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Кратко CV:

I. Датум и место на раѓање: 5.11.1953, Мажучиште-Прилеп
II. Универзитетско образование:
1999-Докторска дисертација: „Физиолошка специјализација на Phytophthora parasitica
(Dastur) var. nicotianae (Breda de Haan) Tucker и отпорност на некои видови и сорти
тутун во Република Македонија“, Земјоделски факултет, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј”- Скопје
1994 - Магистратура: “Црнилка на тутунот и можности за нејзино сузбивање во
Република Македонија”, Земјоделски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”Скопје.
1976 - Дипломска работа: “Машини за расадување на тутунот”,Земјоделски
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје.
III. Научни, наставни и стручни активности:
Научни активности:
2008– Научен советник.
2003– Виш научен соработник
1999- Научен соработник
1994– Асистент
1988– Помлад асистент
Наставни активности:
2012– редовен професор на предметите:
- Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели,
- Интегрална заштита на тутунот од болести
- Методологија на истражувачката работа.
2008 - вонреден професор
Стручни активности:
Членство:
Член на Советот, Наставничкиот совет и Научниот совет на Институтот за
тутун –Прилеп, член на Здружението за заштита на растенијата на Република
Македонија, Комисија за средства за заштита на растенијата при Министерство за
земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, Член во комисии
за одбрана на магистерски и докторски трудови, член во Организациониот одбор на
Советувањата за заштита на растенијата во Република Македонија (2005-2012)

IV. Научноистражувачки активности:
- Публикации (монографии, библиографии, научни книги, учебници, скрипти,
учебни помагала)
Практикум
„Основни фитопатолошки лабораториски методи“. Научен
институт за тутун-Прилеп, УКЛО-Битола
-Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни
списанија како и во зборници од собири – 90
- Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, конференции,
советување и друго (заедно автор и коавтор) – 57
- Раководител на 2 научноистражувачки проекта при Министерството за
образование и наука на Република Македонија.
- Учество во 5 научноистражувачки проекти при Министерството за образование и
наука и Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република
Македонија.
V. - Обуки и студиски престој: /

