Име и презиме
Звање
Позиција
Адреса
Тел./факс
e-mail

Милан Митрески
Доктор на земјоделски науки
Научен соработник - Доцент
Ул. „Кичевска“ бр. 3 Прилеп
048/ 412-760
/

I. Датум и место на раѓање: 7. 10. 1957г., Прилеп

II. Универзитетско образование:
2012-Докторска дисертација: „Компаративни проучувања на поважните производни,
технолошки и квалитетни својства кај некои сорти тутун од типот Прилеп“, Научен
институт за тутун Прилеп, УКЛО- Битола
2005 –Магистерска теза: „Наследување на поважните морфолошки и биолошки својства и
содржината на никотин кај F1 хибридите од некои сорти тутун“, Факултет за земјоделски
науки и храна, УКИМ - Скопје
1981- Дипломска работа: „Производство и потрошувачка на тутунски преработки кај нас и
во светот“, Земјоделски факултет, УКИМ – Скопје
III. Научни, наставни и стручни активности:

Научни активности:
2012- Научен соработник

Наставни активности:
2012 - Доцент на предметите: ???????

Стручни активности:
Членство: член на Советот во Научниот институт за тутун-Прилеп, член на Научниот
совет и на повеќе работни комисии од НИТП и од Министерството за земјоделство
(комисии за изработка на: Закон за семенски и саден материјал, Правилник за трговија со
семенски материјал од тутун, Правилник за квалитативна и квантитативна процена на
суровиот тутун во лист и Комисија за издавање лиценци за процена на тутун)

IV. Научно-истражувачки активности:
- Публикации (монографии, библиографии, научни книги, учебници, скрипти,
учебни помагала)
- Практикум по генетика, селекција и семеконтрола на тутунот од НИТП, 2004 г.
(коавтор )
- Авторство на патенти, сорти: автор и коавтор во создавањето на повеќе признати
сорти тутун (околу 20), меѓу кои: П-23, П-26, Јака 48-2, Басмак МК-1, Басмак МК-3,
Басмак МС-8/1, Прилеп басма 82 и др.

- Учество во 5 научноистражувачки проекти, од кои 2 меѓународни.
-Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни
списанија како и во зборници од собири : 54 (22 како автор, 32 како коавтор)
- Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, конференции,
советување и друго (заедно автор и коавтор) : 19

V. - Обуки и студиски престој
Има посетувано обуки во Институтот за акредитација на РМ за имплементација и
интерни проверувачи за стандардот ISO IEC МКС EN 17025 : 2006 за работа во
акредитираните лаборатории за тестирање во Скопје.

