БИОГРАФИЈА
Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска е родена на 20.03.1982 година во
Битола. Основно и средно образование (гимназија “Јосип Броз Тито”) завршила
во Битола, со континуиран одличен успех. Дипломирала во 2004 година на
Факултетот за биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски” Битола, како првенец на генерација 2000 - 2004, со постигнат просечен успех
9.02, со што се стекнува со стручен назив дипломиран инженер по преработка
на анимални производи.
Во академската 2005/2006 година се запишува на последипломски
студии на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот “Св.
Кирил и Методиј” – Скопје, група Технолошка микробиологија, каде ги
положила сите предвидени испити со просечен успех 10.00. Во 2009 година
успешно го одбрани магистерскиот труд стекнувајќи се со академско звање
магистер

на

земјоделски

науки

од

научно

поле

Прехранбена

технологија/научна област Микробиологија.
Во 2013 година докторирала на Факултетот за биотехнички науки –
Битола, на

тема: „Паразитофауна

и микози кај ципринидните риби во

рибоодгледувачките објекти во Република Македонија”, стекнувајќи се со
научен степен доктор на биотехнички науки.
Од 2007 година е во редовен работен однос на Факултетот за
биотехнички науки - Битола, најпрво како помлад асистент, а во 2010 година е
избрана за асистент по група предмети од повеќе научни области.
Во 2013 година е избрана во наставно – научно звање доцент, а во 2018
година е избрана во наставно – научно звање вонреден професор на
Факултетот за биотехнички науки – Битола.
На

прв

циклус студии реализира настава по следните предмети:

Технологија на риби, Квалитет и безбедност на риби и рибини производи,
Хигиена и безбедност во аквакултурата, Рибарство и Аквакултура.
На втор циклус студии ги води предметите: Современи технологии во
аквакултурата и Хигиена и безбедност во аквакултурата, а член е во
предметната комисија по предметот Современи концепти во исхраната на
домашните животни и рибите.

На трет циклус студии ги води наставните дисциплини: Технологија на
преработка и конзервирање на риби и Современи трендови во слатководното
рибарство.
Од академската 2013/2014 година реализира настава и испити по
предметот Рибарство, а од академската 2015/2016 година и по предметот
Биологија и патологија на риби, на Ветеринарниот Факултет - Битола.
Автор и коавтор е на околу 70 научни и стручни трудови, публикувани во
меѓународни списанија и на меѓународни конгреси, конференции и симпозиуми
од подрачјето на биотехничките науки.
Коавтор е на Монографија со наслов “Рибната паразитофауна и рибите
од Преспанското Езеро” издадена во 2012 година, на англиски јазик.
Коавтор е на поглавието Hygiene in primary production – Fish hygiene во
Food safety management – A practical guide for the food industry, публикувано во
ELSEVIER, 2014 година.
Редактор е на следните публикации: “Вадемекум за безбедност и
сензорен квалитет на храната” (издаден од Македонско - научно друштво Битола, 2012 год.); “Фауна на ендохелминти кај рибите во големите езера во Р.
Македонија

и

два

нови

паразитолошки

трудови”

(издадена

од

НУ

Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”- Битола, 2012 год.) и
“Битолската

пелистерска

планинарска

ризична

група”

(издадена

од

НУ

Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”- Битола, 2010 год.).
Член е во Оценувачка комисија на 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55 - та
Регионална

Олимпијада

на

млади

техничари

и

природници,

во

натпреварувачка област Применета биологија.
Учесник

е

на

бројни

конференции, симпозиуми и конгреси каде

настапувала со свои научни и стручни трудови.
Реализирала

бројни студиски престои од кои како

позначајни ги

истакнува: Georg August University - Göttingen, Германија (август 2008);
Россиÿскоÿ Академии Наук (Руска академија на науките) - Москва, Русија (јули
2009); University of Warsaw, Полска (април 2014); Szent István University,
Унгарија (мај 2018); University of Graz, Австрија (октомври 2018); University of
Zagreb, Хрватска (октомври 2018).

