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научен советник - редовен професор
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CV:
I. Датум и место на раѓање: 14.6.1965, Штип
II. Универзитетско образование:
1999- Докторска дисертација: “Влијание на наводнувањето и минералната исхрана врз
приносот и квалитетот на тутунот од типот берлеј”, г., Институт за тутун – Прилеп,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ -Битола
1995-Магистерска теза: “Физички и физичко механички својства на циметните шумски
почви во Прилепско поле”, г., Земјоделски факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“-Скопје
1988-Додипломски студии: Земјоделски факултет – Скопје, поледелска насока,
III. Научни, наставни и стручни активности:
Научни активности:
2008 - Научен советник
2003 - Виш научен соработник
2000 - Научен соработник
1996 - Асистент-истражувач
1989 - Помлад асистент
Наставни активности:
2009-Редовен професор на предметите:
- -Технологија на производство на тутун
- -Методологија на истражувачката работа
- -Еколошки аспекти во производството на тутун
- -Технологија на производство на тутунски расад
- -Технологија на производство на крупнолисни тутуни
Стручни активности
Членство:

-Член на Сенатот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола (2006-2012),
член на Советот, Научниот совет и Наставничкиот совет на Институтот за
тутун – Прилеп, на Комисијата за наставно-научни прашања при
Универзитетот, на редакцискиот одбор на списанието Тутун/Tobacco, член
на Советот на докторски студии при НИТП, член на Друштвото за наука и
уметност – Прилеп, член на групата за измени и дополнувања на Законот за
тутун
IV. Научноистражувачки активности:
-Прирачник за агрохемиски испитувања на почвата. Научен институт за тутун, Прилеп, 2011
-Тутунски речник, македонски-англиски/ англиско македонски. Научен институт за тутунПрилеп, 2013
-Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни списанија
како и во зборници од собири: 131
- Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, конференции,
советување и друго (заедно автор и коавтор): 48
Проекти :
- главен истражувач во 4 проекти преку МОН
- соработник-истражувач во 14 проекти
V. Обуки и студиски престој
- Курс за имплементација на стандарди МКС EN ISO/IEC 17025:2006, за лаборатории за
тестирање и калибрирање, 7-9.4.2010
- Обука за оценувачи по стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006, 22-24 .09.2010
- Студиски престој во Институтот за тутун и тутунски преработки – Пловдив, Р. Бугарија, 1620.3.2011 и 16-18.5.2011
- Студиски престој во Институтот за землјиште – Белград, Р. Србија, 3-10.7.2011
- Обука – Валидација метода у лабораториској пракси, Београд, 5.10.2011

