
 

д-р Даниела Николовска Неделкоска 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Технолошко - технички факултет Велес 

 

Даниела Николовска Неделкоска е вонреден професор на Технолошко-

техничкиот факултет (ТТФ). Како универзитетски наставник реализира 

настава на предмети од подрачјето на биотехнички науки. 

Актуелни функции: 

- Продекан за наука и меѓународна соработка 

- Координатот за ERASMUS+ програмата на ТТФ 

- Член на Универзитетската Комисијата за соработка со 

универзитетите во земјата и странство 

Лични податоци Образование 

 

Адреса: „Димитар Влахов“  бб 

1400, Велес, Македонија 

Телефон: +389 (43) 211-202 

Факс: +389 (43) 211-204 

 

E-mail1: daniela.nedelkoska@uklo.edu.mk 

E-mail 2: nedelkoska_nd@yahoo.com 

Web: http://www.ttfv.uklo.edu.mk 

• Доктор на биолошки науки 

Тема на докторска дисертација: „Антиоксидативен потенцијал на 

селектирани видови габи од подрачјето на Република Македонија 

и можност за нивна терапевтска примена“, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, 

Природно-математички факултет, Институт за биологија 

 

• Магистер на технички науки (област биотехнолошко инженерство) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

   Технолошко-металуршки факултет - Скопје 

 

• Дипломиран инженер - технолог (област прехранбено-

биотехнолошко инженерство) 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

Технолошко-металуршки факултет - Скопје 

Вештини и компетенции Работно искуство 

 

• Мултидисциплинарен пристап во научно-

истражувачката и наставната дејност 
 

• Стручно-апликативна дејност 

 

• Интернационална соработка во областите од 

стручен интерес 

 

 

 

• 2019 - : Вонред.проф. во наставно-научните области Прехранбено 

инженерство и Нутриционизам на ТТФ  
 

Претходно: 

• 2014 - 2019: Доцент во наставно-научните области Прехранбено 

инженерство и Нутриционизам 

Функција: Продекан за наука на ТТФ (2017-2018) 

• 2011 - 2014:  Асистент во наставно-научните области: Прехранбено 

инженерство и Нутриционизам на ТТФ 

• 2008 - 2011: Асистент на насоките  Прехранбена технологија и 

биотехнологија и Нутриционизам на ТТФ 

• 2004 - 2007: Демонстратор на насоките Прехранбена технологија и 

Биотехнологија на Технолошко-металуршки факултет при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

• 1997 - 2003: стекнува практично инженерско искуство во неколку 

реномирани компании од прехранбената индустрија (сектори: 

производство, контрола и развој) 

Говорење на јазици Професионални интереси 

• Македонски: мајчин јазик 

• Англиски: течно 

• Германски: пасивно 

 

• Наука за храна 

• Процесирање на храна 

• Биоактивни компоненти во храна 

• Исхрана 

• Методологија во диетески истражувања 

• Ферментациони алкохолни пијалаци 

Линкови до објавени книги и трудови 

ResearchGate:https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Nikolovska_Nedelkoska 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Hiilot8AAAAJ&hl=en 

UKLO Repository:http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Nikolovska-Nedelkoska=3ADaniela=3A=3A.html 


