
АНГАЖИРАНОСТ НА НАСТАВНИЦИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ (2022/2023) 

 

 

 

 

Р.б. Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги 

предава или е планирано да ги 

предава на Единицата каде што се 

организира студиската програма 

Шифра на 

предмет 

Фонд на 

часови 

за секој 

наведен 

предмет 

1. Ред. проф. д-р 

АнкаТрајковска Петкоска 

Научно-истражувачки методи во 

прехрамбената технологија и 

нутриционизмот, анализа на 

податоци и биостатистика 

ИТХН - 01 3+1 

Иновативни технологии и 

минимално процесирање на храна 
ИТХН - 03 3+0 

Нанотехнологии и материјали во 

контакт со храна ИТХН - 14 2+0 

3. Ред. проф. д-р  Горица 

Павловска 

Хемиски и биохемиски промени при 

преработка и дигестија на храната  
ИТХН - 06 3+1 

Ладно цедени масла ИТХН - 15 2+0 

Модерни инструментални методи, 

техники за анализа и сензорна 

анализа на храна 
ИТХН - 16 2+1 

Мутагени и канцерогени супстанци 

во храна  ИТХН - 22 2+0 

4. Ред. проф. д-р Валентина 

Павлова 

Хемиски и биохемиски промени при 

преработка и дигестија на храната 
ИТХН - 06 3+1 

Оксиданси и антиоксиданси ИТХН - 11 2+1 

Модерни инструментални методи, 

техники за анализа и сензорна 

анализа на храна  
ИТХН - 16 2+1 

5. Вонр. проф. д-р  Сашко 

Мартиновски 

Научно-истражувачки методи во 

прехрамбената технологија и 

нутриционизмот, анализа на 

податоци и биостатистика  

ИТХН - 01 3+1 

Моделирање и оптимизирање во 

прехранбена технологија  
ИТХН - 07 2+1 

Претприемништво и маркетинг 

истражување на прехрамбени 

производи  

ИТХН - 13 2+0 

Напредна компјутерска анализа на 

податоци применета во бизнисот со 

храна и нутриционизмот 
ИТХН - 17 2+1 



Р.б. Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги 

предава или е планирано да ги 

предава на Единицата каде што се 

организира студиската програма 

Шифра на 

предмет 

Фонд на 

часови 

за секој 

наведен 

предмет 

6. Вонр. проф. д-р Весна 

Антоска Knight  

 

Научно-истражувачки методи во 

прехрамбената технологија и 

нутриционизмот, анализа на 

податоци и биостатистика  

ИТХН - 01 3+1 

Моделирање и оптимизирање во 

прехранбена технологија 
ИТХН - 07 2+1 

Напредна компјутерска анализа на 

податоци во бизнисот со храна и 

нутриционизмот 
ИТХН - 17 2+1 

7. Вонр. проф. д-р Татјана 

Калевска 

Функционална и нова храна ИТХН - 04 3+0 

Современи технологии на храна од 

растително потекло и животинско 

потекло  

ИТХН - 05 3+0 

Органска, квалитетна и безбедна 

храна  

 

ИТХН - 08 2+0 

Нанотехнологии и материјали во 

контакт со храна  

 

ИТХН - 14 2+0 

8. Вонр. проф. д-р Даниела Н. 

Неделкоска 

Достигнувања во науката за храна и 

нутриционизмот  
ИТХН - 02 3+0 

Иновативни технологии и 

минимално процесирање на храна  
ИТХН - 03 3+0 

Функционална и нова храна  ИТХН - 04 3+0 

Трендови во биотехнолошко 

инженерство  
ИТХН - 12 2+0 

Исхрана, остеопороза и здраво 

стареење  ИТХН - 21 2+0 

9. Доцент д-р Викторија 

Стаматовска 

Функционална и нова храна ИТХН - 04 3+0 

Современи технологии на храна од 

растително потекло и животинско 

потекло  

ИТХН - 05 3+0 

Органска, квалитетна и безбедна 

храна  
ИТХН - 08 2+0 

Примена на алтернативни 

засладувачи во прехранбени 

технологии 

ИТХН - 18 2+0 

10. Доцент д-р Татјана 

Блажевска 

Значење и улога на водата како 

незаменлив природен ресурс   
ИТХН - 09 2+0 

Микробиологија на храна  ИТХН - 10 2+0 

Мутагени и канцерогени супстанци 

во храна  

 

ИТХН - 23 2+0 



Р.б. Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги 

предава или е планирано да ги 

предава на Единицата каде што се 

организира студиската програма 

Шифра на 

предмет 

Фонд на 

часови 

за секој 

наведен 

предмет 

11. Доцент д-р Везирка 

Јанкулоска 

Ладно цедени масла ИТХН - 15 2+0 

Резидуи од пестициди во храна од 

различно потекло  
ИТХН - 19 2+0 

 ИТХН - 09 2+0 

 ИТХН - 10 2+0 

  

 

Претходно вработен на единицата, сега во пензија 

Р.б. Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги 

предава или е планирано да ги 

предава на Единицата каде 

што се организира студиската 

програма 

Шифра на 

предмет 

Фонд на 

часови за 

секој 

наведен 

предмет 

13. Ред. проф. д-р  Драган 

Дамјановски  

Иновативни технологии и 

минимално процесирање на 

храна  

ИТХН - 03 3+0 

Органска, квалитетна и безбедна 

храна  
ИТХН - 08 2+0 

Претприемништво и маркетинг 

истражување на прехрамбени 

производи  

ИТХН - 13 2+0 

2. Ред. проф. д-р  Зора Узуноска Достигнувања во науката за 

храна и нутриционизмот  
ИТХН - 02 3+0 

Нутритивна имунологија  ИТХН - 20 2+0 

Исхрана и остеопороза и здраво 

стареење  
ИТХН - 21 2+0 

Нутритивен третман на угоеност 

и дијабетес тип 2 ИТХН - 23 2+0 

 

Надворешни наставници 

Р.б. Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги 

предава или е планирано да ги 

предава на Единицата каде 

што се организира студиската 

програма 

Шифра на 

предмет 

Фонд на 

часови за 

секој 

наведен 

предмет 

14. Ред. проф. д-р  Марија 

Србиноска  

Оксиданси и антиоксиданси   ИТХН - 11 2+1 

 ИТХН - 15 2+0 

Примена на алтернативни 

засладувачи во прехранбени 

технологии 

ИТХН - 18 2+0 

Резидуи од пестициди во храна 

од различно потекло ИТХН - 19 2+0 



16. Ред. проф. д-р  Ангела 

Василеска 

Достигнувања во науката за 

храна и нутриционизмот  
ИТХН - 02 3+0 

Нутритивна имунологија  ИТХН - 20 2+0 

Нутритивен третман на угоеност 

и дијабетес тип 2 
ИТХН - 23 2+0 

17. Вонр. проф. д-р Сашо 

Стојановски 

Микробиологија на храна  
ИТХН - 10 2+0 

18. Ред. проф.д-р Јасенка Гајдош 

Кљусуриќ 

Моделирање и оптимизирање во 

прехранбена технологија  
ИТХН - 07 2+1 

 


