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1.

Сензорна анализа хране и пића

Специјалистичке струковне студије

2.

Гастрономски менаџмент

Основне струковне студије

3.

Кетеринг менаџмент

Основне струковне студије

4.

Услуге у угоститељству

Основне струковне студије

Укупно оптерећење наставника (на специјалистичким и основним струковним студијама) =3,5
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
Цуцулески В. Европска Монетарна Унија и нејзиното влијание на Европските пазари на
капитал, Киев, Докторска дисертација, 2006.
2.

Цуцулески В. Основи и вештини на готвењето, Книга во издание, ФТУ-Охрид, 2008.

3.

Цуцулески В. Национална гастрономија, Издадена книга, ФТУ-Охрид, 2008.

4.

Цуцулески В. Техники на послужување, Учебно помагало издадено од страна на ФТУ-Охрид,
2008.
Цуцулески В. Техники на послужување и готварство, Издадена книга, ФТУ-Охрид, 2010.

5.

Васо Цуцулески, Момчило Цонић, Предраг Стаменковић, (2015) Значење хране у менаџменту
угоститељства XXI века, Регионална научна и бизнис конференција ЛИМЕН, Београд, Зборник
радова – Лидерство и менаџмент: држава, предузеће, предузетник, стр. 741-749, ISBN 978-8680194-02-8
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
6.

Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у
установи, која се у том случају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну.

