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Дали инженерскиот предизвик за решавање на реални проблеми во реално време
беше одлучувачко за да студирате на нашиот факултет?
Во секоја професија има предизвици и проблеми, исто така е и во нашата професија.
Нашата земја располага со големи количини на минерални ресурси кои треба
секојдневно да се истражуваат и експлоатираат, ова беше одлучувачко за мене, како млад
човек за студирање на Факултетот за природни и технички науки. Исто така, рударските
инженери во целиот свет се на листата на дефицитарни професии.
Колку сте задоволни со знаењата кои ги стекнавте во текот на студирањето?
Стручноста и посветеноста на професорите и целокупното нивно знаење за време на
теоретскиот како и во практичниот дел од наставата, несебично ни беа пренесени на нас
студентите. Тоа ни овозможи да се стекнавме со знаења и вештини потребни за
рударството.
Можете ли да издвоите некој интересен настан кој Ви останал во сеќавање од Вашите студентски денови?
Секојдневно имавме интересни настани, но би го издвоил како најинтересен дел во текот на студиите, тогаш тоа е практичниот дел, каде
што имавме можност да добиеме реална слика за рудниците и рударството во нашата земја.
Дали сте задоволни од Вашиот личен успех и резултатите кои ги
постигнувате на Вашето работно место?
Во текот на овие четири години работно искуство во рудникот “Сивец” се
стекнав со големи познавања за експлоатација и обработката на мермерот, но
секогаш треба да се надоградуваме со нови искуства и знаења, бидејќи
рударството е во подем и новите технолошки и технички решенија мора да се
следат.
Можете ли да издвоите некој реален проблем од Вашето работење кој
успешно сте го надминале?
Секако дека во работата има низа проблеми кои непланирано се појавуваат, затоа
јас и моите колеги се трудиме да ги решиме без тоа да има влијание на
безбедноста и производствениот процес.
Каков беше Вашиот пат на напредување од
вработувањето до моменталната позиција во
„Мермерен Комбинат А.Д. Прилеп- Рудник
Сивец“?
Патот до успехот секогаш бара многу вложувања,
квалитетна и макотрпна работа како и постојано
надоградување од оваа професија. Како нов
рударски инженер имав голема поддршка од моите
постари колеги, кои цело време го споделуваа
нивното знаење со мене за да можам да стекнам
искуство, како и останатите вработени во
Мермерен Комбинат.
Каква е Вашата соработка со професорите од нашиот факултет?
Честите семинари и симпозиуми се нашите заеднички средби каде што се надоградуваме, комуницираме и разменуваме искуства од
секојдневното работење.
Како Вие и Вашата фирма допринесувате за успешно спроведување на практичната настава на студентите од нашиот факултет?
Во текот на летниот период имаме студенти во нашата фирма кои доаѓаат на пракса и овде тие добиваат реална слика за рудникот,
безбедноста, механизацијата која се користи за експлоатација на мермер, како и искуствата што ги споделуваме со нив.

