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  CV:  

I. Датум и место на раѓање : 23.11.1973 Прилеп 

 

II. Универзитетско образование 

- Докторат : наслов , година, факултет, универзитет  

“Ун. Св. Кирил и Методиј“, Скопје  ,  Економски институт Скопје 

Докторска дисертација под наслов : “Политиката на финансирање,дивидендната 

политика и степенот на нивната корелација во корпорациите(теоретски и 

апликативни аспекти)“ја одбранува во  2005 год. и се стекнува со академски 

степен  Доктор на економски науки 

- Магистратура: наслов , година, факултет, универзитет 
 Економски факултет Прилеп, Ун. Св. Климент Охридски“- Битола ,  

Постдипломски студии по Деловни финансии 

Наслов : “Долгорочно финансирање на претпријатијата“ го одбранува 

1999год и се стекнува со звање Магистер на економски науки 

Високо образование :  

Економски факултет Прилеп,насока Економија на претпријатија 

 
III. Научни , наставни и стручни активности 

IV.  
Научни активности :  

Година на избор- научен соработник  - 2015 год.  

Наставни  активности: 

Година на избор – насловен доцент – 2009-2014- Ун. “Гоце Делчев“- Штип  

Година на избор- 2000,2001,2002год. -  Демонстратор на група финансиски 

предмети Економски факултет Прилеп—( Деловни финансии,Финансиски 

менаџмент, -Финансиски систем, финансиска теорија и политика) 

Работно искуство : 

Од 2007 -2015година вработена во Центар за вработување Прилеп во рамките на 

Агенцијата за вработување на Република Македонија како раководител, три 

години работно искуство(волонтер) во МАК-КОМ ДООЕЛ Прилеп-

извршувањена сметководствено-финансиски работи 

 

Стручни активности: 

mailto:Silvana.Pasovska@uklo.edu.mk


Членство: (Совет, Друштва , Комитети, Одбори и сл.  

Член на Друштво за наука и уметност-Прилеп Член на Совет на општина 

Прилеп 

V.    Научно-истражувачка дејност 

Публикации( монографии, библиографии, научни книги, учебници, 

скрипти,учебни помагала) - Корпоративна финансиска политика(коавторство); 

Корпоративно управување со процесите на репродукционо 

поврзување,здружување и профитабилно работење(коавторство); Оперативен 

менаџмент и финансиска поткрепеност на операциите(коавторство);  Тргување 

со хартии од вредност(со посебен осврт на обврзниците);-коавторство 

,Развивање на семеен бизнис ( со осврт на тутунопроизводството)-коавторство; 

Политика на финансирање и дивидендна политика во мкорпорациите- автор  

-Вкупен број на објавени трудиови во меѓународни и домашни , научни и 

стручни списанија  како и во зборнициод собири-  31  труд од областа на 

економските науки, бизнис, менаџмент на претпријатија  

- Вкупен број на учества на научни собири- конгреси, симпозиуми, 

конференции, советувања и др. - 11 

 


