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Проректорката, проф. д-р Јасмина Буневска-Талевска е редовен професор на 
Техничкиот факултет во Битола. Родена е на 8 февруари 1978 година во Битола.  

Докторирала на Техничкиот факултет, а остварила и постдокторско усовршување на 
европските студии за безбедност во сообраќајот основани од Белгиската фондација 
за сообраќајни науки и мобилност, Институтот за транспортни истражувања при 
Универзитетот Хаселт во Белгија, Европскиот Совет за безбедност на патиштата, 
Европската полициска мрежа и Академијата на Велика Британија за безбедност на 
патиштата.  

Таа има импресивни наставни, но и воннаставни активности на факултетско и 
универзитетско ниво. Нејзиното наставно-образовно искуство ги има опфатено сите 
потребни степени. Покажала богата научно-истражувачка дејност, стекнувала 
искуство низ учества во домашни и меѓународни стручни комисии и тела и со работа 
на научни и стручни проектни апликации. Се претставила на впечатлив број 
конгреси, конференции и собири, и е автор на неколку учебни помагала, 
прирачници, авторизирани предавања, интервјуа и гостувања на радио и телевизија. 

Носител е на стипендии за професионално усовршување, ERASMUS + мобилност и 
CEEPUS мобилност. 

Проф.д-р Јасмина Буневска-Талевска била раководител на втор циклус на студии во 
два мандати и член на Универзитетскиот сенат на УКЛО во мандатен период 2020-
2022 година.  

Впечативи се нејзините воннаставни активности со студентите, посебно 
организацијата на факултетската и универзитетска студентска конференција за 
првпат на УКЛО, организација и реализација на интер-универзитетски студентски 
on-line дијалози. Посебно се истакнува нејзината неуморна желба за мотивација и 
вклучување на студентите во низа општествени активности, во студентски емисии 
на универзитетското радио УКЛО-ФМ и пошироко. Во повеќе наврати била ментор 
на интердисциплинарна група на студенти по инженерство за учество на 
меѓународен натпревар на највисоко рангираниот Универзитет Богазичи во Турција.  

Проректорката за студентски работи, проф. д-р Јасмина Буневска-Талевска е 
наградувана повеќекратно и тоа: прва награда од Европската комисија за мобилност 
и транспорт во Брисел во 2018 година, одликувана е со стаклена плакета и почесна 
титула амбасадор на културата во сообраќајот од унгарската академија за 
транспортни науки во 2019 година и добитник е на наградата 4-ти Ноември - 
највисоко признание на Општина Битола за постигнувања од областа образование и 
техничка култура за 2019 година.  
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