години

Инженерска институција на Македонија е асоцијација на здруженија на инженери и
стручни сојузи. Таа е непрофитна, невладина и вонпартиска организација на волонтери
што ги здружува сите профили на инженери во Република Македонија за нивна
соработка, размена на идеи и знаења.
По повод 70 години од основањето на Инженерска институција на Македонија, како
стручно и научно-истражувачка организација, нејзините членки ја донесуваат следнава:

Д Е К Л А РА Ц И Ј А
за заедничко дејствување во стимулирање и координирање на развојот на науката и
новите технологии во сите инженерски дисциплини
Со потпишување на ДЕКЛАРАЦИЈАТА, членките на Инженерска институција на
Македонија, согласно своите потреби и можности, се обврзуваат да:

























дејствуваат согласно стратешките интереси на членовите и за инженерската
интелигенција во целост;
го стимулираат и координираат работењето и развојот на членките во
подрачјата на својата дејност;
ја промовираат инженерската професија;
го поттикнуваат и помагаат пренесувањето и примената на нови научни знаења
во областите на инженерството, како и подобрување на иновативната мисла и
претприемништвото кај инженерите;
градат заеднички ставови и предлагаат политики за образованието на
инженерите согласно европските стандарди;
предлагаат политики за препознатливост на инженерските компетенции што
овозможува рамноправен статус на меѓународно ниво;
ги спојуваат идеите и ставовите на инженерите практичари и инженерите
научници и иницираат проекти за подобрување на околината во која живееме;
ја подобрат улогата на инженерите во општеството и создаваат услови за
квалитетен инженерски подмладок;
ги поддржуваат и наградуваат најдобрите дипломирани инженери во
Република Македонија;
го поттикнуваат професионалното усовршување на младите инженери;
фаворизираат концепт на мултидисциплинарна соработка во новите
технологии;
градат меѓународна соработка со слични институции;
соработуваат со стопанството за да се обезбеди технолошки развој на
Република Македонија;
соработуваат со високообразовни и научни институции за зголемување на
научната препознатливост во светски размери.
Скопје, 21.10.2016

Асоцијација на здруженија на инженери
- Инженерска институција на Македонија
Претседател

Асоцијација за информатички
комуникациски технологии - ИК-АКТ

Здружение на енергетичари на Македонија ЗЕМАК

Претседател

Претседател

Асоцијација на архитекти на Македонија
- ААМ

Здружение на инженери по физика

Претседател

Друштво за геотехника на РМ
Претседател

Претседател

Здружение на металурзите на Македонија
Претседател

Друштво за патишта на РМ

Здружение на рударските и геолошките
инженери на Македонија

Претседател

Претседател

Друштво на градежните конструктори на
Македонија - ДГКМ

Здружение на сообраќајни инженери на
Македонија

Претседател

Претседател

Здружение за водород

МАК ЗЕЕПУ - Македонско здружение за
енергетика, електроника, погони и
управување

Претседател

Здружение за електроника,
телекомуникации, автоматика и
информатика на Македонија - ЕТАИ

Сојуз на градежни инженери на Македонија

Претседател

Претседател

Здружение за истражување и развој –
Институт за гасна техника од Скопје - ИГАС

Сојуз на хемичари и технолози на
Македонија - СХТМ

Претседател

Претседател

Здружение за наноматеријали и
нанотехнологии НАНОМАК - Скопје

ФУЕЛ - Центар за истражување и развој на
горива, мазива и мотори

Претседател

Претседател

Здружение за унапредување на
заварувањето - Заварување Македонија

Хортикултурно здружение

Претседател

Претседател

Претседател

години

Инженерска институција на Македонија
Даме Груев 14а, 1000 Скопје, Македонија
Телефон: +389 2 3229 040"
Факс: +389 2 3296 266
imi@engineer.org.mk
www.engineer.org.mk/

