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Дали инженерскиот предизвик за решавање на реални проблеми во реално време
беше одлучувачко за да студирате на нашиот факултет?
Да, инженерството е предизвик и затоа и се одлучив да студирам Рударство на
Факултетот за природни и технички науки.
Колку сте задоволни со знаењата кои ги стекнавте во текот на студирањето?
Ако давам оценка од 1 до 5, би оценил со 4. Знаењата кои што се добиваат на факултет
се многу битни, посебно кога станува збор за инженерска насока.
Можете ли да издвоите некој интересен настан кој Ви останал во сеќавање од Вашите студентски денови?
Кога полагав еден испит, бев многу спремен и го решив тестот пред времето да заврши. Професорот ме пофали пред другите студенти,
ме посочи како пример за тоа како треба да се учи. Тоа многу ми значеше бидејќи студирав вонредно и беше мотив за повеќе учење.
Дали сте задоволни од Вашиот
личен успех и резултатите кои ги
постигнувате на Вашето работно
место?
Задоволен сум досега, но знам дека
има уште место за подобрување.
Моето мото во работата е ,,Секогаш
може подобро,,.

Каков беше Вашиот пат на напредување од
вработувањето до моменталната позиција
„Заменик Раководител на површински коп“?

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

Пат со предизвици, да се најде начин да се спојат
теоријата и праксата. Од една страна она што сум
го научил и од друга страна контактот со
надворешен стручен кадар од оваа струка со кој
имав прилика да дискутирам. Сето тоа на крај да
биде прикажано на површинскиот коп, дека е
онаков каков што треба да биде.

Во рударството секојдневно се
појавуваат проблеми. Голем проблем е
кога при дупчењето и минирањето се
појави некомпактна карпа при што
доаѓа до губење на голема количина на
експлозив. Овој проблем го решив
заедно со мојот тим, па веќе немаме
загуба на експлозив.

Kаква е Вашата соработка со професорите од нашиот факултет?
Со професорите секогаш сум имал добра соработка, особено на почетокот на моето работење често се

консултирав со нив. Во оваа прилика би сакал да искажам голема благодарсност до сите нив.
Како Вие и Вашата фирма допринесувате за успешно спроведување на практичната настава на
студентите од нашиот факултет?
Досега немаме спроведено практична настава со студентите од факулетот, тоа го имаме направено само
со средните рударски училишта. Но нашата фирма е гостопримлива и е расположена за прием на
студенти за практична настава.

