


 



Р Е Ф Е Р А Т 
 
 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 
ТРАНСПОРТНИ ПОЈАВИ И ПРОЦЕСИ (20904), ПОЛИМЕРНО 
ИНЖЕНЕРСТВО (20906) И ДРУГО (20907)  НА ТЕХНОЛОШКО-
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ВЕЛЕС 
 
Со Одлука бр. 02-1/2 од 18.01.2018 год. на Наставно-Научниот совет на 
Технолошко-Техничкиот факултет-Велес при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски” во Битола, донесена на седницата одржана на 18.01.2018 година, 
именувани сме за членови на Рецензентската комисија за избор на наставник по 
предмети од научните области: транспортни појави и процеси (20904), полимерно 
инженерство (20906) и друго (20907), во состав: 

   д-р Верка Мешко, редовен професор во пензија;  

   д-р Јадранка Блажевска-Гилев, редовен професор, Технолошко-
Mеталуршки факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј- 
Скопје;  

  д-р  Росе Смилески, редовен професор, Воена Академија Г. Михајло 
Апостолски-Скопје, Универзитет Гоце Делчев – Штип. 

 
 Врз основа на пријавата и по разгледувањето на поднесената 

документација, Рецензентската комисија го поднесува следниов 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На конкурсот за избор на наставник во сите научни звања објавен во 
весниците „Нова Македонија” и ,,Лајм,, од 26.12.2017 година, се пријави д-р Анка 
Трајковска Петкоска, вонреден професор на Технолошко-Технички факултет во 
Велес. 

 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Анка Трајковска Петкоска е родена на 24.12.1970 година во Куманово, 
Република Македонија. Основно и средно образование завршува во родното 
Кратово со континуиран одличен успех 5,00. Во учебната 1989/90 година се 
запишува на Технолошко-металуршки факултет при Универзитетот Св. Кирил и 
Методиј - Скопје. Додипломските студии ги завршува со просечен успех од 9,60 на 
насоката Базно-органско и полимерно инженерство. Во 1995 година се запишува 
на втор циклус на студии на насоката Нови материјали - полимери на истиот 
Факултет. Магистерските студии ги завршува успешно во 1999 год., а додека во 
2001 год. се запишува на докторски студии на Универзитетот на Рочестер во 
Рочестер, Њујорк (САД). Во следните две секции се дадени хронолошки 
достигнувањата во образованието и работното искуство на д-р Анка Трајковска 
Петкоска. 



2. ОБРАЗОВАНИЕ 

1994 год. Дипломска работа: „Реолошко однесување на ПВЦ/ПММА 
бленди” 

 Технолошко-Металуршки факултет - Скопје, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј” - Скопје,  Република Македонија. 

1999 год. Магистерска работа: „Транспорт на мали молекули низ 
полимери” 
Технолошко-Металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје, Република Македонија. 

2001-2007 год. Horton Fellowship recipient, PhD graduate student / Teaching 
Assistant 

 Chemical Engineering Department, University of Rochester, 
Rochester, NY (USA). 

2007 год. Докторска дисертација: „Enhanced electro-optic behavior of 
polymer cholesteric liquid crystal flakes in host fluids” 

 Chemical Engineering Department, University of Rochester, 
Rochester, NY (USA). 

  
 

3. РАБОТНО ИСКУСТВО 
 

1994-1997 год.  Процесен инженер-технолог во Силекс АД -Кратово. 
 

1997-1999 год. Помлад асистент на Воена Академија ,,Г. Михајло 
Апостолски,, - Скопје по предметите: Хемија и Хемија на бојни 
отрови. 

 

1999-2001 год. Асистент на Воена Академија ,,Г. Михајло Апостолски,, -
Скопје по предметите: Хемија и Хемија на бојни отрови. 

 

2001-2007 год. Студент на докторски студии и Асистент (PhD graduate 
student/Teaching Аssistant - Horton Fellowship recipient),  
Chemical Engineering Department, University of Rochester, 
Rochester, NY (USA). 

2008-2013 год. Доцент  на Технолошко-Tехнички факултет -Велес по групата 
предмети: Технолошки операции 1, Технолошки операции 2, 
Основи на инженерска техника, Основи на технолошки 
операции, Процесна опрема во прехранбена индустрија, 
Технологија на пакување и амбалажирање. Рефератот за 
изборот е објавен во Билтен на УКЛО бр. 309 од 18.08.2008 
година. 

2010-2011 год. Доцент на Институтот за напредни композити и роботика-
Прилеп (приватна научно - истражувачка институција), 
ангажирана за изведување на настава по предметите: Методи и 



организација на научно-истражувачката работа, и Технологија 
за производство на композитни материјали на втор циклус на 
студии, (Одлука бр. 08-1230/3 од 06.10.2010 год. во согласност 
со Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот Св. 
Климент Охридски-Битола бр. 07-125/8 од 30.01.2009 год.). 

2012-2013 год. Доцент на Воена Академија ,,Г. Михајло Апостолски,, - Скопје, 
ангажирана за изведување на настава по предметите: Основни 
поглавја од органска хемија и Хемија на бојни отрови, на прв 
циклус на студии, (Одлука бр. 07-1096/7-2 донесена на седница 
на Ректорската управа на Универзитетот Св. Климент 
Охридски-Битола одржана на 15.08.2012 год).  

2013-2018 год. Вонреден професор на Технолошко-Tехнички факултет -
Велес по предмети од научните области: транспортни појави и 
процеси (20904), полимерно инженерство (20906) и друго 
(20907). Реферат за изборот во вонреден професор е објавен во 
Билтенот на УКЛО бр. 375 од 30.05.2013 година. 

2013-2014 год. Вонреден професор на Факултет за електротехника и 
информациски технологии при УКИМ - Скопје, по предметот 
Наноинженеринг на површини за мултикратни намени, на 
втор циклус на студии од програмата Микро и нано-
технологии, (Одлука бр. 07-518/7-6 донесена на 160-та седница 
на Ректорската управа на Универзитетот Св. Климент 
Охридски-Битола одржана на 17.04.2013 год.). 

2014-2015 год. Вонреден професор на Институтот за напредни композити и 
роботика-Прилеп, придружна членка на Универзитет Гоце 
Делчев-Штип, втор циклус на студии по предмети од областа 
на композитни материјали и роботика, (Одлука бр. 14-157/4-6 
донесена на 185-та седница на Ректорската управа на 
Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола одржана на 
12.02.2015 год.). 

2014-2015 год. Вонреден професор на Факултет за медицински науки, 
Универзитет Гоце Делчев–Штип, по предметот 
Нанобиотехнологија на насоката Биомедицина на трет циклус 
на студии, (Одлука бр. 02-750/6 донесена на седница на ННС 
на Технолошко-технички факултет - Велес одржана на 
04.09.2014 год.). 

2017-2018 год. Вонреден професор на Институтот за напредни композити и 
роботика-Прилеп при УГД-Штип, втор циклус на студии по 
предмети од областа на композитни материјали и роботика, 
(Одлука бр. 14-1436/6-6 донесена на 224-та седница на 
Ректорската управа на Универзитетот Св. Климент Охридски-
Битола одржана на 24.10.2017 год.). 

Кандидатот активно се служи со англиски јазик. 



Рецензентската комисија ги имаше во предвид вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата 
објавени во гореспоменатите билтени, како и вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатката од последниот избор до денот на 
пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за овој 
избор. 

 
 

4. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Кандидатот д-р Анка Трајковска Петкоска, по изборот во звањето Вонреден 
професор во 2013 година до денес, континуирано е ангажирана во изведувањето 
на наставата на прв, втор и трет циклус на студии на Технолошко-Tехничкиот 
факултет-Велес по предметите: Основи на инженерска техника, Технолошки 
операции 1, Технолошки операции 2, Основи на технолошки операции, Процесна 
опрема во прехранбена индустрија, Технологија на пакување и амбалажирање на 
прв циклус на студии за двете наставни програми: Прехранбена технологија и 
биотехнологија и Нутриционизам, а на вториот циклус на студии по предметите: 
Методи на научно-истражувачка работа со биостатистика и Материјали во контакт 
со храна, на наставните програми: Квалитет и безбедност на храна и 
Нутриционизам. Наставата на трет циклус на студии: Иновативни технологии за 
храна и нутриционизам, на овој Факултет отпочнува во учебната 2016/2017 год., а 
д-р Трајковска Петкоска е вклучена на следниве предмети: Научно-истражувачки 
методи во прехранбена технологија и нутриционизам, анализа на податоци и 
биостатистика; Материјали во контакт со храна, нови амбалажни системи и 
современи трендови во прехранбената индустрија (напредно ниво); 
Нанотехнологии и храна; и Иновативни технологии и минимално процесирање на 
храна. 

Кандидатот е коавтор на рецензирано учебно помагало под наслов: Oсновни 
пресметки во анализата и проектирањето во хемиското инженерство, 
Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, ISBN 978-608-66147-0-6, 2017, како и 
коавтор и уредник на рецензирано научно-стручно дело (книга) објавено во 
странство под наслов: New Developments in Liquid Crystals Research, Nova Science 
Publishers Inc., New York (US), ISBN 9781-63482-456-9, 2015. Tаа била рецензент на 
научното дело-монографија од д-р V. Jokanovic, Instrumentalne tehnike-kljuc 
razumevanja nanotehnologije i nanomedicine, Inzenerska Akademija Srbije / Institut 
za nuklearne nauke ,,Vinca,,-Univerzitet  - Beograd (Serbia), 2014. 

Инаку во текот на својата научна кариера, д-р Трајковска Петкоска ја има 
публикувано и својата монографија објавена во странство под наслов: “Polymer 
Cholesteric Liquid Crystal Flakes – Their Electro Optic Behaviour for Potential E-
Paper Application”, Verlag Dr. Muller (VDM), ISBN 978-3-639-06439-1, Germany, 
2008. Таа е и автор на две поглавја во книги објавени во странство. 

Д-р Трајковска Петкоска е автор и на интерни скрипти по дел од предметите 
за кои е избрана во наставно-научно звање на Технолошко-техничкиот факултет, а 
за кои нема соодветна литература за студентите од прв, втор и трет циклус на 
студии.  



Исто така, редовно работела и сеуште работи и соработува со талентирани 
студенти од прв циклус на студии (од погорните години на студии) и студенти од 
втор циклус на студии преку нивен ангажман како демонстратори за дел од 
вежбите по предметите според наставната програма за кои е одговорна д-р 
Трајковска Петкоска. 

Д-р Анка Трајковска Петкоска во учебната 2015-2016 и 2017-2018 год. е 
ангажирана и во наставно-образовниот процес за втор циклус на студии на 
Институтот за напредни композити и роботика - Прилеп, каде ја изведува 
наставата по предметите: Методи и организација на научно-истражувачката 
работа и Технологија за производство на композитни материјали.  

Кандидатот досега бил ментор на две дипломски и на една магистерска 
работа. Исто така, таа учествувала како член во Комисија за оценка и одбрана на 
три дипломски и три магистерски трудови. Таа е акредититран ментор за студенти 
на втор и трет циклус на студии. 

Во периодот 2013-2015 год. д-р Трајковска Петкоска е ментор на стручни 
пракси за студенти од балканскиот регион, еден студент од Технолошкиот 
факултет, Бања Лука (Босна и Херцеговина) и еден студент од Универзитет во 
Осијек, (Хрватска). Стручните практики беа организирани во соработка со IAESTE 
организацијата. 

Во текот на 2017 год. д-р Трајковска Петкоска учествувала на повеќе обуки 
организирани од Conagra Brands Nutrition (US Academy of Nutrition and Dietetics: 
Mediterranean Diet Pattern and Health; Exploring the Evidence on Dietary Patterns: 
The Interplay of What We Eat and Health). Во изминативе две години ги следи и 
обуките за глобалното загадување и заштита од него во организација на: Mintel и 
IUF Leibniz Institut fur Unwelt Medizinische Forschung. Исто така, во 2017 год. таа е 
примена за ментор и експерт на New York Academy of Science, STEM Junior 
Academy. Под нејзино менторство, интернационален тим на средношколци од 
САД изработија проект насловен како NanoPlast (sustainable consumption) и влегоа 
во натпревар со слични тимови/теми од целиот свет. (Процесот на селекција 
сеуште е во тек.) 

 

 
5. НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 Во периодот 2013-2018 година, кандидатот Анка Трајковска Петкоска има 
објавено 14 научни труда од кои 4 се трудови со оригинални научни резултати 
објавени во списанија со фактор на влијание (импакт фактор), а останатите 10 се 
во меѓународни научни списанија како оригинални научни дела или како 
прегледни трудови. Кандидатот Трајковска Петкоска, исто така, има објавено 6 
труда во зборници на трудови од меѓународни научни и стручни собири со 
меѓународни уредувачки одбори. Д-р Трајковска Петкоска одржала 3 пленарни 
усни предавања, едно предавање по покана и 3 секциски предавања на научни 
собири со меѓународно учество во земјата и странство. Активно учествувала на 3 
научно-стручни работилници во странство. 



Д-р Трајковска Петкоска во изминатиов период била соработник на следниве 
проекти од меѓународно значење: 

1) EU FP7 проекти:  
а) COMPOSOL ,,Fibre Reinforced Composite Reflectors for Concentrated Solar  

Power Plants,, - No. 284216 (2012-2014), под раководство на координаторот EPM 
Technology Ltd (UK);  

б) DIBBIOPACK ,,Development of injection and blow extrusion molded 
biodegradable and multifunctional packages by nanotechnology: improvement of 
structural and barrier properties, smart features and sustainability,, - FP7-NMP-2011-
LARGE-5, No. 280676 (2012-2016), под раководство на координаторот AITIIP 
Foundation (Spain);  

в) SOLEGLASS- FP7- SME 2011-2 Research for SME Associations, No. 285956, 
(2011-2014), под раководство на координаторот CCE (Croatia). 

2) Член е на проектот COST Action 15114: AMICI: ,,Аnti-microbial coating  
innovations to prevent infectious diseases,, 2016-2020. 

3) Активно беше вклучена во изработка, а сега и во реализација на BALKAN 
MED проектот: “Benefit as you save (BAS)“, University St. Kliment Ohridski, Faculty of 
Technology and Technical Sciences-Veles (Macedonia), Interreg V-B, Balkan 
Mediterranean project, 2014-2020.  

4) Член-соработник е на тимот на проектот од програмата на ЕU Horizon 2020: 
PLASTEEL, SMEInst-02-2016-2017, Horizon 2020 dedicated SME Instrument 
2016-2017, SME-1, Proposal number: 774285.   

5) Учествува во креирање и реализирање на еден бугарски национален проект:  
“Investigation and developing of functional products on the flax seed basis“, UFT 
contract 14/14-n (University of Plovdiv, Bulgaria), 2014-2015. 

6) Член на фокус група – академски кадар: LLP-iTeach “Improving teaching  
effectiveness in chemical engineering education“, 2013-2016. 
 

Д-р Трајковска Петкоска досега била и национален координатор на 
ТЕМПУС проектот - FOODLINKS ,,Improving Academia – Industry Links in Food 
Safety and Quality” (2010-2013). Исто така, во претходниот период таа земала 
активно учество и во ЕU FP7 проектот: POLYSOL ,,Development of a modular, all-
POLYmer SOLar thermal collector for domestic hot water preparation and space 
heating,,-FP7-SME-2010-1/No. 262149 (2010-2013), под раководство на 
координаторот ERA Ingeniería (Spain). 

Во рамките на сите наведени научно-истражувачки проекти, д-р Трајковска 
Петкоска има реализирано стручно-научни посети во повеќе академски и 
истражувачки институции во Европа, како што се: Институтот Јозеф Стефан - 
Љубљана и Национален хемиски институт - Љубљана (Словенија), AITIIP 
Foundation - Zaragoza (Spain), Surcotec - Geneva (Switzerland), Archa - Pisa (Italia), 
CSI -Virginia Tech Corporate Research Center-Virginia Tech University, VA (USA), 
Aristotle University of Thessaloniki (Greece), University St. Kliment Ohridski-Sofia и 
Bulgarian Academy of Science (Bulgaria), преку кои доаѓа до непроценлива размена 
на искуства, идеи и воспоставување на идни соработки. 

Во изминатиов период д-р Трајковска Петкоска учествува во припрема на 
апликации на повеќе меѓународни проекти од програмите: COST Action (2 



проекти: AMICI, NovaRatio), Horizon 2020 (3 проекти: MIDA, SolarTube, Polysol 2), 
Interreg IPA Macedonia-Greece 2014-2020 (1 проект), Balkan MED 2016 (2 проекти: 
STEM, BAS), AO Foundation Start-Up Grant, Switzerland (2 проекти: ASEPTIC, Effect 
of trace elements…), FP7 project (1 проект: Lignovalor), како и на еден билатерален 
проект Р. Македонија-Р. Словенија (DESТi) на даден повик од МОН во 2016 год.  

Во соработката со фирмата CSI: Create. Solve. Innovate. LLC (САД), д-р 
Трајковска Петкоска доаѓа до иновативно решение за проблем од глобално 
значење и поднесување патент (во кој е ко-инвентор) насловен како: “Antioxidant 
compositions and methods of protecting skin, hair and nails against high energy blue-
violet light“, US (US15141542) and PCT (US16/29845) (patents pending, 2016), како и 
апликација за патент под наслов: “Nutrient-Rich Snacks with Tailored Health- and 
Well-Being Benefits and a Method Towards Customized Nutrition Using the Same” US 
(patent provisional, 2017). 

Кандидатот Трајковска Петкоска досега била рецензент на пријавени 
научни проекти во Р. Македонија, и тоа: 4 билатерални проекти помеѓу Р. 
Македонија – Р. Словенија и 2 билатерални проекти помеѓу Р. Македонија - Р. 
Австрија, како и на национални научни проекти на Иновативен фонд на Р. 
Бугарија (надворешен експерт / рецензент), BNSF 2017. 

Кадидидатот д-р Трајковска Петкоска во изминатиов период била 
модератор на секција во рамките на Конференцијата: 3rd International Congress on 
Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), Istanbul, Turkey, July 2015. На истата 
Конфереција таа имала и секциско предавање кое е оценето за исклучително во 
поглед на оригиналност и научен осврт на изложените податоци, како и најдобра 
постер презентација за која освојува прва награда. Таа има учествуванo како член 
во организациски и научни одбори и на други меѓународни настани. Исто така е и 
рецензент на научни трудови во меѓународни научни списанија. 

Кандидатот бил ментор на еден магистерски труд.  

 
 

6. СТРУЧНО - АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД 
ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

Во стручно-апликативната дејност на д-р Анка Трајковска Петкоска може да 
се констатира дека таа работи на мултидисциплинарни области не само на 
нејзината матична институција, туку и надвор од неа што се гледа во нејзината 
соработка со научни институции и стопански субјекти во земјата и странство. 
Воглавном, стручно-апликативниот научен интерес на д-р Трајковска Петкоска се 
однесува на следниве научни области: полимери и композитни материјали на база 
на полимери, полимерни смеси, модификација на полимери со најразлични 
допанти за постигнување на својства за мултифункционални намени, микро и 
нано-композити, креирање и добивање на тенки слоеви и превлеки на супстрати 
од најразличен материјал (полимер, керамика, стакло, метал) со детерминиран 
сет на својства на пример, анти-рефлективни, апсорпциони, дифузионо-бариерни, 
хидрофобни, хидрофилни, транспарентни, ,,само-чистечки,, превлеки, итн... Таа е 
вклучена и во активности од поширок јавен интерес, како што се промоција на 



одржливи практики од областа на искористување на обновливи извори на 
енергија, искористување на отпадот, или изнаоѓање начини за намалување на 
глобалното загадување. Учествувала во студијата која е од интерен карактер 
помеѓу Технолошко-технички факултет-Велес и Фармацевтски факултет-Скопје и 
се однесува на “Investigation of bioactive components in different types of mushrooms 
Ganoderma Lucidum”, 2015-2016. 

Учествува како член и/или рецензент во организациски одбори на 
меѓународни собири како што се: NATO ARW работилница одржана во Охрид, 
2013 год. (http://uklo.edu.mk/files/attachments/ARW_poster_Ohrid_v18.pdf), потоа 
на конференциите: 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology 
(ICNT2015), Istanbul, Turkey, 2015; 4th International Congress on Nanoscience & 
Nanotechnology (ICNT2016), Kuala Lumpur, Malaysia, 2016, 7th International Congress 
on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2017), Famagusta, Cyprus, 2017, како и на 
неколку e-конференции: 3rd  Electronic International Interdisciplinary Conference, 
2014; 3rd  International Conference on Advanced Research in Scientific Areas, 2014;  2nd 
Human and Social Sciences at the Common Conference, 2014; и на GV-conference: 
Global Virtual Conference, 2014. Добила прва награда на 3rd International Congress 
on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), Istanbul, Turkey, 2015. 

Д-р Трајковска Петкоска е рецензент и член на уредувачкиот одбор на 
повеќе научни списанија меѓу кои се: Macedonian Journal of Chemistry and 
Chemical Engineering, Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies 
(JMESS), Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), 
Materials Science (Kaunas University of Technology), Canadian Journal of Basic and 
Applied Sciences. 

Таа била рецензент на 5 меѓународни проекти пријавени до Бугарскиот 
национален фонд за иновации (BNSF 2017) и на 6 билатерални проекти пријавени 
во МОН (македонско-словенечки и македонско-австриски) во изминативе 5 
години. Била вклучена во изработка и пријавување на: 3 Европски Horizon 2020 
проекти, 2 COST Action проекти, 1 FP7 проект, IPA и 2 Balkan MED проекти, 2 AO 
Foundation Start-Up Grant (Switzerland) проекти, како и еден билатерален проект 
помеѓу Р. Македонија и Р. Словенија.  

Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој во 
Словачка на Универзитетот за технологија-Братислава, Институт за инженеринг 
на материјали-Трнава, во траење од 1 месец (Scholarship Award by The National 
Scholarship Programme of the Slovak Republic (NSP): Slovakian University of 
Technology-Bratislava, 5th June – 7th July, 2017), но и пократки престои и посети 
имала и на Aristotle University-Солун (Грција), Универзитет на Марибор - Марибор 
(Словенија), Институт за материјали - Љубљана (Словенија), Surcotec - Geneva 
(Switzerland), Бугарската академија за наука-Софија (Бугарија), Archa од Пиза 
(Италија), CSI: Create. Solve. Innovate. LLC (САД). Исто така, во тек се и други 
соработки со научни институции во земјата и во странство. 

Д-р Трајковска Петкоска е член и на повеќе научни-стручни здруженија и 
собири, а тоа се: член на Македонско-Американската Алумни Асоцијација 
(MAAA), European Center for Women and Technology (ECWT), International Exchange 
Alumni (US State Department), United Nation Industrial Development Organization 

http://uklo.edu.mk/files/attachments/ARW_poster_Ohrid_v18.pdf


(UNIDO)-NCPP-Скопје, University of Rochester - Alumni Association, како и на 
Македонското научно друштво (МНД). Член е и на Сојузот на хемичари и 
технолози на Македонија (СХТМ), Асоцијацијата за наноматеријали и 
нанотехнологии (НАНОМАК), како и на Водородната асоцијација на Македонија 
(МаН2). Инаку е член и на Управниот одбор на најстарата инженерска асоцијација 
на Македонија, Инженерската Институција на Македонија од 2016-денес. 

Кандидатот е контакт лице за Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола 
во Vision 2020 - мрежа на академски институции низ Европа (2015-денес), а 
воедно и член и одговорно лице за CEEPUS мрежата CIII-SK-1018-03-1718 (Biology, 
Biotechnology and Food Sciences, каде координатор е Slovak University of Agriculture 
in Nitra). 

Од другите стручни активности на кандидатот може да се издвои дека таа е 
член на Универзитетска комисија за соработка со универзитетите од земјата и 
странство (2015-денес), член на комисија за надворешна евалуација на 
Универзитетот (2017), како и член на Совет на докторски студии на Технолошко-
технички факултет-Велес. За Д-р Трајковска Петкоска може да се истакне и 
нејзино членство во: факултетска комисија за признавање на испити при премин 
на студенти од други факултети/универзитети (2009-денес) и член на комисија за 
прием на студенти на втор /трет циклус на студии (2010-денес). Била член и на 
Комисијата за самоевалуација на матичниот факултет (заклучно со 2015 год.). 

Во рамките на Факултетот, таа досега извршувала функција и како член на 
работната група за подготовка на студиските програми за прв циклус за 
реакредитација (Прехранбена технологија и биотехнологија и Нутриционизам), 
член на работната група за подготовка на студиски програми за втор циклус на 
студии (Управување со квалитет и безбедност на храна и Нутриционизам - 
едногодишни и двогодишни студии), и главен координатор во работната група за 
припрема и успешно акредитирање на програмата за трет циклус на студии 
(Иновативни технологии за храна и нутриционизам) на матичниот факултет. Била 
и продекан за наука во изминатиов период (заклучно со 2017 год.). Активно 
учествува во промотивните активности на Факултетот кои се реализирани преку 
изведба на работилници и афирмативни предавања надвор од земјата. Членува и 
во комисија за избор во звање на нејзини помлади колеги, а учествувала и во 
давање на мислења на авторезимеа на докторски тези на докторанди од други 
факултети/универзитети. 

Д-р Трајковска Петкоска соработува со стопанските субјекти од земјата во 
врска со нејзината потесна специјалност од областа на материјали, полимери и 
композитни материјали, површински инженеринг на материјали, 
нанотехнологии, тенки фимови и превлеки, како и модификации на тековни 
производи или развој на нови производи. Инаку, таа извршува и стручно-
консултантски услуги на неколку компании во земјата и надвор од земјата, 
консултантска куќа од Англија (Cambridge Nanomaterials Technology Ltd., 
Cambridge, UK) и од Aмерика - CSI (Create.Solve.Innovate, Virginia Tech, Corporate 
Research Center, VA), од каде произлегуваат и два тековни проекти под наслов: 
“Anti-oxidant compositions for skin protection from blue high energy visible light, IR 
light and pollution” (2015-денес), и ”Nutrient-rich snacks for increased energy level and 
mental alertness inspired by Mediterranean diet“ (2016-денес).                                                                      



Оценка од последната самоевалуација за кандидатката д-р Трајковска 
Петкоска (ноември, 2015 год.) е позитивна, т.е. таа е евалуирана од студентите на 
Технолошко-технички факултет со просечна оценка од 4,36 (од 5), при анонимно 
спроведената анкета од Комисијата за самоевалуација. 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Согласно со приложената документација од страна на кандидатката Д-р 
Анка Трајковска Петкоска, извршената анализа на нејзините трудови и 
реализираните активности по изборот во звањето вонреден професор, 
Рецензентската комисија констатира дека кандидатката континуирано се развива, 
како во наставно-образовната, така и во научно-истражувачката и стручно- 
апликативната дејност. Кандидатката д-р Трајковска Петкоска, со издавањето на 2 
научно стручни книги објавени во странство, едно рецензирано учебно помагало 
во земјата, како и неколку интерни скрипти за потребите на студентите на 
Технолошко-техничкиот факултет, континуирано работи на развојот на 
дисциплините на студиите од прв, втор и трет циклус, за кои е избрана. Како 
ментор и член на комисии за одбрана на дипломски и магистерски работи 
учествувала во нивно оформување и реализација, со што дава значаен придонес во 
оформувањето на идните стручно-научни кадри, како и поттик за академската и 
научно-истражувачката работа на помладите кадри и колеги преку нивно 
вклучување во наставниот процес за одржување на задолжителните вежби по 
соодветните предмети. 

Кандидатката д-р Анка Трајковска Петкоска, покрај нејзината склоност за 
предавања и пренесување на практични академски искуства на студентите, таа со 
посебен ентузијазам работи на научно-истражувачката работа и реализацијата на 
неколку проекти. Таа била национален координатор на еден меѓународен проект, 
учесник во оформување и реализација на повеќе меѓународни проекти од 
програмата на: FP7, Horizon 2020, COST Action и BalkanMED, како и автор и 
коавтор на 3 патенти и една патент апликација во изминатиов период. Во 
периодот по нејзиниот избор во звање вонреден професор, д-р Трајковска 
Петкоска има објавено 4 труда како автор и коавтор со оригинални научни 
резултати во меѓународно научно списание со фактор на влијание. Таа има 
напишано и 10 труда со оригинални и/или научни резултати во референтни 
научни списанија со меѓународен уредувачки одбор, како и трудови со научни 
резултати објавени во зборници на трудови од научен/стручен собир. Таа активно 
соработува со неколку стопански субјекти во земјата и странство, со што се 
потврдува нејзината апликативна способност и знаење за примена на теоретските 
знаења при решавање и разјаснување на практичните индустриски проблеми и 
постигнување на поставените цели. Во моментот е консултант и врши стручни 
консултантски услуги како надворешен соработник на домашни компании, но и 
на странски консултантски куќи. 



Кандидатката била рецензент на забележителен број на странски научни 
проекти, со што се признава нејзиното научно-истражувачко и стручно-
апликативно ниво. Таа се профилира во препознатлив научен и наставен кадар, 
како во земјата така и надвор од неа, преку својот меѓународен ангажман и 
учество во научно-истражувачки и стручни проекти во соработката со 
меѓународни институции. 

Исто така, кандидатката се карактеризира и со вршење општествено- 
организациони активности во изминатиов период како што се: продекан за наука, 
член на повеќе комисии на Факултетот и на Универзитетот, член на 
организациони одбори на конгреси и симпозиуми, рецензент на трудови за 
меѓународни настани и списанија, итн. 

Од сето погоре изнесено и врз основа на критериумите за избор на 
наставник  дефинирани во Правилникот за избор во наставно-научни, наставни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски” во Битола, кандидатката д-р Анка Трајковска Петкоска покажува 
извонредна активност во наставно-образовната дејност, научно-истражувачката и 
стручно-апликативната дејност, како и во дејностите од поширок интерес (во 
прилог: Анекс- Критериуми за избор во звања).   

Согласно со нашата позитивна оцена во однос на нејзината наставно-
образовна, научно-истражувачка активност, и стручно-апликативната дејност, 
како членови на Рецензентската комисија со задоволство му предлагаме на 
Универзитетскиот Сенат при Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола, 
кандидатката д-р Анка Трајковска Петкоска, досегашен вонреден професор, да 
биде избрана во звањето редовен професор во следните научно-наставни области: 
Транспортни појави и процеси (20904), Полимерно инженерство (20906) и Друго 
(20907). 
 
 
 
                                                 Рецензентска комисија                                                                                

                                                

                                                   ______________________________ 
1. Д-р Верка Мешко, редовен професор во пензија 

    
 

                                                   _______________________________ 
2. Д-р Јадранка Блажевска-Гилев, редовен професор, 
     Технолошко-Металуршки факултет,  

Универзитет „Св. Кирил и Методи” во Скопје, с.р.     
 
 

                                                     _______________________________ 
3. Д-р Росе Смилески, редовен професор,    

Воена Академија Г. Михајло Апостолски-Скопје,  
Универзитет Гоце Делчев - Штип, с.р.   



АНЕКС 
Критериуми за избор во звања 

 
 
 

1. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

Настава на прв циклус на студии:                                                                        
- Основи на инженерска техника (2+2), 2009-денес                                                        
- Технолошки операции 1 (3+3), 2009-денес                                                                         
- Технолошки операции 2, (3+3), 2009-денес                                                                       
- Основи на технолошки операции (3+3), 2010-денес                                                      
- Процесна опрема во прехранбена индустрија (3+2), 2010-денес                                 
- Технологија на пакување и амбалажирање (3+2), 2011-денес                                        
 

Настава на втор циклус на студии:                                                                             
- Методи на научно -истражувачка работа со биостатистика                              
- Материјали во контакт со храна                                                                                          
 

Настава на трет циклус на студии:                                                                               
- Научно-истражувачки методи во прехранбената технологија и нутриционизмот, анализа на 

податоци и биостатистика                                              
- Материјали во контакт со храна, нови амбалажни системи и современи трендови во 

прехранбената индустрија (напредно ниво) 
- Нанотехнологии и храна 
- Иновативни технологии и минимално процесирање на храна 
 

Настава на прв циклус на студии на други универзитети во Македонија            
- Основни поглавја од органска хемија, Воена академија-Скопје, 2012-2013.              
- Хемија на бојни отрови, Воена академија-Скопје, 2012-2013.                                        
 

Настава на втор циклус на студии на други универзитети во Македонија                   
- Методи и организација на научно-истражувачка работа, Институт за напредни композити и 

роботика, Универзитет Гоце Делчев, 2010-денес. 
- Технологии за производство на композитни материјали, Институт за напредни композити 
и роботика, Универзитет Гоце Делчев, 2010-денес.                                       
 

Подготовка на нови предмети                   
- Предмети за трет циклус на студии на ТТФ, 2016-денес                                                                                                                                                                  
 

Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура                        
- 3 магистратури                                                                                                                  
 

Ментор на дипломска работа                                            
- 2 дипломски работи                                                                                                           
- член на 3 дипломски работи                                                                                                                                                                 
                      

Интерна скрипта од предавања:                                                                                      
- Основи на инженерска техника                                                                             
- Технолошки операции 1                                                                                             
- Технолошки операции 2                                                                                            
- Основи на технолошки операции                                                                         
- Процесна опрема во прехранбена индустрија                                                
- Технологија на пакување и амбалажирање                          
                               



Позитивно рецензирана збирка задачи или практикум                           
Анка Трајковска Петкоска, Анита Трајковска-Broach, Верка Мешко: “Основни 
пресметки за анализа и проектирање во  хемиското инженерство“, Универзитет 
Св. Климент Охридски-Битола, ISBN 978-608-66147-0-6, 2017.                
                                                                                                                            

Научно-популарна книга:                                                                                                  
            A. Trajkovska-Petkoska and A. Trajkovska-Broach (Eds), New Developments in Liquid 
Crystals Research (editor), ISBN 978-1-63482-456-9, Nova Science Publishers Inc., New York, 
USA, 2015.                                                                              
                     

Рецензент на универзитетски учебник:                            
           V. Jokanovic, Instrumentalne tehnike - kljuc razumevanja nanotehnologije i nanomedicine, 
Inzenerska Akademija Srbije / Institut za nuklearne nauke ,,Vinca,, - Univerzitet  u Beogradu 
(Serbia), 2014.            
                                                                                       

Рецензент на научно-истражувачки проект 
1. Eвалуација на 4 билатерални научно-истражувачки проекти, МК-Словенија, 

поднесени до МОН, 2016.                                                                                              
2. Eвалуација на 2 билатерални научно-истражувачки проекти, МК-Австрија, 

поднесени до МОН, 2016.  
3. Eвалуација на 5 научно-истражувачки проекти, Bulgarian National Scientific Fund, 

BNSF 2017.                                                                                                                           

 

 
 
 
2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Одбранета магистерска работа      
- 1 магистерска работа                                                                                                 

 

Ментор на магистерска работа       
- 1 магистерска работа                                                                                                 

 

Национален координатор на меѓународен научен проект:                                                                     
1. TEMPUS проект FOODLINKS “Improving Academia-Industry links in food safety and quality“ 

(158714-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPHES), 2010-2013.                                                                    

Учесник во меѓународен научен проект:       
1. COMPOSOL ,,Fibre Reinforced Composite Reflectors for Concentrated Solar Power Plants,, - FP7 - 

SME, No. 284216, 2012-2013. 
2. DIBBIOPACK ,,Development of injection and blow extrusion molded biodegradable and 

multifunctional packages by nanotechnology: improvement of structural and barrier properties, smart 
features and sustainability,, - FP7-NMP-2011-LARGE-5, No. 280676, 2012-2015. 

3. SOLEGLASS- FP7- SME 2011-2 Research for SME Associations, No. 285956, 2011-2014. 
4. COST Action CA15114 “Аnti-microbial coating innovations to prevent infectious diseases (AMICI)“, 

2016-2020. 
5. BALKAN MED project “Benefit as you save (BAS)“, University St. Kliment Ohridski, Faculty of 

Technology and Technical Sciences-Veles (Macedonia), Interreg V-B, Balkan Mediterranean project 
2014-2020. 

6. PLASTEEL, SMEInst-02-2016-2017, Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017, 
SME-1 (SME instrument phase 1), Proposal number: 774285.        

7. “Иnvestigation and developing of functional products on the flax seed basis“, UFT Contract 14/14-N 
(University of Plovdiv, Bulgaria), 2014-2015. 

8. LLP-iTeach “Иmproving teaching effectiveness in chemical engineering education“, 2013-2016.       
                                                                                                                    



Монографија објавена во странство:        
    
         А. Трајковска Петкоска,  “Polymer Cholesteric Liquid Crystal Flakes – Their Electro Optic 
Behaviour for Potential E-Paper Application”, ISBN 978-3-639-06439-1, Verlag Dr. Muller (VDM), 
Germany, 2008.   
                                                                                                                                                                                            

Труд со оригинални научни резултати, објавени во научно/стручно списание:   
1. V. Jokanovic, B. Colović, B. Jokanović, S. Stojadinović, Anka T. Petkoska, I. Nasov, 

“Plasmonic metamaterials based on titanium oxides“, Protection of materials, 57 (2), p. 225-231, 
2016.              

2.   A. Trajkovska-Petkoska, “Inorganic dopants in polymer cholesteric liquid crystals“, 
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 34 (2), p. 381 (2015). 

3. A. Trajkovska-Petkoska, “The role of conductive dopants in polymer cholesteric liquid 
crystals“, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 33 (2), p. 287  
(2014). 

4. A. Trajkovska-Petkoska et. al., “Designed coatings on food industry equipment - a good 
practice for food safety“, Journal of Hygienic Engineering Design, vol. 6, p. 3, 2014 

                    

Труд со оригинални научни резултати, објавен во референтно научно/стручно 
списание со меѓународен уредувачки одбор:      
 

1. Vukoman Jokanović, Božana Čolović, Anka Trajkovska Petkoska, Ana Mraković, Bojan 
Jokanović, Miloš Nenadović, Manuela Ferrara, Ilija Nasov, “Optical properties of titanium oxide 
films obtained by cathodic arc plasma deposition“, Plasma Science and Technology, 19, 125504, 
2017.  (IF=0.83)            

2. V. Jokanovic, B. Colović, M. Nenadovic, M. Mitric, A. Trajkovska-Petkoska, B. Jokanović, I. 
Nasov, “Ultra-high and near-zero refractive indices of magnetron sputtered thin-film metamaterials 
based on TixOy“, Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2016, Article ID 4565493.  
(IF=1.299)    

3. V. Jokanovic, B. Colović, B. Jokanović, S. Stojadinović, Anka T. Petkoska, I. Nasov, “Plasmonic 
metamaterials based on titanium oxides“, Protection of materials, 57 (2), p. 225-231, 2016.      

4. A. Trajkovska-Petkoska et. al., “Nanocoatings - designed layers for solar thermal applications“, 
Protection of materials, 57 (1), p. 5-12, 2016.             

5. A. Trajkovska-Petkoska, “Inorganic dopants in polymer cholesteric liquid crystals“, Macedonian 
Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 34 (2), p. 381 (2015).     (IF=0.676)    

6. A. Trajkovska-Petkoska, “The role of conductive dopants in polymer cholesteric liquid crystals“, 
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 33 (2), p. 287 (2014).     
(IF=0.676) 

7. A. Trajkovska-Petkoska, A. Trajkovska-Broach “Soft Lithography: Part 1: Anti-fouling and self-
cleaning topographies“, TTEM, vol. 10(1), 2015.       

8. A. Trajkovska-Petkoska “Soft Lithography: Part 2: Tailored Polymer Cholesteric Liquid 
Crystalline Particles“, TTEM, vol. 10(2), 2015.          

9. S. Risteska, A. Trajkovska-Petkoska, M. Stefanovska, A. Trajkovska, B. Samakoski, “Design of 
experiment on final resin mass fraction in composite“, TTEM, vol. 10(3), 2015.       

10. A. Trajkovska-Broach, A. Trajkovska-Petkoska “Smart Topographies Created by Soft 
Lithography: Anti-Fouling and Self-Cleaning Engineered Surfaces“, IJERT, vol. 3 (12), p. 453, 2014.   

11. A. Trajkovska-Petkoska et. al., “Designed coatings on food industry equipment - a good practice 
for food safety“, Journal of Hygienic Engineering Design, vol. 6, p. 3, 2014.       

12. A. Trajkovska-Petkoska, et.al “Surface engineering of polymers“, Protection of materials, 55(1) 
2014, 3-10.           

13. I. Nasov, A. Trajkovska-Petkoska, “Solar energy in architecture - novel facade collectors“, 
Tehnika 68, 2014, 27-32.              

14. A. Trajkovska-Petkoska et. al. “Novel Type of Facade Window Collector-Double Benefits: Good 
Architectural Appearance of Facade and Solving the Problems of Long Term Stability / Efficiency“, 
Energy Procedia, 48, 1320-1325, 2014.                                                               
                                                   



Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од 
научен/стручен собир:          

1. A. Trajkovska-Broach, A. Trajkovska-Petkoska “What is above intelligence and education? “ 
International Scientific Conference - Knowledge Capital of the Future, Ohrid, Macedonia, 2014. 

2. A. Trajkovska-Petkoska, “Innovative biodegradable food packaging material - use of 
nanotechnologies for improved barrier properties“, J Food Process Technol. 2015, 6:8 (ISSN: 2157-
7110 JFPT). 

3. I. Nasov, A. Trajkovska-Petkoskа “Designed coatings on food industry equipment - a good 
practice for food safety“, CeFOOD Congress, Ohrid, Macedonia, 2014.                                                                    
                                                                                     

Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од 
научен/стручен собир со меѓународен уредувачки одбор:        

1. A. Trajkovska-Petkoska et. al. “Surface engineering of polymers“, ICIT &MPT 2014 
Conference (Proceedings), Ljubljana, Slovenia, 2014, 259-265. 

2. A. Trajkovska-Petkoska et. al. “Novel Type of Facade Window Collector-Double Benefits: 
Good Architectural Appearance of Facade and Solving the Problems of Long Term Stability / 
Efficiency“, SHC 2013 Conference, Freiburg, Germany, 2013. 

3. I. Nasov, A. Trajkovska-Petkoska et. al. “Novel type of façade-window solar thermal 
collector“, SB13 GRAZ, Sustainable  building  conference, TU Graz, Austria, 2013.     

4. A. Trajkovska-Petkoska, et.al., “Solar energy in architecture, future of solar energy 
application in buildings“, Solar TR Conference & Exhibition, Izmir, Turkey, November 2014.              

5. A. Trajkovska-Petkoska, A. Trajkovska-Broach, “Smart surfaces created by soft lithography“, 
Proceedings of 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), 
Istanbul, Turkey, Jul. 2015. 

6. A. Trajkovska-Petkoska “Smart designs with multifunctional coatings on different 
materials“, Proceedings of 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology 
(ICNT2015), Istanbul, Turkey, Jul. 2015.                                                                                               

Пленарно предавање на научен/стручен собир     
1. A. Trajkovska-Petkoska “Myth of the Impact Factor - Personal Opinion and Experience“, 

UKLO21-UIK-Sceince at UKLO-experience and perspectives, Krushevo, September, 2017.  
 

Пленарно предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество      
1. А. Trajkovska-Petkoska, Polymer surface engineering by using advanced 

nanotechnology, Rosov-PIN: Refractory, process industry and Nanotechnology, second 
regional roundtable, Fruska Gora (Serbia), Oct.  2014. 

2. А. Trajkovska-Petkoska, et. al., PVD Plasma technology and design of nanocoatings for 
solar thermal abosrbers, Rosov-PIN: Refractory, process industry and Nanotechnology, 
second regional roundtable, Fruska Gora (Serbia), Oct.  2014. 

3. A. Trajkovska-Petkoskа, et. al., “Designed coatings on food industry equipment - a good 
practice for food safety“, CeFOOD Congress, Ohrid, Macedonia, 2014. 
 

Секциско предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество         
1. A. Trajkovska-Petkoska et. al “Dibbiopack - multifunctional active packaging for food, cosmetics 

and pharmaceuticals“, Global challenges and opportunities – future perspectives of developing 
countries, MIT University - Skopje, Republic of Macedonia, 2016.   

2. A. Trajkovska-Petkoska, A. Trajkovska-Broach “Smart surfaces created by soft lithography“, 
Proceedings of 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), 
Istanbul, Turkey, July 2015. 

3. A. Trajkovska-Broach, A. Trajkovska-Petkoska “What is above intelligence and education? “ 
International Scientific Conference - Knowledge Capital of the Future, Ohrid, Macedonia, 2014. 
 

Одржано предавање по покана на референтен странски универзитет:     
1. A. Trajkovska-Petkoska, A. Trajkovska-Broach, “Antioxidant topical formulations for skin 

protection from violet-blue high energy visible light“, 10th Annual Life Science Forum of South West 
Virginia, VirginiaTech, Blacksburg, VA (USA), March 2017.                
                              



Учество на научен/стручен собир со реферат:       
1. A. Trajkovska-Petkoska “Myth of the Impact Factor - Personal Opinion and Experience“, 

UKLO21-UIK-Sceince at UKLO-experience and perspectives, Krushevo, September, 2017.  
2. A. Trajkovska-Petkoska et. al “Dibbiopack - multifunctional active packaging for food, cosmetics 

and pharmaceuticals“, Global challenges and opportunities – future perspectives of developing 
countries, MIT University - Skopje, Republic of Macedonia, 2016.   

3.  A. Trajkovska-Petkoska, et. al., Ganoderic Acid-A – a bioactive component in Ganoderma 
Lucidum, Nutricon 2016, Skopje, Dec. 2016. 

4. A. Trajkovska-Petkoska, A. Trajkovska-Broach “Smart surfaces created by soft lithography“, 
Proceedings of 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), 
Istanbul, Turkey, July 2015. 

5. A. Trajkovska-Petkoska “Smart designs with multifunctional coatings on different materials“, 
Proceedings of 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), 
Istanbul, Turkey, July 2015. 

6. A. Trajkovska-Petkoska “Innovative biodegradable food packaging material - use of 
nanotechnologies for improved barrier properties“, Food Technology-2015, Omics International, 
Ohrid, June 2015. 

7. A. Trajkovska-Petkoskа, et. al., “Designed coatings on food industry equipment - a good practice 
for food safety“, CeFOOD Congress, Ohrid, Macedonia, 2014. 

8. A. Trajkovska Petkoska et. al. “Barrier properties of PVD inorganic nano-coated soy-protein-
isolate (SPI) film“, Workshop - two EU FP7 projects:  Nanobarrier and Dibbiopack, Frankfurt 
(Germany), 2014. 

9. A. Trajkovska Petkoska et. al. “Environmental, Health and Safety Assessment of the developed 
products“, Workshop - two EU FP7 projects: Nanobarrier and Dibbiopack, Frankfurt (Germany), 
2014. 

10. A. Trajkovska Petkoska et. al. “Development of Injection and Blow extrusion molded 
Biodegradable and Multifunctional Packages by Nanotechnology, Film Extrusion Technology 
optimisation and development of biodegradable barrier coatings“, Workshop for two EU FP7 
projects: Nanobarrier and Dibbiopack, Frankfurt (Germany), 2014. 

11. A. Trajkovska-Petkoska et. al. “Surface engineering of polymers, “ ICIT &MPT 2014 Conference 
(Proceedings), Ljubljana, Slovenia, 2014, 259-265.                           

12. V. Taleski, D. Bosnakovski, A. Trajkovska-Petkoska et. al., Applications of Nanotechnology and 
Nanomicrobiology in Food Safety and Health Science, 2nd National Food Conference, New 
Bulgarian University, Sofia, Bulgaria, 2015. 

13. A. Trajkovska-Petkoska et. al. “PVD of multilayered nanocoatings with potential antimicrobial  
behaviour,, Marquis International Symposium on New and Advanced Materials and Technology for 
Energy, Environment and Sustainable Development, SIPS 2017, Cancun, Mexico, 2017. 

 

 

 

 

 

3. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 
 

Стручна монографија објавена во странство:     
A. Trajkovska-Petkoska “Polymer Cholesteric Liquid Crystal Flakes – Their Electro Optic 
Behaviour for Potential E-Paper Application”, ISBN 978-3-639-06439-1, Verlag Dr. Muller 
(VDM), Germany, 2008.                
                                                                                                                                                          

Книга од стручна област     
- A. Trajkovska-Petkoska and A. Trajkovska-Broach (Eds), New Developments in Liquid 
Crystals Research (editor), ISBN 978-1-63482-456-9, Nova Science Publishers Inc., New York, 
USA, 2015 (book).                                                                                                                                              
- A. Tрајковска Петкоска, Анита Трајковска-Broach и Верка Мешко, Oсновни пресметки 
во анализата и проектирањето во хемиското инженерство, ISBN 978-608-66147-0-6, 
Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, 2017. 



Поглавје во книга     

 1.  A. Trajkovska-Petkoska, Polymer cholesteric liquid crystal flakes as new candidates for 

display and sensor applications. NATO Science for Peace and Security Series-B: Physics and 

Biophysics (chapter 34): Nanotechnological Basis for Advanced Sensors, Springer, 2011. 

 2. B. Samakoski, V. Dukovski, A. Trajkovska-Petkoska, S. Samak, Automated Production of 

High Performance Composites, Innovative Production Systems-Key to Future Intelligent 

Manufacturing, (chapter 9), Ed: F. Cus and V. Gecevska, University of Maribor / St Cyril and 

Methodius University-Skopje, 2010. 

 3/4. A. Trajkovska-Petkoska and A. Trajkovska-Broach (Eds), New Developments in Liquid 

Crystals Research (editor), ISBN 978-1-63482-456-9, Nova Science Publishers Inc., New York, 

USA, 2015 (chapters 1 and 2).                                                                                                                                                    

 

Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија:       
1. Eвалуација на 4 билатерални научно-истражувачки проекти, МК-Словенија, 

поднесени до МОН, 2016.                                                                                              
2. Eвалуација на 2 билатерални научно-истражувачки проекти, МК-Австрија, 

поднесени до МОН, 2016.                                                                                                
3. Bulgaria National Science Fund, Evaluation of 5 projects, BNSF 2017.                                                                                                                           

                                              

Патенти/иновации (прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост):       
 

1. Broach, A.T., Petkoska, A.T. “Nutrient-Rich Snacks with Tailored Health- and Well-

Being Benefits and a Method Towards Customized Nutrition Using the Same,”  US patent 

provisional, 2017. 

2. Trajkovska-Petkoska, A.; Broach, A.T. “Antioxidant compositions and methods of 

protecting skin, hair and nails against high energy blue-violet light“, US15141542 and PCT 

(US16/29845) patents pending, 2016.                            

                                                                                                                                     

Студија/проект:         
 

1. Trajkovska-Petkoska et. al., “Investigation of bioactive components in different types  of 
mushrooms Ganoderma Lucidum”, national project, Faculty of Pharmacy, University St. 
Cyril and Methodius, Skopje (Macedonia), 2015-2016. 

2. Trajkovska-Petkoska et. al., “Anti-oxidant compositions for skin protection from blue 
high energy visible light, IR light and pollution”, international project, CSI: Create. Solve. 
Innovate. LLC (Virginia, USA), 2015-today. 

3. Trajkovska-Petkoska et. al., ”Nutrient-rich snacks for increased energy level and mental 
alertness inspired by Mediterranean diet“, international project, CSI: Create. Solve. 
Innovate. LLC (Virginia, USA), 2016-today.          

4. A. Tрајковска Петкоска, Антибактериски материјали во соработка со ПМФ, 
Универзитет на Новара (Италија), Словачки Универзитет за Технологија-Братислава 
(Словачка) и Плазма-Центар за плазма технологии (Македонија) - интерен проект, 
2015-денес 

5. A. Tрајковска Петкоска и др., Материјали во контакт со храна – интерен проект, 
Технолошко-технички факултет-Велес, 2013-денес. 

6. A. Tрајковска Петкоска и др., Термопластични полимери – композитни 
материјали и нивно модифицирање, интерен проект, Миркосам-Прилеп. 
 

Стручен консултант:     
1. Cambridge Nanomaterials Technology Ltd., Cambridge, UK, 2011-today. 
2. CSI: Create. Solve. Innovate. LLC, Virginia (USA), 2015-today. 

 



Рецензент на универзитетски учебник:                            
        V. Jokanovic, Instrumentalne tehnike - kljuc razumevanja nanotehnologije i nanomedicine, 
Inzenerska Akademija Srbije / Institut za nuklearne nauke ,,Vinca,, - Univerzitet  u Beogradu 
(Serbia), 2014.                                                            
                                       

Апликативен проект (соработник):               
1. COMPOSOL ,,Fibre Reinforced Composite Reflectors for Concentrated Solar Power 

Plants,, FP7-SME, No. 284216, 2011-2013. 
2. DIBBIOPACK ,,Development of injection and blow extrusion molded biodegradable 

and multifunctional packages by nanotechnology: improvement of structural and 
barrier properties, smart features and sustainability,, FP7-NMP-2011-LARGE-5, 
No.280676, 2012-2015. 

3. PLASTEEL, SMEInst-02-2016-2017, Horizon 2020 dedicated SME Instrument 
2016-2017, SME-1 (SME instrument phase 1), Proposal number: 774285.   

4. COST Action CA15114 “Аnti-microbial coating innovations to prevent infectious 
diseases (AMICI)”, 2016-2020. 

5. SOLEGLASS- FP7- SME 2011-2 Research for SME Associations, No. 285956, 2011-
2014. 

6. LLP-iTeach “Improving teaching effectiveness in chemical engineering education”, 
2013-2016.  

7. BALKAN MED project “Benefit as you save (BAS)”, University St. Kliment Ohridski, 
Faculty of Technology and Technical Sciences-Veles (Macedonia), Interreg V-B, Balkan 
Mediterranean project 2014-2020. 

8. Investigation of bioactive components in different types  of mushrooms Ganoderma 
Lucidum”, national project, Faculty of Pharmacy, University St. Cyril and Methodius, 
Skopje (Macedonia), 2015-2016. 
 

Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание      
1. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2016-today 
2. Member of the Editorial Board of Journal of Multidisciplinary Engineering Science 

Studies, JMESS, 2016-2017. 
3. Member of Editorial Board of Journal of Multidisciplinary Engineering Science and 

Technology, JMEST, 2016-2017. 
4. Reviewer of Materials Science, Kaunas University of Technology, 2015-today.   
5. Member of Editorial Board of Canadian Journal of Basic and Applied Sciences, 2015-

today       
                                                                                                              

Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен собир: 
1. Асоцијација за наноматеријали и нанотехнологии во Македонија (НАНОМАК) 
2. Сојуз на хеничари и технолозите во Р. Македонија (СХТМ) 
3. Водородна Асоцијација на Македонија (MaH2) 
4. Македонско-Американска Алумни Асоцијација (MAAA) 
5. Македонско-научно друштво, Битола, Македонија (МНД) 
6. International Exchange Alumni (US State Department) 
7. European Center for Women and Technology (ECWT) 
8. Инженерска Институција на Македонија 
9. University of Rochester, Alumni Association.                                 

                                                                                                           

Претседател на организационен или програмски одбор на меѓународен 
научен/стручен собир:      

1. Chairman of the 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology 
(ICNT2015), Istanbul, Turkey, Jul. 2015.  

2. Member of Editorial Board the 4th International Congress on Nanoscience & 
Nanotechnology (ICNT2016), Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 2016. 

3. 7th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2017), Famagusta, 
Cyprus, Sept. 2017 



4. Member of the Reviewer Committee in the 3rd  Electronic International 
Interdisciplinary Conference, 2014. 

5. Member of the Reviewer Committee in the 3rd  International Conference on Advanced 
Research in Scientific Areas, 2014. 

6. Member of the Reviewing Committee in the 2nd Human and Social Sciences at the 
Common Conference, 2014. 

7. Reviewer and Member of the Scientific committee for GV-conference: ,,Global Virtual 
Conference 2014“, 2014. 

8. Member of the Organizing Committee of NATO ARW:  Best Practices and Innovative 
Approaches to Develop Cyber Security and Resiliency Policy Framework, Ohrid, 10-12 
June, 2013.                                                      
                                                                

Награда за научни постигнувања од струкова организација:      
1st Award at the 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology 
(ICNT2015), Turkey, July 2015. 
 

Студиски престој во странство - до три месеци         
1. Scholarship Award by The National Scholarship Programme of the Slovak Republic 

(NSP): Slovakian University of Technology-Bratislava, 5th June – 7th July, 2017. 
2. Scholarship Award by The National Scholarship Programme of the Slovak Republic 

(NSP): Slovakian University of Technology-Bratislava, 2018.                  
                                                                                                                              

Членство во извршно тело на меѓународна организација која 
поддржува/организира научноистражувачка дејност            

1. External evaluator and Independent Expert (Scientific Expert Panels) – Bulgarian national 
scientific fund (BNSF), 2017.  

2. COST Action CA15114 “Anti-microbial coating innovations to prevent infectious diseases 
(AMICI)”, 2016-2020. 

3. Mentor/Expert at The New York Academy of Science, STEM Junior Academy, 2017-
present. 

4. United Nation Industrial Development Organization (UNIDO), 2008 
5. CEEPUS мрежа, CIII-SK-1018-03-1718 2017, 2017 
6. Vision 2020, 2015-денес 
7. Innovation Global Network, 2017 
8. PhD to Consulting, 2016 
9. Advancement of materials to Global Excellence, IAAM 

                                                                                                                                                

Изготвување и пријавување на научен/образовен национален проект   
- Носител на билатерален проект Р. Макеоднија-Р. Словенија, MOН (DesTi), 2016 

 

Изготвување и пријавување на научен/образовен меѓународен проект   
Член на тим за пријавување на следниве проекти: 

- COST Action (2 проекти),  
- Horizon 2020 (3 проекта),  
- IPA Macedonia-Greece 2016-2020 (1 проект),  
- Balkan MED 2016 (2 проекта) 
- AO Foundation Start-Up Grant Foundation (Switzerland) (2 проектa)  
- FP7 project (1 проект) 

 

Продекан за наука      
ТТФ-Велес, 2013 - 2017 год.                 
                                                                                        

Член на универзитетска комисија:       
- Комисија за соработка со Универзитетите од земјата и странство, 2015-денес. 
- Комисија за надворешна евалуација на Универзитет, 2017.                   
                                                                                                                                               



Член на Совет на докторски студии на Универзитетот/Единицата   
Член на Совет на докторски студии, Технолошко-технички факултет-Велес 
                                                                                                                                            

Член на комисија за избор во звање:    
  м-р Везирка Јанкулоска, избор во звање асистент, 2015 
                                                                                                                                                                       

Други активности во рамките на стручно-апликативна дејност:     
1. Член на факултетска комисија за признавање на испити при премин на студенти од 

други факултети/универзитети, 2009-денес. 
2. Член на комисија за прием на студенти на втор /трет циклус на студии.         
3. Соработка со други факултети, давање на мислења на авторезимеа на докторанди.                               

                                                                                                                                                            

Учество во државни тела      
         Член на УО на Инженерска Институција на Македонија, 2016-денес.                  
                                                                                                                                                               

 
 
 
 

 

                                              Рецензентска комисија                                                                                

                                                                                                        

                                                   ______________________________ 
1. Д-р Верка Мешко, редовен професор во пензија,   

 
 

                                                   _______________________________ 
 

2. Д-р Јадранка Блажевска-Гилев, редовен професор, 
     Технолошко-Металуршки факултет,  

Универзитет „Св. Кирил и Методи” во Скопје, с.р.     
 

                                                     _______________________________ 
 

3. Д-р Росе Смилески, редовен професор,    
Воена Академија Г. Михајло Апостолски-Скопје,  
Универзитет Гоце Делчев - Штип, с.р.   

 


