
 

Име и презиме Билјана Јорданоска Шишкоска 

Звање доктор на хемиски науки 

Позиција Виш научен соработник, Раководител на 

одделение за агротехника и на Лабораторијата 

за испитување на квалитетот на почва, вода, 

ѓубриња и растителен материјал 

Адреса Бул. “Туристичка” 104 1/11, 6000 Охрид, 

Македонија 

Тел./факс +38978263373 

e-mail bi.jordanoska@gmail.com 

 

Кратко CV: 

 

I. Датум и место на раѓање: 17.10.1980 Охрид 
 

II. Универзитеско образование:  

 

-Докторат: “Проучување на влијанието на некои почвени карактеристики врз содржината на 

тешки метали во тутунот произведен во Република Македонија”, 2011-2014; Институт за 

хемија, Природно-математичкиот факултет- Институт за хемија, Природно-математичкиот 

факултет- Универитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија 

 

- Магистратура: “Физичко-хемиски карактеристики на некои површински и подводни извори 

од Oхридското Eзеро”, 2006-2010, Институт за хемија, Природно-математичкиот факултет- 

Институт за хемија,  

 

- Дипломска работа: “Флотационо концентрирање и одредување на содржината на тешки 

метали во примероци од вода”, 2005, Институт за хемија, Природно-математичкиот 

факултет- Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, Македонија 

 

 

III. Научни, наставни и стручни активности: 

 

Научни активности: 

2019-Виш научен соработник 

2014-Научен соработник 

2011- Асистент 

 

Наставни активности: 

 

2019- Вонреден професор на предметите:  

1. Методолиогија на научно-истражувачката работа  

2. Математичко статистички методи  

3. Вовед во научно истражувачката работа 

4. Одбрани поглавја од физиологија и  биохемија на тутунот  

5. Хемиски методи за анализа на почви и ѓубрива-одбрани поглавија 

 

Стручни активности: 

Членство:  Сојуз на хемичарите и технолозите на Македонија, The Commission on Ecosystem 

Management - CEM, Society for Environmental Geochemistry and Health 

 

IV. Научно-истражувачки активности:  

 

- Публикации:  



 

- Момчула Јорданоски, Билјана Јорданоска (2012): Хемија (учебник по општа, 

неорганска и органска хемија), Ветеринарен факултет Битола; ISBN 978-

608-65389-0-3; COBISS.MK- ID 92101642 

- Момчула Јорданоски, Билјана Јорданоска (2013): Биохемија (учебник по 

биохемија), Ветеринарен факултет Битола; ISBN 978-608-65389-1-0, 

COBISS.MK-ID 93707786. 

 

- Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни 

списанија како и во зборници од собири - 33 
 

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

советување и друго (заедно автор и коавтор) - 20 

 

 

V. - Обуки и студиски престој 

 

1. 2008 - Интегриран тренинг HACCP (GMP, GHP, HACCP principals, Audit and 

inspection, ISO 22000) 

2. 2009 - Student Course in Integrated Water Resources Management (IWRM), Durres, 

Albania. 

3. 2011–Запознавање со системот за квалитет ISO 17025:2006 во НИТП и во 

Лабораторијата за контрола на квалитет на почва, вода и ѓубрива-LO2, работни 

процедури и инструкции, елаборат за ресурси на LO2. 

4. 2011 - Validacija metoda u laboratoriskoj praksi, Beograd . 

5. 2011 - Студиски престој во Институтот за тутун и тутунски преработки – 

Пловдив, Р. Бугарија:    

                 16-20.03.2011- екстерна обука за статистичка обработка на податоци                          

16-18.05.2011 - екстерна обука за испитување квалитет на ѓубрива 

6. 2011 - Студиски престој во Институтот за землјиште – Београд, Р. Србија – 

екстерна обука за испитување квалитет на ѓубрива   

7. 2012 - Интерна обука за измените на документацијата за управување на 

системот за квалитет ISO 17025:2006 во НИТП и во Лабораторијата за контрола 

на квалитет на почва, вода и ѓубрива-LO2, работни процедури и инструкции, 

елаборат за ресурси на LO2. 

8. 2012 - Студиски престој во Институтот за тутун и тутунски преработки – 

Пловдив, Р. Бугарија 29.10 - 02.11.2012 – екстерна обука за статистичка 

обработка на податоци 

9. 2012 - Обука за лице за јавни набавки, Биро за јавни набавки, Скопје 

10. 2012 - Обука за практични прашања во јавните набавки, Универзитет” Гоце 

Делчев” Штип 

11. 2013 - Обука за новини во јавните набавки, Капитал Академија, Скопје 

12. 2015-Обука за интерна контрола и верификација на перформансите на опремата 

во     согласност со барањата на Стандардот ISO/IEC17025:2006 Технолошко-

Металуршки факултет, Белград, Р. Србија 

13. 2016- Биро за јавни набавки –Рсертификација за лице за јавни набавки 

14.  “Agilent Technologies и Milestone – новитети за теми од областа 

хроматографијата и припрема на примероците за елементална анализа (2018) 

15. Обука за GIS системи, просторна распределба и статистичка примена во 

земјоделството, Шумарски факултет 12-14.04.2019 

16. 2019- Биро за јавни набавки –Рсертификација за лице за јавни набавки 

 

 

 



 

 


