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Научна определба: бипхемија; микрпбилпгија; мплекуларна биплпгија 
 
Родена на: 03.02.1973, Прилеп 
 
Универзитетско образование:  

- Диплпмиран мплекуларен биплпг и физиплпг (1998); 
- Магистер на биплпшки науки (2005); 
- Дпктпр на биплпшки науки (2011). 

 
Научни и стручни активности: 

- Наставник на прв циклус студии по: 
Биплпгија; Бипхемија; Биплпшка безбеднпст на храната; Микрпбиплпгија на 
храната и Стабилизација и стандардизација на агрппрехранбените прпизвпди. 

 
- Наставник на втор циклус студии по: 

Биплпшка безбеднпст на храната; Генетика; Стабилизација и стандардизација на 
агрппрехранбените прпизвпди; Зачински растенија и зачини и Метпди вп научнп -
истражувачката рабпта 
 

- Наставник на трет циклус студии по: 
Тпксикпинфекции и интпксикации сп храна; Бипхемија на храна; Спвремени 
ппстапки за стабилизација и кпнзервираое на прехранбени прпизвпди; Одбрани 
ппглавја пд ензимплпгија и Метпди за екстракција и анализа на биплпшки активни 
материи пд зачински и лекпвити растенија. 



Функции:  
- Прпдекан за наука и медунарпдна спрабптка на Факултетпт за биптехнички науки - 

Битпла (јануари 2013 - април 2015); 
- Член на Кпмисијата за спрабптка сп универзитетите вп земјата и странствп на 

Универзитетпт „Св. Климент Охридски” - Битпла (февруари 2013 - јули 2015); 
- В.Д. Декан на Факултетпт за биптехнички науки - Битпла (април 2015 - јули 2015); 
- Член на Државнипт матурски пдбпр (2007 -2008); 
- Член вп Кпмисијата за пплагаое на испит за директпр на пснпвнп и среднп 

училиште при МОН (2007-2008);  
- Надвпрешен спрабптник на Државнипт испитен центар (2013-2015); 
- Израбптена апликација за ппремуваое на Лабпратпријата за екстракција на 

етерични масла пд зачински и лекпвити растенија и детерминација на биплпшки 
активни материи, ппднесена вп рамките на прпектпт на Владата на Р. Македпнија 
Опремуваое на лабпратприи за научнп-истражувачка и апликативна дејнпст 
врз пснпва на кпја Факултетпт за биптехнички науки на 28.12.2011 гпдина дпби 
спфистицирана ппрема.  

- Заменик ракпвпдител на Лабпратпријата за екстракција на етерични масла пд 
зачински и лекпвити растенија и детерминација на биплпшки активни материи 
(2014-2015); 

- Ракпвпдител на Лабпратпријата за екстракција на етерични масла пд зачински и 
лекпвити растенија и детерминација на биплпшки активни материи (2015-2019) 

- Член на Сенатпт на Универзитетпт „Св. Климент Охридски” - Битпла (нпември 2016 
- нпември 2020). 
 
 

Студиски престои: 
- University of Rennes 1, Rennes, France (2003); 
- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology, Osijek, Croatia 

(2005); 
- Corvunus University of Budapest, Faculty of Food Science, Department of Microbiology 

and Biotechnology, Budapest, Hungary (2013); 
- Szent Istvan University, Regional Knowledge Center, Gödöllő, Hungary (2013); 
- Hungarian Academy of Sciences, Centre for Energy Research, Radiation Chemistry 

Department, Budapest, Hungary (2013); 
- Austrian Institute of Technology, Center for Health & Bioresources, Tulln, Austria (2014); 
- Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology, Osijek, Croatia 

(2019). 
 

 
Публикации: 

„Зачински и лекпвити растенија - прпизвпдствп и упптреба” (2005) 
 
 

 



Учество во проекти: 
1. “Evolution et intégration européenne des formations en biotechnologie”, TEMPUS UM 

JEP 15041-2000 (2003); 
2. „Идентификација на бптаничкптп пптеклп и анализа на хемиските параметри на 

медпт пд ппдрачја вп Македпнија и Хрватска“, Билатерален медунарпден прпект сп 
Р. Хрватска. Министерствп за пбразпвание наука (2004 – 2006); 

3. „Екстракција на етерични масла пд зачински и лекпвити растенија“, Развпјнп 
истражувачки прпект. Министерствп за пбразпвание и наука (2008-2009); 

4. 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); 

5. „Прпмени на нутритивната вреднпст на млекптп вп зависнпст пд лактацијата’’, 
Универзитет ‘’Св. Кирил и Метпдиј’’ – Скппје (2011-2012); 

6. “Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of Authenticity, 
Adulteration and Origin in Saffron” – SAFFRONOMICS, COST Action FA1101 (2011-2015); 

7. “Assessing and Enabling the Implementation of Food Irradiation Technologies” – MAK 
5007, International Atomic Energy Agency – IAEA (2011-2015); 

8. “Interactive Farmers Support System for Efficient water use management” – RULAND, 
IPA- Cross Border Programme, Greece –The Former Yugoslav Republic of Macedonia 
2007-2013, From neighborhood to partnership (2012-2013); 

9. “Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use 
planning “– TERRA MED; IPA- Cross Border Programme, Greece – The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 2007-2013, From neighborhood to partnership (2015-2017); 

10. “Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms“ – 
EuroMicropH, COST Action CA18113 (2019 - 2023). 
 

 
Учество на конференции, симпозиуми, конгреси: 

Учествп на 62 медунарпдни научни спбири (кпнгреси, кпнференции, симппзиуми и 
семинари).  
 
 
Објавени трудови: 

Објавени 27 трудпви публикувани вп референтни научни пубилкации. 
 

 
Учество во организации: 

- Друштвп за наука и уметнпст - Прилеп 
 


