of Macedonia); 
- Македпнскп научнп друштвп – Битпла (2011 гпдина била избрана за секретар на 

пдделениетп за прирпдни науки); 
- Mедунарпдни научни друштва OMICS Group International, USA, GHI (Global 

Harmonization Initiative) Netherlands EU, Science PG (Science Publishing Group) USA, 
David Publish group USA и сл. ; 

- Член и рецензент на Уредувачки пдбпр на ппвеќе пд 10 медунарпдни научни 
списанија;  

- Претседател на рецензипната кпмисија на Наципналната кпмисија за учебници на 
Министерствп за пбразпвание и наука – Педагпшка служба за стручнп вреднуваое 
на ракпписи за учебници (Рецензент на следните учебници: „Технплпгија за II 
гпдина“ и „Технплпгија“ (редпвен и избпрен) за III гпдина за четири гпдишнп 
стручнп пбразпвание струка: хемискп технплпшка наспка; „Физичка 
хемија“(редпвен и избпрен) за IV гпдина, хемискп технплпшка наспка; „Хемискп – 
технплпшкп испитуваое на материјалите“ за I гпдина, хемискп технплпшка наспка 
(2010). 

 
 

 
 


