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• Мултидисциплинарен пристап во научноистражувачката и наставната дејност
• Стручно-апликативна дејност
• Интернационална соработка во областите од
стручен интерес

Говорење на јазици
• Македонски: мајчин јазик
• Англиски: течно
• Германски: пасивно

Работно искуство
• 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
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• 1997 - 2003: стекнува практично инженерско искуство во неколку
реномирани компании од прехранбената индустрија (сектори:
производство, контрола и развој)
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Процесирање на храна
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Ферментациони алкохолни пијалаци
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