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РЕФЕРАТ  

ЗА ИЗБОР НА АСИСТЕНТ ДОКТОРАНТ ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 10209- 
ИМУНОЛОГИЈА; 10210 – МИКРОБИОЛОГИЈА; 10211- МОЛЕКУЛАРНА 

БИОЛОГИЈА; 10215- ДРУГО НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ''- БИТОЛА 

Врз основа на распишаниот конкурс за избор на асистент- докторант за научните 
области: 10209- Имунологија; 10210 – Микробиологија; 10211- Молекуларна биологија 
и 10215- Друго, Наставно научниот совет на Ветеринарен факултет Битола при 
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски ” Битола на седницата одржана на 12.09.2017 
формира Рецензентска комисија за избор на асистент-докторант во состав:  

1. Вонр. проф. д-р Сашо Стојановски- претседател, Ветеринарен факултет- Битола  
2. Доц. д-р Татјана Блажевска - член, Технолошко-технички факултет-Велес  
3. Редовен проф. д-р Живко Гацовски- член,  Ветеринарен факултет-Битола.   

После детален преглед и анализа на приложениот материјал, Рецензентската комисија 
го поднесува следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј  

 На објавениот конкурс бр.254/1 во весниците „Нова Македонија” и „Вечер“ од 
02-03.09.2017 година и „Коха” од 04.09.2017 година, за избор асистент- докторант од 
научните области: 10209- Имунологија; 10210 – Микробиологија; 10211- Молекуларна 
биологија; 10215- Друго на Ветеринарниот факултет во Битола, во предвидениот рок е 
пријавен само кандидатот м-р Маја Ангеловска.  

 

Биографија  

Кандидатот м-р Маја Ангеловска е родена на 02.05.1982 година во Битола. Средното 
образование го завршува со одличен успех во Гимназија „Јосип Броз Тито” – Битола. 
Четиригодишните студии од прв циклус ги завршува во Софија, Р. Бугарија на 
Биолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ насока 
молекуларна биологија, со среден просек 5.15, при што стекнува звање биолог- 
молекуларен биолог. Студиите од втор циклус ги продолжува на истиот факултет во 
соодветна област и во 2006 година, после успешна одбрана на магистерски труд под 
наслов: „Ефект на метални комплекси применети самостојно или во комбинација со 
ацикловир, врз репликацијата на HSV1 и HSV2, in vitro“ и постигнат среден просек 
5.64 се стекува со научен степен магистер по биолошки науки од областа на 
молекуларна биологија- вирусологија. Во моментот нејзините погледи се насочени кон 
истражувања од областа на инфективната микробиологија, необходни за изработка на 
докторската дисертација на Институтот по микробиологија, Бугарска Академија на 
Науките- Софија. Активно се служи и добро го познава англискиот јазик, како доказ 
има приложено Cambridge Certificate of Preliminary English за положен англиски јазик 
(Preliminary English Test- Level B2- pass with distinction). Кандидатот има одлични 
познавања од бугарски јазик и основни од германски јазик. Се служи и секојдневно 
користи компјутер (Office, Internet), владее програми неопходни за обработка на 
податоци од истражувања. Поседува сертификати за завршени обуки:  
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1. Нови молекуларни методи за испитување храна и болести кај животни- 
апликации и можности. Организатор Биосистеми МК ДОЕЛ Скопје. 
07.12.2016 Скопје;   

2. Присуство на семинар за интерен проверувач. Организатор Феникс Скопје. 
02.10.2014, Битола; 

3. Обука за стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006 Use of the Standard. July 4-6 
2013 Skopje, Macedonia;  

4. Workshop on biological activity of metals and metal compounds November 2-3, 
2006, Sofia, Bulgaria. “Role of bistiosemicarbazones” M.Gatzovska, N. 
Vilhelmova, S. Shishkov;  

Омажена е и е мајка на дете на двегодишна возраст. 

Професионален развој и наставно- научна дејност 

Во периодот од 2006 до 2007 година е ангажирана од Институтот по 
Микробиологија, Бугарска Академија на Науките, на позиција истражувач вирусолог 
во Лабораторијата за вирусни протеини. Интердициплинарната научно-истражувачка 
работа во Институтот ѝ помага да се усоврши во лабораториски техники и методи 
значајни за молекуларната биологија, имунологијата и вирусологијата. Се стекнува со 
знаење во полето на експерименталната вирусна хемотерапија (вирусна репликација, 
инхибитори, нивен комбиниран ефект и методи за определување цитотоксичност и 
антивирусна резистентост). Од 2010та година до сега работи на Ветеринарниот 
факултет во Битола како асистент и активно учествува во наставно-образовниот процес 
на Ветеринарниот факултет-Битола. Кандидатот совесно и со целосна посветеност ги 
организира организира вежбите по предметите: микробиологија и имунологија 1 и 2, 
микробиолошка пракса, биологија на клетка и генетика и биостатистика 1. Во учебната 
2011/2012 м-р Маја Ангеловска беше задолжена и за изведување на вежбите по 
зоологија. Од 2010 па до денес одговара за реализација на летната пракса по 
микробиологија на студентите во четврт семестар, под менторство на вонр. проф. д-р. 
Сашо Стојановски. Освен стручното изведување на практичниот дел од наставата по 
посочените предмети, кандидатот покажува и соодветен педагошки и методолошки 
пристап кон наставните единици, применува современи технологии за ажурирање на 
стручните податоци, постојано се надградува во сопственото знаење и истото успева 
несебично да го пренесе и на студентите. Сето тоа укажува дека кај кандидатот м-р 
Маја Ангеловска се забележува градација во поглед на напредок во сопствената 
кариера и стремеж кон израснување во одговорен и наставен и научен кадар.  

Досега како автор и коавтор м-р Маја Ангеловска има објавено 9 научни 
трудови печатени во научни списанија или презентирани на симпозиуми и конгреси во 
земјата и странство (последните три од списокот се приложени при претходниот 
избор):   

Список на трудови 

• Zaharieva M. M., Angelovska M., Teneva V., Collie E. van, Heyndricks M., 
Najdenski (2017): DETECTION OF YERSINIA ENTEROCOLITICA IN PIG 
FAECES AND TONSILS BY LAMP.  Book of abstracts, Food 3 International 
Conference the challenges for quality and safety along the food chain, NBU, 
SOFIA, BULGARIA MARCH 23-25, 2017. pp:67;  
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• Zaharieva M, Gatzovska M, Teneva V, van Collie E, Heyndricks M, Najdenski H 
(2017): Detection of Yersinia enterocolitica in pig faeces and tonsils by LAMP. 
Book of abstracts, International Scientific Conference Microbiology for better health 
and Industry: Seventy Years The Stephan Angeloff Institute Of Microbiology-BAS, 
March 14-15, 2017, Sofia. pp: 16;   

• Maya M. Zaharieva, Maya Gatzovska, Els van Collie, Mark Heyndricks, Hristo M. 
Najdenski (2016): DETECTION OF YERSINIA ENTEROCOLITICA IN PIG 
FAECES BY USING LOOP MEDIATED DNA AMPLIFICATION. Workshop on 
Food-borne pathogens and food safety 26 May, 2016, Sofia;  

• Maya Gatzovska Tanya Dimova Maya M Zaharieva Trayana Draganova Iva 
Tsvetkova Hristo Najdenski (2015): Study of Pigs at slaughter for pathogenic 
Yersinia strains. Book of abstracts Second National Food Conference with 
International Participation March 20th-21st 2015, Sofia.pp 75;  

• Gacovski, Z., Petrovska, B., Cilev, G., Stojanovski, S., Gacovska, M. and 
Hristovska, T. 2015: AWARENESS OF THE POPULATION IN BITOLA, R. 
MACEDONIA WITH THE ARTIFICIAL SWEETENER ASPARTAME. V 
International Symposium and XX Scientific-Professional Conference of 
Agronomists of Republic of Srpska., I. March 2 nd – 6 th. pp:157; 

• Gatzovska M., Dimova T., Zaharieva MM, Draganova T., Tsvetkova I., Najdenski 
H (2014): Prevalence of Enteropathogenic Yersinia in tonsils of Slaughter pigs. 13th 
Congress of Microbiologists in Bulgaria with International Participation, Oct 7-
10.2014, Tryavna, Bulgaria, Book of abstracts VM10, p. 118; 

• Gatzovska M., Dimova T, Zaharieva M.M., Draganova T., Tsvetkova I., H. 
Najdenski. Prevalence of Human Enteropathogenic Yersinia spp. in Pigs at 
Slaughter. 8th Balkan congress of microbiology, Oct 2-5 2013, Veliko Tarnovo, 
Bulgaria, Book of abstracts VM19, p. 92;  

• Kakurinov, V., Jankovski, V., Cilev, G., & Gatzovska, M. (2002). LEGISLATION 
AND OTHER ISSUES ABOUT HYGIENIC ENGINEERING ASPECTS IN EU 
AND BALKAN COUNTRIES. Regulation (EC), 178, 1.;     

• Grozdanov P, Gatzovska M, Galabov A (2007): Papillomaviral infection and 
cervical cancer in Bulgarian patients diagnoses classified as high-grade dysplasia. 
5th Balcan Congress of Microbiology Microbiologia balcanica 2007, October 24-27 
2007, Budva, Montenegro. ; 

• N. Vilhelmova , M.Gatzovska, S. Shishov , A.S.Galabov  and P. Souza (2006):  
Effect of tiosemikarbazones on Herpes Simplex virus 1 and Herpes Simplex virus 2, 
in vitro. Eleventh Congress of the Microbiologists in Bulgaria, October 5-7, 2006, 
Varna, Bulgaria. pp: 89.   

 
Учество во проекти 

2016- во тек : Protection of Autochthonous population of Pelagonia Sheep breed to the 
cross border area.  
 
Апликативна дејност 
 

М-р Маја Ангеловска со одлука бр 02-244/2 од 15.08.2013 донесена од ННС на 
Ветеринарен факултет Битола е ангажирана во работата на лабораторија за генетика и 
молекуларна дијагностика во Научно истражувачкиот и апликативен центар, кој е дел 
од Ветеринарен факултет Битола и до денес учествува во извршување на задачите 
согласно описот на работно место. На 28.06.2013 година е назначена за менаџер за 
квалитет на Центарот за научно истражувачка и апликативна дејност на Ветеринарен 
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факултет Битола при што е одговорна за исполнување на техничките барања од 
Стандардот: пишува, ревидира, одобрува и ја контролира целокупната документација 
потребна за процесот на акредитација. Од 16.12.2016 година е назначена за Заменик 
менаџер за квалитет во Лабораторија за имунолошко-серолошки испитувања Л-01 и до 
сега успешно ги реализира активностите пропишани со позицијата, во координација на 
менаџерот за квалитет.  

Учествувала во подготовката на интерна скрипта за вежби по предметот 
Микробиологија и имунологија 1.  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Според приложената документација видно е дека кандидатот м-р Маја 
Ангеловска со досегашната научна, наставна и апликативна дејност како млада, 
креативна и одговорна личност е способна да одговори на предизвиците од научно-
истражувачката и образователна работа.  М-р Маја Ангеловска е перспективен научен 
кадар и во целост ги исполнува условите и критериумите да биде избрана на 
објавениот оглас.  

Врз основа на гореизложеното, Рецензентската комисија има чест и задоволство 
на Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет при Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“ од Битола да го предложи кандидатот м-р Маја Ангеловска за избор во 
звање асистент-докторант во научните области: 10209-Имунологија; 10210– 
Микробиологија; 10211- Молекуларна биологија и 10215- Друго.  

 

                           Рецензентската комисија: 
 

1. Вонр. проф. д-р Сашо Стојановски, - Претседател 
с.р. 

 
2. Доц. д-р Татјана Блажевска – член с.р. 
 
3. Проф. д-р Живко Гацовски – член с.р. 

 

 

 


