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Бр. ______________
5.8.2013
Скопје
Предмет: Материјали за Билтенот за објавување на интернет страницата на УКиМ
Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ” бр.
35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), на интернет
страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од бројот 1059 од 15 август 2013
година, ќе се објавуваат:
 рефератите за избор во наставно-научни, научни и соработнички звања;
 рецензиите за подобност на темата и оспособеноста на кандидатот за вршење
научна работа;
 прегледите на одобрените докторски дисертации, прифатените магистерски и
специјалистички теми;
 рецензиите на учебници и учебни помагала, како и
 рефератите за доделување на звањето почесен професор и титулата почесен доктор
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
По објавување на материјалите на интернет страницата, факултетите и институтите за
своите потреби, истите треба да ги отпечатат во материјална форма за да можат да ги достават на
членовите на наставно-научниот, односно научниот совет. Поради тоа, потребно е сите
материјали што се предвидени за објавување во Билтенот на Универзитетот, благовремено да ги
доставувате во електронска форма. Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно
е материјалите за објавување да се доставуваат како Microsoft Word 2003 документи во кои
исклучиво ќе се користи системскиот фонт Georgia. Овој фонт содржи богато множество на
кирилични (македонски, српски, руски), латинични (со различни видови на надредени знаци),
грчки и други знаци. Варијанта на овој фонт со коригирани знаци во италик формата за
македонските букви ‘д’, ‘п’, ‘т’, ‘г’ може да се најде интернет страницата на УКиМ, во делот
Документи -> Билтен на Универзитетот. Исто така, таму може да се најде софтверско решение
со кое може да се испрограмира тастатурата на персонален сметач при притискање на копчето ‘`’
и копчињата ‘е’ и ‘и’ во македонска поддршка да се добијат знаците ‘ѐ’, и ‘ѝ’ соодветно.
Поради запазување на роковите за објавување на материјалите во Билтенот, но и на
интернет страницата, ве молиме, рефератите, откако ќе бидат лекторирани, да ги доставите во
оригинална верзија (лекторирана со потписите), а електронската верзија со внесените корекции
да ја доставите на е-адресата: bilten@ukim.edu.mk.
Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидат напишани согласно
упатството нема да бидат објавени во тој број,туку ќе бидат поместени за објавување во наредниот
број од Билтенот, односно откако ќе биде добиена бараната верзија.
Ви благодариме за соработката.
Со почит,
УКИМ - Ректорат
Изготвил:Т.Б.
Одобрил:К.М.
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РЕФЕРАТ

Прилог бр. 2

ЗА ИЗБОР НА ИСТРАЖУВАЧ ВО СИТЕ НАУЧНИ ЗВАЊА ВО НАУЧНАТА
ОБЛАСТ (ДИСЦИПЛИНА) ИСХРАНА НА ЖИВОТНИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВО СКОПЈЕ
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за
ветеринарна медицина, објавен во весниците „Слободен печат“ и „Коха“ од 5.9.2020 и 5.9.2020
година, за избор на истражувач во сите научни звања во научната област (дисциплина) исхрана
на животни, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 0202-1264/6, донесена на
30.9.2020, формирана е Рецензентска комисија во состав: д-р Катерина Благоевска, виш научен
соработник на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, д-р Радмила Чрчева-Николовска,
научен соработник на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје и д-р Зехра ХајрулаиМуслиу, редовен професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на истражувач во сите научни звања во научната област
(дисциплина) исхрана на животни, во предвидениот рок се пријави само д-р Александра
Анѓелеска.
19. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатката д-р Александра Анѓелеска е родена на 10.1.1977 година, во Скопје. Средно
образование завршила во училиштето за средно образование „Марија Кири Склодовска“ во
Скопје, како хемиски техничар. Со високо образование се стекнала на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје, на Технолошко-металуршкиот факултет, каде што дипломирала со
просечен успех 8,43.
Во 2006 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии на Технолошкометалуршкиот факултет во Скопје, во областа управување со квалитет, кои ги завршила во 2009
година, со просечен успех 9,37. На 25.11.2009 година го одбранила магистерскиот труд на тема:
„Дистрибуција на Cs 137 во печурки во различни региони во Република Македонија“.
Докторската дисертација на тема: „Дистрибуција на природни и вештачки
радионуклиди во земја и прехранбени растителни култури со проценка на радијационен ризик
кај населемието“ ја пријавила на 21.5.2012 година на Технолошко-металуршкиот факултет во
Скопје. Дисертацијата ја одбранила на 11.4.2016, пред Комисија во состав: д-р Кирил Лисичков,
редовен професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, д-р Зехра Хајрулаи Муслиу,
редовен професор на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, д-р Слободан Богоевски,
редовен професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, д-р Бети Андоновиќ,
редовен професор на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје и д-р Елизабета Стојковиќ
Димитриевска, виш научен соработник на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Со тоа
се стекнала со научниот степен доктор на науки од научната област на техничките науки.
Во моментот е стручен соработник на Институтот за храна при Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје.
Кандидатката активно се служи со англискиот, а добро се служи и со рускиот јазик.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, врз основа на сета по днесена
документација која е од важност за изборот.
20.

НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА
КАНДИДАТКАТА ОД ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

НА

Научноистражувачка дејност
Д-р Александра Анѓелеска има објавено вкупно 66 научни трудови од својата област, од
кои: 2 научни труда во научни списанија со импакт-фактор (фактор на влијание), 10 труда во
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меѓународни научни публикации, 1 труд во научно/стручно списание и 53 труда во зборници од
научни собири.
Д-р Александра Анѓелеска учествувала како член во 1 научен проект.
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Александра Анѓелеска е вклучена во стручно-апликативната работа на Факултетот
за ветеринарна медицина во Скопје преку разработка и валидација на скрининг и конфирматорни
методи за анализа на резидуи и контаминенти во храната и добиточната храна користејќи
аналитичка опрема (хроматографски аналитички техники – високо ефикасна течна
хроматографија со DAD и FLD, масен детектор со троен квадрупол, ELISA-методи за скрининганализи, како и техника на гама спектрометрија). Потесно поле на интерес на кандидатката е
анализа на радионуклиди во прехранбени производи, житарки и добиточна храна.
Кандидатката д-р Александра Анѓелеска активно е вклучена и во имплементација и
акредитација на лабораториите на Факултетот за ветеринарна медицина, согласно со стандардот
ISO/IEC 17025. Во рамките на својата апликативна работа, д-р Александра Анѓелеска има
воведено и акредитирано 2 методи од областа на аналитиката на резидуи и контаминенти во
храната и добиточната храна.
Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој во повеќе европски
референтни лаборатории: Завод за јавно здравје ФБиХ (2010), Берлин- Германија (мај 2019
година) и др.
Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. Активно
е вклучена во работата на повеќе комисии за јавни набавки при Факултетот за ветеринарна
медицина и како член на член на секретаријатот на меѓународниот научен собир: „Денови на
ветеринарна медицина“ (2016 и 2018), како и член на организациониот одбор на јубилејот „90
години ветеринарна наука и едукација“ (2017 година).
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на
д-р Александра Анѓелеска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Александра Анѓелеска поседува научни
и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите
и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и
асистенти-докторанди на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите
услови да биде избрана во звањето научен соработник во научната област исхрана на животни.
Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, д-р Александра
Анѓелеска да биде избрана во звањето научен соработник во научната област исхрана на животни.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Д-р Катерина Благоевска, с.р. виш научен
соработник на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје
Д-р Радмила Чрчева-Николовска, с.р. научен
соработник на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје
Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, с.р. редовен
професор на Факултетот за ветеринарна медицина
во Скопје
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