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Дали инженерскиот предизвик за решавање на реални проблеми во реално време
беше одлучувачко за да студирате на нашиот факултет?
Да. Тоа беше една од одлучувачките причините поради која што се запишав на
Факултетот за природни и технички науки при Универзитетот „Гоце Делчев“.
Колку сте задоволни со знаењата кои ги стекнавте во текот на студирањето?
Теоретските знаења кои што ги стекнав беа одлични и сум многу задоволен. Исто така
сум задоволен и од стекнатите практични знаења. Често од Факулетот се организираше
практична настава, екскурзии, посети на рудници, каменоломи, интересни локации.
Сепак, добро би било Универзитетот да организира почеста практична настава, бидејќи
таа е од особена важност за сите студенти, кои што по завршувањето на студиите ќе
треба да се соочат со реални проблеми кои што ќе треба да ги решаваат.
Можете ли да издвоите некој интересен настан кој Ви останал во сеќавање од Вашите студентски денови?
Имаше многу настани, но најголем впечаток ми оставија еднонеделната теренска настава по Картирање на Плачковица, како и соработката
со неколку професори при изработката на неколку научни трудови, кои што вклучуваа теренска, лабораториска и кабинетска работа. Тоа
што професорите ми овозможија стекнување на искуство уште пред дипломирањето, преку вклучување во најразлични активности ми
беше од голема помош во понатамошната работа и надоградување како инженер.
Дали сте задоволни од Вашиот личен успех и
резултатите кои ги постигнувате на Вашето
работно место?

Kаков беше Вашиот пат на
напредување од вработувањето
до моменталната позиција?
Патот беше исполнет со многу нови
искуства,
надополнување
на
теоретските и практичните знаења,
запознавање на нови колеги од
најразлични профили и одлична
соработка со истите. Колегите, на
почетокот одлично ме прифатија,
ми даваа и сеуште ми даваат
целосна поддршка, споделуваат
искуства и знаење со мене.

Со оглед на тоа што немам многу долго работно
искуство, сепак, задоволен сум од постигнатите
резултати и тоа ме мотивира и понатаму да
продолжам да работам и да стекнувам нови
искуства и знаења. Иако за кратко време стекнав
доста искуство и научив многу работи, особено во
практичниот дел, сепак има уште многу да се
напредува и да се стекнуваат нови искуства, но во Можете ли да издвоите некој реален
опкружување со добри услови, можности и одлични проблем од Вашето работење кој успешно
сте го надминале?
искусни колеги, сето тоа е остварливо.
Скоро секојдневно се среќаваме со помали или
поголеми проблеми, но со малку повеќе труд,
успешно ги решаваме. Примери за ова има
многу, често наидуваме на најразлични
проблеми и во канцеларија, и на терен кои што
носат секакви потешкотии во извршувањето
на работата, но со малку повеќе вложен труд,
преглед на стручна литература, консултации
со
поискусни
колеги
и
надворешни
соработници, сето тоа успешно се надминува.

Каква е Вашата соработка со професорите од нашиот факултет?
Соработката е одлична и по завршувањето на студиите. Професорите се секогаш спремни да ни излезат во пресрет. Најчесто соработуваме
при правење на анализи на најразлични примероци.
Како Вие и Вашата фирма допринесувате за успешно спроведување на практичната настава на студентите од нашиот факултет?
Градежен Институт „Македонија“ нуди можност на студентите од најразлични профили, да извршуваат практикантска работа и да ги
надополнуваат своите знаења. Исто така нуди можност за пишување на дипломските или магистерските трудови на студентите во рамки
на Институтот. При извршувањето на практикантската работа, на студентите им се доделени соодветни задачи и се вклучени во најразлични
активности кои имаат за цел да го проверат и надополнат нивното стекнато знаење.

