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Дали инженерскиот предизвик за решавање на реални проблеми во реално време
беше одлучувачко за да студирате на нашиот факултет?
Секако дека предизвикот на проблемите во рударството е една од причините за моето
студирање на ФПТН - насока рударство. Сепак за да се донесе оваа одлука клучно беше и
тоа што оваа професија е многу добро платена и лесно може да се најде работа, бидејќи
рударски инженери секогаш се потребни.
Колку сте задоволни со знаењата кои ги стекнавте во текот на студирањето?
Задоволен сум, но мислам дека за овој факултет е потребна поголема застапеност на
практична настава во текот на студирањето.
Можете ли да издвоите некој интересен настан кој Ви останал во сеќавање од Вашите студентски денови?
Имаше доста интересни настани во текот на студирањето, но би ја издвоил мојата практична настава во Рудник Бучим – Радовиш.
Дали сте задоволни од Вашиот личен
успех и резултатите кои ги
постигнувате на Вашето работно
место?
Да задоволен сум, но секогаш може
подобро. Така да, сакам да се
надоградувам многу повеќе во иднина, а
со тоа и да напредувам во работата и
работните места.
Каков беше Вашиот пат на напредување од
вработувањето до моменталната позиција во
„Мермерен Комбинат А.Д. Прилеп- Рудник
Сивец“?

Можете ли да издвоите некој
реален проблем од Вашето
работење кој успешно сте го
надминале?

Секој почеток е тежок, така и мојот пат од
вработувањето до сегашната позиција беше
тешка. Благодарение на моите колеги и на
секојдневните работни операции во процесот на
експлоатација, дојде до мое подобрување и
унапредување во работата, а со тоа станав и
поискусен во извршувањето на работните задачи.

Секојдневно ние како Рударски
Инженери имаме проблеми во
текот на работењето и настојуваме
да ги решаваме на безбеден начин,
но тоа да не се одрази на
технолошкиот процес на
експлоатација во рудникот.

Каква е Вашата соработка со професорите од нашиот факултет?
Соработката со моите професори од факултетот е одлична, имам контакт со повеќе професори и би ја издвоил соработката со проф. д-р
Ристо Дамбов, со кој почесто се гледаме во Рудник Сивец.
Како Вие и Вашата фирма допринесувате за успешно спроведување на практичната настава на студентите од нашиот факултет?
Јас мислам дека студентите кои доаѓаат на практична настава во нашата фирма се задоволни од нас како Инженери и од нашата фирма и
доколку се гледаат како идни инженери, мислам дека имаат доста да научат во експлоатацијата на архитектонско- градежен камен
(мермер).

