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ИНЖЕНЕРОТ ЈА
СОЗДАВА РЕАЛНОСТА
Пишува:

професор д-р Миле Димитровски,
Претседател на Комората на овластени
архитекти и овластени инженери на
Република Македонија

С

екој човек замислува каков би
сакал да биде светот во кој живее, но инженерот ја има можноста и привилегијата таа замисла да
ја претвори во реалност. Оваа перспектива на создавање на реалноста,
обезбедува јасен и цврст статус на инженерите во секое општество. Се што
ќе направат инженерите се вреднува
со пари или со почит кон создаденото
дело. Ова вреднување почнува уште
во студентските клупи преку оценките за положените испити и наградите
за покажани резултати.
Токму поради ова, Комората на овластени архитекти и овластени инженери и Инженерската Институција
заедно го доделуваат престижниот
Инженерски прстен за завршените

инженери со најдобри резултати во
текот на стидирањето. На овој начин, овие две институции изразуваат почит на инженерите за покажаните успешни резултати во текот на
студиите и нивната промоцијата на
знаењето како клучен елемент за
личен и за општествен развој.
Доделувањето на прстенот кој во основа има плетенка од дабови гранчиња и лисја кои се израз на достоинство и цврстина означува едно завршено поглавје од едукацијата. Во
исто време, прстенот треба да биде
и поттик продолжување на студите
или за почеток на сериозна работа во
стопанството. Каде и да продолжи
професионалниот пат на носителот
на Инженерски прстен, преку прсте-

нот ќе покаже дека станува збор за
инженер, кој во дпочетниот период
од личниот професионален развој,
покажал исклучителни резултати.
Се надевам дека комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија, заедно со Инженерската Институција на
Македонија како сродни институции,
ќе продолжат со доделување на
Златниот инженерски прстен како
мотивација за многу идни инженери и како потврда на покажаните
резултати, и дека Претседателот на
Република Макадонија и понатаму
ќе ни ја овозможува привилегијата
на организиран свечен настан да го
врачува ова вредно признание на секој од нив поединечно.
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ОБРАЌАЊЕ

ПОТТИК ЗА
ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ
П

овеќе од 150 носители на престижната
награда „Инженерски прстен“. Точно
15 години негово доделување на најдобрите дипломирани студенти – инженери. Доделени од два Претседатели на Република
Македонија – Бранко Црвенковски и Ѓорѓе
Иванов. На две различни локации во преубавиот древен Охрид, лулката на Македонската
писменост и образование.
Ако се гледа низ призмата на бројките, ова
се фактите за доделувањето на Инженерскиот прстен. Но, доколку се погледне „позади“
овие нумерички изрази, тогаш влегуваме во
океанот на емоциите, на признавањето, на успехот, на престижот, на мотивот.
Да, токму Инженерскиот прстен е награда
која предизвикува лавина од емоции. Позитивни. Насмеани лица како врв на вложениот
труд, непреспиените ноќи, напорните вежби и
задоволните родители и роднини. Момент на
восклик за успехот на нашиот инженер.
Признавање на сето тоа што нашите горди студенти го вложиле и низ сé што поминале. Препознавање од околината на квалитетот и негово поставување на заслужениот пиедестал.
Успехот да се биде најдобар меѓу сите останати студенти на факултетот. Крај на патеката
во одреден стадиум и заокружување на една
успешна целина. Но и старт на нешто ново, основа за понатамошен личен развој, одличен
старт на патеката која води кон лавиринтот на
успешните инженери.

Пишува:

претседател на Инженерската институција на Македонија

Престиж да се биде награден и пофален. Нешто што секому, во даден момент во животот, му е водилка и потреба. Да се покаже и потврди победата, да се кренат
рацете и во духот на победата, да се награди победникот.

6
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Професор д-р Христина Спасевска,

И секако мотив за нови борби, за нови успеси, нови
предизвици. Мотив да се биде најдобар во околината,
макар тоа било и Светот. Но, и мотив(ација) за другите
да го следат инженерот – лидер. „Моторот“ на развојот
на секое општество.

ОБРАЌАЊЕ

ОБРАЌАЊЕ НА
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
Д-Р ЃОРГЕ ИВАНОВ ЗА
СПИСАНИЕТО „ИНЖЕНЕРСТВО“
Почитувани,
Како Претседател на Република Македонија, секоја година ја имам честа да им врачам инженерски прстени
на најдобрите студенти од техничките факултети. Овие
млади научници и инженери се и идните градители на
напредокот и на благосостојбата на Македонија.
Но, не смееме да се задоволиме со ова. Доколку сакаме да држиме чекор со светските развојни трендови и
да станеме генератор на образовна, креативна, научна и
инженерска сила, ние мора уште повеќе да ги поттикнуваме и да ги охрабруваме студентите и младите научници од различни научни сфери. Мора да направиме се,
младите научници и инженери да ги заземат своите места во образованието, институциите, компаниите. Тие се
столбот на развојот на секое стопанството, бидејќи економскиот раст на државите се темели токму на развојот
на високите технологии.
Доделувањето на признанието „Инженерски прстен“
изминативе 15 години мотивираше и инспирираше многу млади луѓе. Особено заслужна како истражувачка
институција е и Инженерската институција на Македонија, на која во 2016 година со особена чест и го доделив
признанието Повелба на Република Македонија. Сепак,
Прстенот и Повелбите не се само признаниe, туку и обврска за нив да нудат решенија, да проектираат, градат
и создаваат. Живееме во можеби највозбудливото време за науката, техниката и технологијата. Време кога теоријата треба да се примени, а успехот се мери во бројот
на нови технологии, изуми, решенија и патенти.

Во изминатиот четврт век, светот постигна досега незабележан технолошки напредок и развој. Како човештво,
сега, се наоѓаме на прагот на четвртата индустриска
револуција. Ова е револуција на паметни фабрики, кои
ги доведуваат производните процеси до совршенство.
Паралелно со технолошката еволуција од паметни телефони, преку паметни фабрики до паметни градови,
ќе бидеме сведоци на темелна трансформација на цели
системи на производство, менаџмент и управување.
Колку подлабоко навлегуваме во новата епоха на нови
пронајдоци, но и на нови предизвици, толку повеќе се
зголемува и потребата за компетентен и компетитивен
научен кадар.
Не е доволно Македонија да биде само корисник на
научните пронајдоци и техничките решенија од светот,
туку е потребно и ние да сме дел од тие решенија. Инженерите од техничките факултети се тие што ја имаат
моќта да го менуваат светот и реалноста.
Ги повикувам сите да се вклучат со сиот интелектуален капацитет и преку личен успех, да придонесат кон
севкупниот успех на Македонија. Својата интелектуална моќ да ја вложат во модерни иновации, изнаоѓање
практични и корисни решенија што ќе не направат видливи на светската мапа. Немојте никогаш да престанете
да се усовршувате и да ги применувате своите знаења и
креативни потенцијали. Само заедно ќе придонесеме во
создавање на квалитетен инженерски подмладок, кој ќе
биде подготвен за глобалните промени.
Д-р Ѓорге Иванов
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ИНТЕРВЈУ

ПРСТЕНОТ – КРУНА НА
ПОВЕЌЕГОДИШНА
ЗАЕДНИЧКА РАБОТА
И СОРАБОТКА
Професор д-р

Огнен Марина,

декан на Архитектонскиот
факултет, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје
1.

По 15-ти пат се доделува наградата Инженерски
прстен на најдобрите студенти од техничките факултети. Што, за Вас, како декан на Факултетот,
претставува фактот што Ваш студент се закитува
со овој Прстен?

zz Во суштина, за мене како декан, секогаш награду-

вањата претставуваат признание и за напорот на студентот кои го вложуваат за негово добивање, но и на институцијата во којашто се образува. Тоа претставува круна
на повеќегодишната заедничка работа и соработка меѓу
наставниците, студентите, нивните семејства и воопшто,
академската заедница. Оттука, јавното признание на достигнувањата е важен дел од афирмирањето на суштинските вредности на кои треба да се базира општеството.
2.

Македонија, преку својот систем на образование,
создава високо-квалитетен и подготвен инженерски
кадар, кој потоа се вклучува во производствениот
процес во компании дома или во странство. Колку
инженерството е моторот на развојот на земјава и
предвесник на многу технолошки процеси?

zz Инженерството, секако, претставува двигател на иновацијата, преку истражување, не само во технологиите,
туку се повеќе и во процесите коишто го обликуваат нашето општество и градовите, во развојот на мислата и соочување со предизвиците на урбаната средина.

Современите процеси во образованието и во економскиот развој претпоставуваат суштинска соработка меѓу истражувањето, иновацијата и економијата. Само низ про8
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дуктивна соработка на сите овие сегменти може да говориме за напредок на образованието, на инженерството и
на целокупен прогрес. Оваа соработка и цели, сé уште, не
се досегнати во Македонија.
3.

Во која насока го гледате развојот на инженерската мисла и пракса во иднина. Какви инженери
треба да подготвуваме за да бидат уште поконкурентни на пазарот и да ги создаваат инженерските
политики на развој на Македонија?

zz Образованието на инженерите мора да биде широко,

исто колку што и специјализирано. Широчината на мислата да овозможи мултидисциплинарност во согледување и
разбирање на проблемите, како и широчина на можностите за изнаоѓање решенија. Сметам дека во ова предничат
архитектите, кои во процесот на образование се упатени на
тимска работа и соработка со различни дисциплини. Секогаш како интегрален дел од нивното образование се темите и областите од хуманистичките (општествените) науки.
Со ова создаваме квалитетни инженери и интелектуалци
кои се подготвени да се соочат со предизвиците и да ги водат процесите кои ги обликуваат градовите и општеството.
4.

Ваша порака до добитниците на Инженерскиот прстен, но и до сите останати инженери во земјава?

zz Порака до добитниците: да бидат одважни и да се соочат со предизвиците, да бидат сигурни во своите квалитети и вредности и низ разни форми на соработка, да создаваат иновативни решенија кои градовите и општеството ќе ги направат подобро место за живеење.

Млади инженери
ИНТЕРВЈУ

КВАЛИТЕТНИТЕ
ЛУЃЕ ДА ОСТАНАТ
ВО МАКЕДОНИЈА

Професор д-р

Дарко Данев,

декан на Машински факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

1. По 15-ти пат се наградата Инженерски прстен на
најдобрите студенти од техничките факултети. Што,
за Вас, како декан на Факултетот, претставува фактот што Ваш студент се закитува со овој Прстен?
zz Не само за мене како декан, туку и за целиот Машински

факултет како високо-образовна институција, ова претставува признание за вложувањата на студентите и на
професорскиот кадар. Посветеноста во текот на студиите
на добитникот на Инженерски прстен значи и посветеност
на професорите во процесот на едукација. Ова е само чин
на крунисување на знаењето, потврда за квалитет и трудот
што го вложил студентот. На студентот Александар Герасимовски, но и за сите негови претходници – добитници на
Инженерски прстен и на најдобрите студенти, како Факултет им овозможуваме бесплатно да го продолжат своето
образование во втор циклус. Ние сме буџетска организација и не сме во состојба да издвоиме големи средства но
се трудиме и изнаоѓаме начини да им помогнеме на младите и квалитетни луѓе да останат на Машинскиот факултет
и во државата. Признанието е особена чест за нас бидејќи
секоја година наш студент е меѓу добитниците на Прстенот,
што претставува потврда за квалитетот на нашата куќа.
2. Македонија, преку својот систем на образование,
создава високо-квалитетен и подготвен инженерски
кадар, кој потоа се вклучува во производствениот
процес во компании дома или во странство. Колку
инженерството е моторот на развојот на земјава и
предвесник на многу технолошки процеси?
zz Апсолутно, секој може да го замислува светот како би

сакал да изгледа, но само инженерите се тие кои го градат светот, инженерите прават туѓите соништа да станат
10
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реалност. Затоа, неопходно е целиот развој на земајта да
го потпреме на инженерите. Не постои одржлив раст на
економија без да има реално производство во државата.
Инаку, што се однесува до образованието, системот на образование во Македонија, во последните 20-тина години,
претрпе сериозни измени, посебно со последниот Закон
за високо образование каде и по 26 измени и дополнувања, повторно имаме многу недоречености и нејаснотии.
Сега се најавува нов закон и искрено се надевам ќе биде
подобар. За нас како инженери, сериозен проблем претставува практичната работа, односно не можноста секогаш теоријата да се практикува. Затоа многу е важно да
се зајакне соработката со компаниите од реалниот сектор
и студентот да се соочи со реални предизвици. Исто така,
студентот може да погреши во текот на праксата и затоа,
компаниите треба да посветат посериозно внимание на
студентот, да определат ментор од компанијата кој ќе
работи со студентот и ќе го подучува. Дефинитивно, најмногу се учи на сопствените грешки, но некој треба да му
укаже на студентот на направените грешки и да го корегира, само така ќе се овозможи и компаниите да создадат
кадар кој најмногу им е потребен. Од друга страна, се соочуваме и со заминување на квалитетните и посветените
студенти. Затоа апелирам како општество да создадеме
услови тие да останат во Македонија.
3. Во која насока го гледате развојот на инженерската
мисла и пракса во иднина. Какви инженери треба
да подготвуваме за да бидат уште поконкурентни
на пазарот и да ги создваат инженерските политики
на развој на Македонија?
zz Во оваа насока, треба да ги подготвуваме нашите

студенти за потребите на индустријата. Технологијата по-

стојано се развива, а ние практичниот дел од наставата,
делумно, го вршиме на машини кои се релативно стари,
дел од нив се дури и од 60-тите години на минатиот век.
Неопходно е државата да инвестира во основните средства
на факултетите со што чќе се створат услови студентите да
имаат контакт со најсовремените технолошки достигнувања. Само на овој начин ќе ги подготвиме студентите веднаш да се ангажираат во индустриските капацитети. Исто
така се соочуваме и со недостиг на професорски кадар. Државата, повторно, треба да излезе в пресрет на барањата
на факултетите и да дозволи вработувања на хаставен кадар и лаборанти, а тоа безусловно ќе даде позитивен ефект
во крајниот резултат кај студентот.
4.

Ваша порака до добитниците на Инженерскиот прстен, но и до сите останати инженери во земјава?

zz Порачувам добитниците на Инженерски прстен да

продолжат активно да се надградуваат со истата енергија
како што работеле досега, да не се откажуваат и да најдат начин да ги поминат сите препреки во животот. Апе-

лирам до сите инженери, да создадеме услови за новите генерации студенти и инженери да имаат подобар
контакт со реалните предизвици, да работат на проекти
и да ги охрабриме новите генерации да вложат максимум за подобар живот за себе и за граѓаните. Имам чувство дека младите генерации повеќе сакаат да работат
во канцеларија отколку да се соочат со предизвиците
на терен, во индустријата. Не постои лесен пат, мора
да се поминат сите чекори и да се запознаат сите елементи на струката, да ги почувствуваат сите проблеми
и предизвици.
Младите секогаш да бидат зафатени, времето да го трошат на наоѓање решенија, да бидат креативни и слободоумни, да најдат начин да го реализираат тоа што го
замислиле. Машинскиот факултет, а верувам и другите,
се секогаш отворени за сите дипломирани студенти да
дојдат на факултетот и да соработуваат. На тој начин
ние ќе ја развиеме нашата мрежа на соработници, а тие
ќе го надградат своето знаење и заеднички, ќе наоѓаме
решенија за секој проблем.

ИНТЕРВЈУ

ИНЖЕНЕРИТЕ
СЕ ДВИГАТЕЛ НА
ОПШТЕСТВОТО
Професор д-р

Стојанче Нусев,

декан на Технички факултет Битола

1. По 15-ти пат се наградата Инженерски прстен на
најдобрите студенти од техничките факултети. Што,
за Вас, како декан на Факултетот, претставува фактот што Ваш студент се закитува со овој Прстен?
zz Инженерскиот прстен е манифестација која што ме

прави горд како Декан на Технички факултет Битола,
членка на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Инженерскиот прстен во Македонија, досега, го добиле околу 150 носители – најдобри дипломирани инженери во Македонија. Уште погорд ме прави фактот што
Техничкиот факултет учествува во оваа манифестација
од самиот почеток, односно од пред петнаесет години.
Најдобриот дипломиран студент во тековната година
на нашиот факултет, заслужено го добива ова највисоко признание, кое всушност, претставува печат на една
успешно завршена етапа и обврска да се продолжи со
негување на инженерската мисла и практика.

И оваа година најдобриот дипломиран студент од Технички факултет Битола – Ивана Велевска студент од Електротехничкиот отсек ќе се закити со оваа престижна награда
– Инженерски прстен. Тука секако не застануваме. И секоја
година ќе произведуваме одлични инженери и секоја година ќе учествуваме во наградување на најдобриот.
Мисијата на Технички факултет Битола e да понуди квалитетно високо образование, научно-истражувачка работа и
успешно учествување за решавање на проблемите од областа на техниката – во функција на целокупниот ефикасен развој на стопанството во Република Македонија.
12
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2. Македонија, преку својот систем на образование, создава високо-квалитетен и подготвен инженерски
кадар, кој потоа се вклучува во производствениот
процес во компании дома или во странство. Колку
инженерството е моторот на развојот на земјава и
предвесник на многу технолошки процеси?
zz Визија на Техничкиот факултет Битола е да остане

конкурентна високо-образовна установа во подрачјето
на техничките науки, интегриран во европскиот простор за високо образование и европскиот истражувачки
простор кој овозможува силна потпора во развојот на
стопанството. Техничкиот факултет е институција која
континуирано се усовршува, менува и подобрува од аспект на студиските програми, истражување и кадровска
екипираност. Како таков, секогаш ќе биде препознатлив
како пожелна и сериозна високообразовна институција
за студентите, парнер на стопанството и за останатите
домашни и странски образовни институции.
Факултетот системски развива национално и меѓународно препозната совршеност во образованието и истражувањето во областа на машинството, заштита на животната средина, електротехниката, сообраќајот и транспортот, графичкото инженерство, индустрискиот менаџмент
и мехатрониката со имплементирање на најсовремените
техничко-технолошки достигнувања и примена на информатиката. Сé ова е во насока на развој со веќе поставениот систем на пренесување и примена на знаењата за
корист и просперитет на целото општество.

Инженерите се двигател на општеството во индустријата и во останатите сегменти на општеството. Развојот на
техниката и технологијата е показател за благосостојбата на населението во секое општество.
3. Во која насока го гледате развојот на инженерската мисла и пракса во иднина. Какви инженери
треба да подготвуваме за да бидат уште поконкурентни на пазарот и да ги создаваат инженерските
политики на развој на Македонија?
zz Осовремување на постоечките студиски програми и

изработка на нови современи студиски програми, комбинирани со добро осмислени програми за практична
настава, реализирана во реални услови во производствени капацитети во државата, се сигурна комбинација
за креирање конкурентен инженерски кадар кој ќе биде
баран во земјата и пошироко.

Обезбедувањето непречена и плодна соработка со стопанството во Република Македонија, преку организирање практична настава и студиска посета на стопански
субјекти, на производствени претпријатија и други институции, чиј профил е соодветен на профилот на студиската програма за студентите, всушност ќе претставуваат
конекција за спроведување на новите инженерски политики за развој на Македонија.
4. Ваша порака до добитниците на Инженерскиот прстен, но и до сите останати инженери во земјава?
zz И понатаму учете, работете напорно и секогаш бидете

лидери во Вашето опкружување. Континуираниот личен
развој е императив во денешно време. Само образовани
и способни млади луѓе, „наоружани“ со знаење, вештини
и нови идеи, може да покренат промени и да придонесат
за развојот на општеството во кое живееме.

ИНТЕРВЈУ

МЛАДИТЕ СЕ
НАШИОТ НАЈГОЛЕМ
ПОТЕНЦИЈАЛ
Професор д-р Јон

Магдески,

декан на Технолошко-металуршки факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
1. По 15-ти пат се наградата Инженерски прстен на
најдобрите студенти од техничките факултети. Што,
за Вас, како декан на Факултетот, претставува фактот што Ваш студент се закитува со овој Прстен?

нерството и висококвалитетните инженери ќе успеат да ги
совладаат континуираните препреки и ќе ги вратат технолошките процеси на вистинскиот колосек како единствен
предуслов за развој и напредок на едно општество.

zz Наградата „Инженерски прстен“ се доделува на

3. Во која насока го гледате развојот на инженерската
мисла и пракса во иднина. Какви инженери треба
да подготвуваме за да бидат уште поконкурентни
на пазарот и да ги создваат инженерските политики
на развој на Македонија?

најдобро рангираните студенти на техничките факултети, кои според успехот во текот на нивното четиригодишно образование, постигнале најдобри резултати. Самата
награда, најдобар меѓу најдобрите значи индивидуален
престиж пред сè за самиот студент а секако и многу за
институцијата каде што студентот дипломирал. Јас, како
Декан на Технолошко-металуршкиот факултет сум особено горд на сите дипломирани студенти кои своето образование го оформиле на нашиот факултет, а особено
на студентите кои завршуваат со висок просек на студии.
Високиот просек, но и знаењето кое студентите го понесуваат од факултетот, гарантира успех при нивното вработување и понатамошно градење на успешна кариера.
Успехот на нашите студенти, за мене и за институцијата
која ја застапувам, претставува успех, но и успех на наставниот кадар кој, директно, e инволвиран во сите етапи
на едукација на нашите студенти.
2. Македонија, преку својот систем на образование,
создава високо-квалитетен и подготвен инженерски
кадар, кој потоа се вклучува во производствениот
процес во компании дома или во странство. Колку
инженерството е моторот на развојот на земјава и
предвесник на многу технолошки процеси?
zz Инженерството по дефиниција било и секогаш треба да

биде основен промотор за развој во една земја, како технолошки, така и економски. Подолготрајната стагнација на
индустриското производство во нашата земја или поточно
би рекол, срамежливиот развој на индустриското прозводство, со не така забрзан посакуван раст на развој, се одрази
и на продукцијата на квалитетни инженерски профили. Но,
во даден погоден момент, сум длабоко уверен дека инже14
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zz Високо образовните институции, односно ние како

наставен кадар, кои образуваме и продуцираме млади
инженери, треба да подготвуваме добро обучени кадри,
потковани со многу знаења и вештини, инженери кои
ќе бидат способни да развијат критичка мисла и делување при нивното соочување со бројни предизвици. Во
таа смисла, нашите заложби како наставно-научен кадар
на факултетот, се секогаш во насока да пренесеме што
повеќе знаења, да обезбедиме што поголема пракса и
вештини на нашите студенти како важни предуслови за
личен, индивидуален и за заеднички, општествен развој.
4. Ваша порака до добитниците на Инженерскиот прстен, но и до сите останати инженери во земјава?
zz Мојата порака до сите добитници на наградата „Инженерскиот прстен“, но и и до сите останати дипломирани инженери, пред сè, е континуирано да ги унапредуваат своите
знаења и вештини, да се залагаат за лично унапредување
но и унапредување и развој на институциите каде што ќе ја
отпочнат својата кариера. Да се добри, чесни, дисциплинирани во своето работење и како најважно од сè, да ја сакаат
својата земја, да не ја напуштаат и сите свои професионални унапредувања и вештини да ги применат тука, во својата земја давајќи свој белег и придонес во нејзиниот развој.
Нашите млади се нашиот најголем потенцијал и јас во таа
насока, на сите дипломирани инженери им посакувам лично унапредување, престиж и врвно знаење.
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НЕОРГАНСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ЗАШТИТА НА
И БИОТЕХНОЛОГИЈА
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ТЕ

ИНТЕРВЈУ

СЕКОГАШ СЕ ПРЕПОЗНАВА
И НАГРАДУВА УСПЕХОТ
Професор д-р

Димитар Ташковски,
декан на Факултетот за електротехника
и информациски технологии, Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
1. По 15-ти пат се наградата Инженерски прстен на
најдобрите студенти од техничките факултети. Што,
за Вас, како декан на Факултетот, претставува фактот што Ваш студент се закитува со овој Прстен?

квалитетни инженери во различни области на индустријата.
И во нашата држава има успешни индустриски капацитети,
кои дојдоа во Македонија, заради различни поволности, но
пред сé, заради квалитетниот човечки потенцијал.

zz Факултетот за електротехника и информациски технологии во Македонија, но и пошироко, е познат како
исклучително квалитетен факултет. Лидер во развојот на
технологијата и информациските технологии со учество
во различни домашни и меѓународни проекти, создавање високо-квалитетен студент, избор на млад научник
на годината, потоа одлична соработка со стопанството,
најмногу истражувачки проекти. Но, навистина сум посебно горд на индивидуалните успеси на нашите колеги.
Затоа што кога настапувате како институција, всушност,
сите заедно се борите за успехот и за квалитетот и тоа,
секако, е за пофалба. Но, доколку до врвот стигнете сам,
се разбира со поддршка на професорите и колегите, а
тоа го признае и општеството преку наградата Инженерски прстен, тогаш тоа заслужува посебен пиетет.

3. Во која насока го гледате развојот на инженерската
мисла и пракса во иднина. Какви инженери треба да
подготвуваме за да бидат уште поконкурентни на
пазарот и да ги создаваат инженерските политики
на развој на Македонија?

2. Македонија, преку својот систем на образование,
создава високо-квалитетен и подготвен инженерски
кадар, кој потоа се вклучува во производствениот
процес во компании дома или во странство. Колку
инженерството е моторот на развојот на земјава и
предвесник на многу технолошки процеси?
zz Нашата држава, отсекогаш, создавала квалитетен

кадар. Оваа констатација ја потврдува фактот што многу
наши студенти, без разлика дали се од техничките природните или од општествените науки, веќе го „водат“
светот. Имено, се позиционирани на различни клучни
места во светската елита, на што треба да се гордееме.
Ниту самите не сме свесни колку наши студенти се дел од
меѓународни корпорации и/или институции.
Секако, инженерството е мотор на развојот. Секоја држава, доколку создава продукт со додадена вредност, таа
држава се мапира на картата на успешни и економски развиени земји. Ние навистина треба и сме среќни што имаме
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zz Ние веќе подготвуваме инженери кои, веднаш по нивното завршување на образовниот процес, ќе стартуваат со
работа во индустријата. За да дојдеме до тоа ниво, почнавме соработка со реалното стопанство многу оддамна. Таа
соработка се рефлектира преку доделување стипендии
од компаниите на нашите најдобри студенти, преку заедничко учество во реализација на проекти и создавање
производи, преку отворање на наши спиноф компании кои
создаваат реален производ. Неодамна, во оваа насока, го
отворивме и Центарот за трансфер на технологии и иновации ИНОФЕИТ, каде науката (професорите), студентите
и стопанството (компаниите) ќе учествуваат во заеднички
проекти и ќе создаваат производи со додадена вредност.
Иднината е да продолжиме да создаваме квалитетни,
теоретско потковани студенти, кои ќе имаат и практична едукација во реалниот сектор. Исто така, компаниите
учествуваат при создавање на нашите курикулуми за настава и едукација на идниот инженерски кадар.

4. Ваша порака до добитниците на Инженерскиот прстен, но и до сите останати инженери во земјава?
zz Дефинитивно, стручната фела го препознала квалитетот на овие студетни – најдобри инженери. Останува самите студенти да ја оправдаат довербата на своите колеги
и да бидат уште поуспешни во индустријата, како инженерски кадар или во високото образование, како научен
кадар. Македонија е земја која ќе продолжи да инвестира
во образованието на своите млади и сé повеќе ќе го вреднува и наградува нивниот успех.

ЗОШТО НА ФЕИТ?
Диплома призната и препознатлива секаде
•

•

Иновирани студиски програми

Лесно наоѓање на
добро
платенаработаво
земјата и во странство
Големо семејство на
водечки експерти кои
своето образование
го завршиле на ФЕИТ
и знаат колку вреди
дипломата на ФЕИТ

Иновирани во
2017

Наставници признати по својата
стручност, обученост и комуникативност
Студентска размена и пракси

Најорганизиран и најдобар студентски живот
•
•

Електронски сервиси за студентите (заверка, упис,
пријавување на испит)
Најдобра бруцошка забава на УКИМ

Практична настава
•

Дополнителни информации
cns@feit.ukim.edu.mk
www.feit.ukim.edu.mk
www.facebook.com/feit.ukim.edu.mk
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ИНТЕРВЈУ

СТУДЕНТИТЕ ДА
ГИ СПРЕМАМЕ ЗА
РАБОТНИТЕ ПОЗИЦИИ
КОИ ЌЕ СЕ ВОВЕДАТ ВО
СЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ
Професор д-р

Иван Чорбев,

декан на Факултет за информатички науки
и компјутерско инженерство,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
1. По 15-ти пат се наградата Инженерски прстен на
најдобрите студенти од техничките факултети. Што,
за Вас, како декан на Факултетот, претставува фактот што Ваш студент се закитува со овој Прстен?
zz За мене како декан е особено задоволство кога секој

наш студент ќе добие некоја награда. Без разлика на големиот број студенти кои студираат на ФИНКИ, сепак го
чувствувам факултетот како едно големо семејство. Горди сме на секој подвиг на некој член на нашето семејство
од кој било аспект, особено професионален инженерски
успех. Секако ме радува и фактот што сме успеале да изградиме факултет чиј квалитет е евидентен и Инженерската институција го препознала и го вклучила во елитниот круг на факултети чии најдобри дипломци добиваат
ваква престижна награда.
zz Информатиката е исклучително популарна и предизвикувачка професиија и ФИНКИ е квалитетен обучувач
за неа. Тоа предизвикува на ФИНКИ да се запишуваат
голем број студенти и уште поважно, голем број квалитетни студенти. Затоа, да се биде најдобар дипломец
меѓу многуте квалитетни студенти на ФИНКИ, е голем
подвиг. Успехот на овогодинешниот дипломец ќе биде
инспирација за идните генерации студенти, но и на сите
нас на ФИНКИ кои се обидуваме да целиме кон најдо-

18

ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2018

брото. Во таа смисла сакам да му честитам на колегата и
да му посакам многу успеси во иднина.
2. Македонија, преку својот систем на образование,
создава високо-квалитетен и подготвен инженерски
кадар, кој потоа се вклучува во производствениот
процес во компании дома или во странство. Колку
инженерството е моторот на развојот на земјава и
предвесник на многу технолошки процеси?
zz Македонија не може да се пофали со обемни природни ресурси. Секако, двигател на развојот останува
да биде човечкиот капацитет и интелектуалната работа, креативност и иновативност. Техничките факултети и
особено ФИНКИ во континуитет работат да им пренесат
на студентите квалитетни знаења, директно применливи во работата во индустријата. Резултатите се видливи од фактот што сите наши дипломци се ангажирани
да работат или во македонски ИТ фирми или во многу
странски фирми, вклучувајќи ги и најекспонираните технолошки ИКТ брендови за кои знаеме, рамо до рамо со
дипломците на најпрестижните универзитети од светот.
Фактот што највисоката просечна плата по професија во
Македонија се исплаќа во ИКТ, фактот што според податоците на Централниот регистар, бројот на компании во
земјата регистрирани како ИКТ- компании, лани изнесу-

ваше 1.680, што е 10-кратно зголемување на бројот на
регистрирани субјекти во овие дејности ако се спореди
со состојбата од пред 10 години, кажува дека навистина
информатичките компании стануваат двигател на растот
на македонската економија.
3. Во која насока го гледате развојот на инженерската мисла и пракса во иднина. Какви инженери
треба да подготвуваме за да бидат уште поконкурентни на пазарот и да ги создваат инженерските
политики на развој на Македонија?
zz Технологиите се менуваа толку бргу така што се сме-

та дека 65% од денешните ученици ќе се вработат на работни места кои, сé уште, не се измислени како концепт.
Праксата покажува дека студентите треба да ги спремаме не за работните позиции кои постојат, туку за оние
кои ќе се воведат во следните 5 години. Тоа е секако
предизвик. Ние се обидуваме да ги потковаме студентите солидно со фундаментални знаења, клучни во разбирање на информатичкиот свет и потоа, да им пренесеме
доволно практични вештини кои ќе ги направат ефикасни работници речиси веднаш по дипломирањето. Дополнително, посветуваме внимание и на меките вештини,
комуникациски вештини и претприемачки дух, кои на
нашите дипломци ќе им обезбедат не само да креираат нови иновативни продукти, туку и ќе знаат како тоа

да го рекламираат, продадат и заработат за себе и за
општеството. Македонија е мала земја и инженерските
политики треба да се креираат во дослух со регионалните движења и светските рамки, со оглед дека глобализацијата не се чувствува никаде побрзо и повеќе отколку
во информатиката.
4. Ваша порака до добитниците на Инженерскиот прстен, но и до сите останати инженери во земјава?
zz Добитниците на инженерскиот прстен влегуваат во

елитен клуб на дипломци кои успеале, со своите академски резултати, да се издигнат за нијасна над своите колеги од соодветните факултети. Тоа е голем успех и доказ
за нивните капацитети. Но, без разлика каде и како ќе ја
продолжат својата професионална кариера, пред нив се
отвора сосема ново поглавје од животот со серија нови
предизвици со кои ќе треба да се фатат во костец и повторно да се докажуваат. Досегашниот успех им ветува
дека ќе се справат со новите предизвици и им дава самодоверба дека ниту една следна цел не е недостижна. Би
им порачал во следните авантури и проекти на кои ќе се
нафатат да ја внесат истата упорност и истрајност, истиот
труд и пожртвуваност, која им ги донесе и досегашните
успеси. Нека ги употребат своите обемни знаења, нека
учат и многу нови работи и нека создадат вредности за
себе, за Македонија и за целиот свет.

ИНТЕРВЈУ

ИНЖЕНЕРСТВОТО
Е ГОЛЕМА
ДВИЖЕЧКА СИЛА
НА ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИОТ
РАЗВОЈ
1.

По 15-ти пат се наградата Инженерски прстен на
најдобрите студенти од техничките факултети. Што,
за Вас, како декан на Факултетот, претставува фактот што Ваш студент се закитува со овој Прстен?

zz За мене како декан на Факултетот за природни и технички науки (поранешен Рударско-геолошки факултет)
при Универзитетот „Гоце Делчев” во Штип, доделувањето
на Инженерскиот прстен на студентот Павел Илоски претставува големо признание и сатисфакција. Посебно и поради
фактот што Павел беше мој дипломец и најдобар студент
на студиската програма Рударство. Оваа награда за нашиот
Факултет е поттик за остварување на уште подобри резултати во иднина и произведување поквалитетни инженери.

2.

Македонија, преку својот систем на образование,
создава високо-квалитетен и подготвен инженерски
кадар, кој потоа се вклучува во производствениот
процес во компании дома или во странство. Колку
инженерството е моторот на развојот на земјава и
предвесник на многу технолошки процеси?

zz Навистина, инженерството е голема движечка сила на

техничко-технолошкиот развој на земјава на кое понатаму
се базираат сите услужни дејности. Без инженерството е
незамисливо градењето на индустриските постројки, инфраструктурните објекти, рудниците, хидро и термоенергетските објекти, водењето и контролата на технолошките процеси и создавањето патенти, односно иновативни
техничко-технолошки решенија. Поради тоа, нашава земја
мора да му посветува поголемо внимание и да го поттикнува развојот на инженерството.
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3.

Професор д-р

Зоран Десподов,
декан на Факултет за
природни и технички науки,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

Во која насока го гледате развојот на инженерската мисла и пракса во иднина. Какви инженери
треба да подготвуваме за да бидат уште поконкурентни на пазарот и да ги создаваат инженерските
политики на развој на Македонија?

zz За да можат да бидат поконкурентни на пазарот и да ги

креираат инженерските политики на развој на Македонија,
идните инженери треба да бидат сестрани личности. Тоа
подразбира одлично познавање на својата професија, солидни знаења од информатичките технологии, владеење
на некој од светските јазици и развивање на претприемништвото и комуникациските вештини.
4.

Ваша порака до добитниците на Инженерскиот прстен, но и до сите останати инженери во земјава?

zz Најпрво, би сакал на сите добитници да им ја честитам наградата Инженерски прстен и да им посакам добро
здравје и успеси во понатамошната професионална кариера. Би сакал овие инженери да го продолжат своето усовршување на магистерски и докторски студии и да станат
конкурентни на домашниот и на европскиот пазар на труд.

На сите останати инженери во земјава им порачувам да
ги развиваат инженерските науки, инженерската пракса и
технологијата со што ќе придонесат за побрз развој на нашата држава. Нивните остварени научни резултати, технолошки решенија и патенти да ги презентираат на домашни
и меѓународни стручни и научни собири со што многу ќе
придонесат кон промовирање на инженеството.

ИНТЕРВЈУ

ГОРДИ СМЕ НА
ПЛЕЈАДАТА
ИЗВОНРЕДНИ
ИНЖЕНЕРИ
АГРОНОМИ
Професор д-р

Вјекослав Танасковиќ,

декан на Факултетот за
земојоделски науки и храна,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
1. По 15-ти пат се наградата Инженерски прстен на
најдобрите студенти од техничките факултети. Што,
за Вас, како декан на Факултетот, претставува фактот што Ваш студент се закитува со овој Прстен?
zz Во своето седум децениско постоење и градење стручни кадри од областа на земјоделството и прехранбениот
сектор, Факултетот за земјоделски науки и храна во состав
на УКИМ во Скопје е горд на плејадата извонредни дипломирани инженери агрономи кои заслужено го носат инженерскиот прстен. Денес тие се веќе изградени интелектуалци и го претставуваат потенцијалот на институциите и
бизнис секторот во Република Македонија, но и надвор од
нејзините граници. Секако дека претставува особена чест
и задоволство што и оваа година имаме исклучително
квалитетен дипломиран студент кој ќе се закити со оваа
престижна награда. Успехот на овој дипломиран инженер
агроном е и наш успех, што претставува уште една потврда за квалитетот на наставниот процес и залагањето на
сите генерации на наставен кадар и вработени на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје.

2. Македонија, преку својот систем на образование,
создава високо-квалитетен и подготвен инженерски кадар, кој потоа се вклучува во производствениот процес во компании дома или во странство. Колку
инженерството е моторот на развојот на земјава и
предвесник на многу технолошки процеси?
zz Огромно е влијанието на инженерските струки во развојот на Република Македонија. Како пример, накратко
ќе се осврнеме на состојбата во земјоделското производство пред седум децении и денес, каде јасно се воочуваат
огромните развојни достигнувања. Денес македонското
земјоделство во секој поглед е современо и воопшто не
заостанува во споредба со најразвиените земји, а земјоделско-прехранбениот сектор е еден од носителите на македонската економија. Овие импозантни резултати се дело
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на земјоделските инженери, магистри и доктори на земјоделски науки кои дипломираа на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Слободно може да кажам дека
состојбата е слична и со другите инженерски струки. Оттука, сметам дека вложувањето во развојот и подобрување
на квалитетот на инженерските струки е еден од најважните услови за успешен развој и напредок на една држава.
3. Во која насока го гледате развојот на инженерската
мисла и пракса во иднина. Какви инженери треба
да подготвуваме за да бидат уште поконкурентни
на пазарот и да ги создваат инженерските политики
на развој на Македонија?
zz Развојот на инженерските струки во Република Македонија треба да се движи во насока со техничко-технолошкиот развој кој се одвива на глобален план, а кој особено се
интензивираше во последниве дваесетина години. Во вакви
опкружувања, пред Факултетите од овие струки, постојано
се поставуваат голем број задачи и предизвици, да се следи
овој развој преку фундаментални и апликативни истражувања, односно да се обезбеди соодветен трансфер на технологиите во наши услови. Ова е единствениот начин преку кој
Факултетите од инженерските струки може да воспостават
континуитет во новите достигнувања и сето тоа да го имплементираат во наставата, со што студентите би ги добиле неопходните вештини потребни за нивно успешно вклучување
на пазарот на труд во државата и пошироко.

4. Ваша порака до добитниците на Инженерскиот прстен, но и до сите останати инженери во земјава?
zz На сите добитници на инженерскиот прстен и на останатите инженери во земјава им посакувам многу успех во
нивната кариера и успешно справување со сите предизвици во нивниот живот, како и достоинствено да ја чуваат и
презентираат својата професија во државата и пошироко.

ИНТЕРВЈУ

СВЕТОТ Е ВО
ПОСТОЈАНО ДВИЖЕЊЕ
Професор д-р

Кирил Сотировски,

декан на Шумарскиот факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
1. По 15-ти пат се наградата Инженерски прстен на најдобрите студенти од техничките факултети. Што, за Вас,
како декан на Факултетот, претставува фактот што Ваш
студент се закитува со овој Прстен?
zz Се водам од девизата дека човечките и професионалните
квалитети никогаш не се истакнувани во доволна мера а ова посебно се однесува на нашето општество. Во времиња кога најголемиот дел од медиумскиот простор и време се резервирани за
скандалите, за несреќните случувања, за политиката и за естрадата, од срце ја поддржувам иницијативата на Инженерската
институција на Македонија за промоција и нотирање на најдобрите инженери во генерацијата. Шумарскиот факултет, според
многу аспекти, е многу специфичен во однос на студирањето,
бидејќи сите три насоки на додипломскиот студиум инкорпорираат предметни содржини од најразлични области. Секој дипломиран шумарски инженер се стекнува со широк спектар теоретски и практични познавања, од биолошки, технички и делумно и
општествени науки, што само по себе е успех. Кога некој уште е
и носител на признанието што го носи Инженерскиот прстен, тоа
е не само негов личен успех, туку е успех и на целиот колектив.
Оттаму и од аспект на декан на Шумарскиот факултет во Скопје,
ова признание ме радува и е голема чест.
2. Македонија, преку својот систем на образование, создава високо-квалитетен и подготвен инженерски кадар,
кој потоа се вклучува во производствениот процес во
компании дома или во странство. Колку инженерството
е моторот на развојот на земјава и предвесник на многу
технолошки процеси?
zz Да ѝ погледнеме на вистината во очи. Македонија веќе подолго време има сериозни проблеми со образовниот процес генерално, почнувајќи од најмлада возраст сé до високото образование. Според мене, не треба да користиме флоскули од типот „имаме високо-квалитететен инженерски кадар“ или слично, затоа
што тие нема да ја променат реалноста, а реалноста не е сјајна. За
жал, ставањето на образованието (особено на високото образование) во дневно-политички контекст и нивно декларативно издигнување на ниво на приоритети, е не само лицемерно, туку е и
контрапродуктивно. Ќе ме извините што морав да го потенцирам
ова пред да одговорам на прашањето. Инженерите израснати низ
македонскиот систем на образование навистина се вклучуваат во
производните и во другите процеси во странски и домашни компании. Некои од нив и на врвно ниво, но се далеку од факторот
кој треба да бидат. Доколку сакаме објективно напредување на
целото општество и на животниот стандард во догледно време,
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ќе мора многу посериозно и пообјективно да ги согледаме фактите и да се зафатиме со многу длабоки промени, како институционални, така и во нашиот менталитет. Инженерството е мотор на
развојот на сите најнапредни економии во светот веќе подолго
време. Примерот со Финска е можеби најекстремниот – од една
од најзаостанатите земји во Европа до пред 40-тина години, преку суштински и смели промени во образовниот систем, особено
во инженерскиот сектор, стана една од најразвиените во светот,
а напредокот не се базираше само на искористување на природните ресурси. Најинтересно е што, сé уште, храбро експериментираат во образованието и според многу критериуми имаат неверојатни успеси. Има и уште многу слични примери, но некако
предолго се занимаваме со неважни и споредни нешта. Јас се надевам дека најмладите генерации инженери сепак ќе ја поведат
Македонија напред и кон подобра иднина.
3. Во која насока го гледате развојот на инженерската мисла и пракса во иднина. Какви инженери треба да подготвуваме за да бидат уште поконкурентни на пазарот
и да ги создаваат инженерските политики на развој на
Македонија?
zz Веројатно веќе делумно одговорив на прашањето. Нашите
инженери треба да се „натпреваруваат“ со светот, затоа што,
според сите критериуми, дефинитивно, живееме во глобално
село. Она што е успешно во светот, секако дека ќе биде успешно
и корисно и за нас. Доколку сами се споредуваме со себе или се
залажуваме дека подобро не можеме, ќе останеме на опашката.
Но ситуацијата е многу ургентна и што повеќе одолговлекуваме,
тоа полошо и потешко за нас.
4.

Ваша порака до добитниците на Инженерскиот прстен,
но и до сите останати инженери во земјава?

zz Инженерите генерално, се носители на прогресот во светот.
Тие се основата и на развојот и напредокот на одредени земји.
Тоа е историски факт поткрепен со безброј примери. Нашите инженери мора да ја разберат својата улога како таква и никако да
не се задоволуваат со медиокритетство. Нека се посветат и на
свое перманентно усовршување и во текот на кариерите, односно нека не престануваат со учење по дипломирањето. Светот е
во постојано движење и без постојан труд и вложување во себе
и во знаењето, ниту најдобро дипломираниот инженер нема
да го постигне својот реален потенцијал. Носителите на Инженерскиот прстен, освен со престиж, се стекнуваат и со обврска
долгорочно да докажуваат дека се вредни на тоа признание, а
нивното напредување и успех е од корист за целата заедница.

Шумарски факултет - Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
Најдобро време да засадиш дрво е пред 20 години.
Второ најдобро време е денес.
кинеска народна поговорка

Шумарски факултет Скопје, бул. 16-та македонска бригада, бр.1, Скопје

ИНТЕРВЈУ

ИНЖЕНЕРОТ НА
ИДНИНАТА МОРА ДА
ПОСЕДУВА ГОЛЕМ
КВАНТУМ ЗНАЕЊА
И ВЕШТИНИ
Професор д-р

Дарко Мославец,
декан на Градежен факултет Скопје

1. По 15-ти пат се доделува наградата Инженерски прстен
на најдобрите студенти од техничките факултети. Што, за
Вас, како декан на Факултетот, претставува фактот што
Ваш студент се закитува со овој Прстен?
zz Градежниот факултет од Скопје е институција со традиција,
која веќе 69 години, едуцира квалитетни инженерски кадри од
областа на градежништвото, геотехниката и геодезијата. Нашите кадри може да ги сретнете како успешни инженери на сите
шест континенти. Воспоставувањето на наградата Инженерски
прстен, која оваа година го прославува својот мал 15-то годишен јубилеј, овозможи најдобрите инженери да бидат наградени и дополнително да бидат мотивирани. Но, мотивирани сме и
ние како институција и во иднина да вложуваме време, труд и
енергија во уште поуспешен развој на инженерската струка во
Македонија. Ова е 15-ти пат како наш студент ја добива наградата Инженерски прстен. Тоа е мотивирачки за нас како институција и за мене, како декан да работиме интензивно со нашите
студенти. Нивните успеси се и наши успеси.
2. Македонија, преку својот систем на образование, создава високо-квалитетен и подготвен инженерски кадар,
кој потоа се вклучува во производствениот процес во
компании дома или во странство. Колку инженерството
е моторот на развојот на земјава и предвесник на многу
технолошки процеси?
zz Во изминатиов период, во Република Македонија се појави
еден негативен тренд во кој студентите беа многу позаинтересирани за општествените науки, пред сé за економијата и правото во однос на техничките струки. Ова не е тренд само во нашата
земја. Напротив, тоа е светски тренд и затоа, во сите земји посебно се мотивираат студентите преку различни стипендии, награди и слично за студирање на базичните инжењерски струки
базирани на природните науки (хемија, физика, математика,
биологија). За среќа, последниве години тој тренд постепено се
променува, а интересот на студентите за техничките струки расте, што претставува добар показател за напредокот на земјата. Имено, основата за развој на една земја, пред сé, лежи во
нејзиниот техничко-технолошки напредок. Токму тој напредок
овозможува позитивно придвижување напред на секоја земја.
Свесни за овој факт, особено ја поздравуваме наградата Ин-
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жењерски прстен како позитивен стимул за младите, бидејќи
без инженерските струки нема напредок на општеството. Градежната експанзија која што се случува во текот на последните
години во нашава земја, особено инвестициите во инфраструктурата (патна и железничка), овозможи повторно заживување
на интересот за една толку значајна дејност како што е градежништвото. Сето ова ќе придонесе кон економско придвижување
на целата земја во иднина.
3. Во која насока го гледате развојот на инженерската мисла
и пракса во иднина. Какви инженери треба да подготвуваме за да бидат уште поконкурентни на пазарот и да ги создваат инженерските политики на развој на Македонија?
zz Непобитен факт е дека инженерите кои излегуваат од Градежниот факултет, во поглед на своето теоретско знаење, воопшто не заостануваат зад своите колеги од Европа и од светот. Во иднина треба да се посвети многу поголемо внимание
на практичното знаење. Многу значајно е да се имплементираат
достигнувањата од информатичките технологии во сите инженерски струки, бидејќи примената на современите софтвери
овозможуваат, на брз и прецизен начин, да се решат и најтешките и најкомплексните инженерски проблеми. Во сето ова не смее
да се запостави нити изучувањето на т.н меки вештини. Значи
со еден збор, инженерот на иднината мора да поседува голем
квантум на знаења и вештини од повеќе области за успешно да
одговори на идните предизвици.
4. Ваша порака до добитниците на Инженерскиот прстен, но
и до сите останати инженери во земјава?
zz Им честитам на сите добитници на овогодишниот Инженерски прстен, бидејќи да се добие оваа престижна награда значи
да се вложи голем труд во исполнување на сите барани критериуми, што воопшто не е едноставна, ниту лесна задача. Воедно,
им пожелувам вештините и знаењата кои ги стекнале во текот
на своите студиуми да ги имплементираат во пракса и на таков
начин, да придонесат кон идниот развој на нашата земја. Овие
инженери треба да бидат моторот на техничко-технолошкиот
напредок во државава. Се надевам дека ќе останат во земјава и
дека за својот труд и знаење ќе најдат соодветна валоризација
на своите знаења и умешности за доброто на сите нас. За овој
факт треба да бидат свесни и соодветните државни институции.

Млади инженери

МАРТИН СТОЈЧЕВСКИ
дипломиран инженер технолог од дизајн и менаџмент на
технолошки процеси, Технолошко-металуршки факултет
Просек: 10,00

СТУДЕНТИТЕ ДА СЕ СТРЕМАТ КОН
ПРОШИРУВАЊЕ НА ВИДИЦИТЕ
 Која беше Вашата мотивација да одберете еден од
техничките факултети, а како потоа факултетот Ве
мотивираше да се најдете меѓу најдобрите?
Желбата и интересот за изучување на природните
науки во севкупниот образовен процес го трасираа патот кон избор на технички факултет. По завршување
на средното училиште, немав дефинирано точно на кој
технички факултет ќе се запишам. Најмногу сакав да
се насочам кон области во кои доминантни се хемијата и математиката. Разгледувајќи ги наставните
планови и предмети се одлучив да студирам на Технолошко-металуршки факултет, на насоката Дизајн и
менаџмент на технолошки процеси, која беше најсоодветна на моите барања. За време на студиите имав
одлична соработка со професорите кои настојуваа да
го пренесат своето знаење и искуство, постојано излегуваа во пресрет на барања на студентите и со тоа,
дадоа дополнителен стимул во изучување на предметите и решавање на проблемите.
 Каде ја гледате примената на Вашето знаење во
иднина и на што би сакале да работите и да се развивате во иднина?
Моментално сум запишан на последипломски студии на
ТМФ, а работам и во индустрија. По завршување на додипломските студии, сакав да започнам со работа во индустрија за да се стекнам со практични знаења и да ги
развијам моите способности и вештини. Но, сепак, по магистрирање, би сакал да продолжам да се занимавам со научно-истражувачка работа, но во Македонија многу е мал
бројот на компании во кои се инсталирани истражувачко
развојни сектори. Како и да е, во иднина, се надевам дека ќе
го најдам своето место во некоја истражувачка средина.
 Дел сте од 15. генерација добитници на Инженерскиот прстен и успешно и со пофалби се приклучувате на Клубот на носители на инженерски прстен.
Во што ги гледате придобивките од наградата?
Што би им порачале на помладите студенти од инженерските факултети?
Оваа награда претставува потсетник за вложениот
труд во текот на студирањето и мотивација и обврска
да продолжам со понатамошна лична надградба. Затоа,
на студентите од инженерските факултети, сакам
да им порачам да излегуваат од рамката на бараните
знаења потребни само да се положат предметите и да
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завршат факултет. Да се стремат кон проширување на
своите погледи и креирање подобри карактерни вештини, бидејќи од младите зависи конструкцијата на корпоративните и општествените средини.
 Соработувавте ли со колеги од другите технички
факултети или очекувате една таква соработка полесно да се развива преку Клубот на добитниците?
Во текот на студирањето немав соработка со колеги
од другите факултети, но се надевам дека преку Клубот
на добитници ќе воспоставам контакт, бидејќи нашите
струки и вештини се надополнуваат една со друга.
 Што е потребно за повеќе млади да се занимаваат
со технички науки?
За да се привлечат повеќе млади да се занимаваат со
технички науки, пред сé, покрај теоретските знаења
кои се стекнуваат, треба да се обезбедат услови и за
нивна практична примена. На тој начин, мислам дека
на прв поглед досадните и исцрпувачки лекции и предавања ќе станат поинтересни и полесни за учење. Секако, потребен е и технолошки развој на нашата држава,
каде идниот обучен кадар би можел да работи.
 Колку за време на студиите, како идни инженери,
имавте можности да работите на иновации?
Скапата опрема за набавка и одржување во факултетот, од една страна и нејзината временска и наменска
ограниченост во индустријата, од друга страна, ја намалуваат можноста за иновативност и креативност.
Затоа неопходна е многу поголема соработка и надополнување на потребите помеѓу образовните институции и производствените капацитети, како и поголема
вклученост на надлежните државни органи. На тој начин може да се создадат подобри услови за работа и поголема слобода кон реализација на креативни идеи.
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ЖАКЛИНА АНЃЕЛКОВСКА
Магистер инженер архитект, Архитектонски факултет
Просек: 9,56

ВЕРУВАЈТЕ ВО СЕБЕ, ДОНЕСУВАЈТЕ
МУДРИ ОДЛУКИ И БИДЕТЕ ИСТРАЈНИ
 Која беше Вашата мотивација да одберете
еден од техничките факултети, а како потоа
факултетот Ве мотивираше да се најдете меѓу
најдобрите?
Уште од најмала возраст, слободното време го
користев за цртање. Велев дека сакам да станам
уметник. Од друга страна, како ученик ја обожував
математиката, техничкото цртање и сé што
има врска со прецизност. Архитектурата е таа
којашто ги обединува сите овие аспекти и токму затоа, стана моја животна определба. Се запишав на Архитектонскиот факултет во Скопје,
каде што студирав со голема желба за учење архитектура. Вложениот труд и напорната работа
ми овозможија да се пласирам помеѓу најдобрите.
 Каде ја гледате примената на Вашето знаење
во иднина и на што би сакале да работите и
да се развивате во иднина?
Она што е секогаш со нас, во која било ситуација,
е знаењето акумулирано со текот на годините. Ќе
добиеме можност стекнатото теориско знаење
и практично да го имплементираме во идните
предизвици со кои ќе се сретнуваме на кариерниот
пат. Познато е дека процесот на учење архитектура никогаш не престанува. Секако, планирам да
го надоградувам своето образование, со цел да бидам успешна во својата кариера проектирајќи архитектонски решенија од светски калибар.
 Дел сте од 15. генерација добитници на Инженерскиот прстен и успешно и со пофалби се приклучувате на Клубот на носители на инженерски прстен. Во што ги гледате придобивките од
наградата? Што би им порачале на помладите
студенти од инженерските факултети?
Чест и задоволство е како студент да ја добиете
престижната награда Инженерски прстен. Таа ги
отсликува целокупниот труд и љубов вложени во
текот на студиите и претставува мотивација за
уште поголеми успеси во иднина. Секако оваа награда ќе биде и важен аспект во мојата професионална биографија. Препорака до помладите студенти
- верувајте во себе, донесувајте мудри одлуки и бидете истрајни. Продолжете да работите на остварување на своите цели и соништа, бидејќи само со
работа ќе станете успешни во својата кариера.

 Соработувавте ли со колеги од другите технички факултети или очекувате една таква соработка полесно да се
развива преку Клубот на добитниците?
Во текот на студирање на Архитектонскиот факултет,
тимската работа е неизбежна, но преку Клубот на добитници очекувам соработка и со колегите од другите технички факултети. Со симбиоза на сите науки да се обидеме да
изградиме подобар свет од оној во кој живееме. Контактите
кои ќе ги имаме меѓусебно, ќе придонесат за развој на личното и професионално искуство на секој од нас.
 Што е потребно за повеќе млади да се занимаваат со
технички науки?
Техничките науки се сметаат за просперитетни, како кај
нас, така и надвор од нашата држава. Младите уште од основно образование треба да се запознаваат со нивното значење за да се развие интерес за нивно изучување. Потребно
е и повеќе да се промовираат младите и успешни инженери,
кои преку споделување на своите приказни за постигнатите успеси, ќе ги инспирираат и мотивираат останатите да
се занимаваат со технички науки.
 Колку за време на студиите, како идни инженери, имавте можности да работите на иновации?
Инженерството е креативна професија. Можеби досега немав можност да работам на иновации, но затоа за време
на студиите многу се работи на развивање и негување на
креативноста. Креативноста е подлога за иновации, а иновациите се применета креативност. Така нам, како идни инженери, ни преостанува сето знаење и креативност да ги
преточиме во иновативни идеи.
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ИВАНА ВЕЛЕВСКА
Дипломиран инженер по електротехника, Технички факултет,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Просек: 9,77

ГОРДА СУМ ШТО СЕ ПРИКЛУЧИВ НА
КЛУБОТ НА НОСИТЕЛИ НА ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН
 Која беше Вашата мотивација да одберете
еден од техничките факултети, а како потоа
факултетот Ве мотивираше да се најдете меѓу
најдобрите?
За да го надградам своето знаење во областа на
природните науки, вклучувајќи ја и желбата кон
физиката, одлучив да студирам на Техничкиот
факултет во Битола - електротехнички отсек.
Студиската програма овозможи да се здобијам со
вештини, знаење и со компетенции кои постојано
ме поттикнуваа да го давам најдоброто од себе и
да постигнувам најдобри резултати. Постојаната
соработка и мотивација од професорите и колегите придонесоа да станам успешен студент во областа во која ги насочив својот труд и внимание.
 Каде ја гледате примената на Вашето знаење
во иднина и на што би сакале да работите и
да се развивате во иднина?
Сметам дека теоретското знаење кое го стекнав при студирањето ќе помогне да одговорам на
барања и предизвици кои со себе ги носи одредена
работна позиција. Отсекогаш им се восхитував на
висината на надземните електроенергетски водови. Откако изработив семинарска задача по предметот Проектирање на водови, интересот да работам на оваа тема беше постојано присутен во моите мисли. Би ми било огромно задоволство доколку
би имала можност да работам во оваа област, каде
до израз доаѓаат мојата креативност и упорност
во извршување на своите задачи и обврски.
 Дел сте од 15. генерација добитници на Инженерскиот прстен и успешно и со пофалби се приклучувате на Клубот на носители на инженерски прстен. Во што ги гледате придобивките од
наградата? Што би им порачале на помладите
студенти од инженерските факултети?
Горда сум што успеав да се приклучам на Клубот на
носители на инженерскиот прстен. Награда за постојаната упорност и труд. Драгоцено признание
за зголемување на мојата самомотивација, задоволство и стремеж за уште поголеми достигнувања. До сите студенти кои запливаа во инженерските води: стекнувајте знаења, вештини, бидете
креативни и со тоа, урнете ги границите на не30
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возможното! На тој начин, бројот на реализирани планови,
решени проблеми и остварени желби ќе расте како експоненцијална функција во координатен систем.
 Соработувавте ли со колеги од другите технички
факултети или очекувате една таква соработка
полесно да се развива преку Клубот на добитниците?
Соработката со студентите од останатите технички
факултети беше минимална. Во иднина очекувам таа да се
подобри и да се развие преку Клубот на добитници на инженерски прстен. Меѓусебната комункација и дружење ќе ја
зголемат ефикасноста на секој студент со што процентот на идеи и иновации ќе биде на завидно ниво.
 Што е потребно за повеќе млади да се занимаваат со
технички науки?
За повеќето млади да се занимаваат со технички науки потребно е да постои доволен број работни места кои ќе соодветствуваат на студиската програма која се изучува на техничките факултети. Човек е среќен кога го работи она што
го сака. Да се работи на она што секој студент го посветил
своето време, труд и тоа да се вреднува во општеството. Позитивниот став и желбата за успех ќе придонесат студентите да бидат среќни во околина која се развива секојдневно.
 Колку за време на студиите, како идни инженери,
имавте можности да работите на иновации?
За време на студиите бев комплетно посветена за навремено завршување на испитите и на секојдневните задачи.
Повеќето истражувања во текот на студирањето беа базирани врз теоретски и софтверски пресметки. Се надевам,
во иднина, со стекнување и на искуство со практична реализација на идеи, ќе имам повеќе можности да работам на
иновации во соработка со колегите инженери.
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АНЃЕЛИНА СТАМАТОСКА
Факултет за земјоделски науки и храна,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Просек: 9,78

ЗНАЕЊЕТО НЕМА ГРАНИЦИ
 Која беше Вашата мотивација да одберете
еден од техничките факултети, а како потоа
факултетот Ве мотивираше да се најдете меѓу
најдобрите?
Водејќи се од сопствените интереси, да се биде
дел од семејството на инженери, веднаш по првите постигнати успеси, немаше враќање назад. Да
бидам најдобар студент беше мој мотив и опсесија.
Се разбира, да се добие престижна награда како
Инженерски прстен дополнително влијае. Самиот
чин, да се биде јавно пофален делува охрабрувачки.
 Каде ја гледате примената на Вашето знаење
во иднина и на што би сакале да работите и
да се развивате во иднина?
Знаењето нема граници. Стекнувањето диплома не ги задоволи моите потреби. Водејќи се од
своите желби, продолжувам да го ширам своето
знаење со цел да го применам во научни цели. Огромно задоволство ми претставува неговото
пренесување на помладите генерации.
 Дел сте од 15. генерација добитници на Инженерскиот прстен и успешно и со пофалби се приклучувате на Клубот на носители на инженерски прстен. Во што ги гледате придобивките од
наградата? Што би им порачале на помладите
студенти од инженерските факултети?
Сметам дека оваа награда ја посакува секој студент кој вложува во себе и се стреми да изгради
цврста кариера. Остава белег на досегашното,
бидејќи нè става еден чекор пред другите и секако,
ја зајакнува самодовербата. На овој начин, објективно се вреднува посветеноста и носи инспирација за продлабочување на досегашната кариера.
На идните студенти би им препорачала дека доколку посветеноста кон една професија зад себе
крие љубов и желба, напредокот е неминовен.
 Соработувавте ли со колеги од другите технички факултети или очекувате една таква
соработка полесно да се развива преку Клубот на добитниците?
Досега не сум имала можност да соработувам со
колеги од другите технички факултети, но преку
Клубот на добитници на Инженерски прстен, очекувам нови познанства, со висок степен на соработка.
Комбинацијата на искуство, знаење и професионална соработка, ќе донесе развој во многу области во
општеството.

 Што е потребно за повеќе млади да се занимаваат со
технички науки?
Со квалитетна промоција на техничките факултети, каква
што има и нашиот факулет – Факултетот за земјоделски
науки и храна, доделување на стипендии и други стимулативни методи, би се зголемил интересот на идните студенти. Секој студент има потреба од комуникација, размена
на идеи, откривање на нови хоризонти, креативна работа,
исполнета со предизвици, но секако крајниот резултат е
присутен, доколку самите се потрудат и се изборат нивните квалитети да бидат прифатени.
 Колку за време на студиите, како идни инженери, имавте можности да работите на иновации?
За време на студирањето имав можност да волонтирам на
факултетот. Истовремено, веќе сум студент на постдипломски студии и продолжувам со учество во работата на
повеќе проекти кои ќе ги прошират моите видици, каде што
ќе стекнам искуство во својата област и ќе се издигнам на
професионален план.
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КРИСТИЈАН ЦОКОСКИ
Дипломиран инженер по шумарство, Шумарски факултет
Просек: 9,04

ВЛОЖЕНИОТ ТРУД СЕ НАГРАДУВА

 Која беше Вашата мотивација да одберете
еден од техничките факултети, а како потоа
факултетот Ве мотивираше да се најдете меѓу
најдобрите?
Желбата да ги изучувам шумите и нивните карактеристики воопшто, како и зголемената потреба на пазарот на труд од кадри во областа на
техничките науки, поточно во делот на шумарството, ме поттикнаа и го прифатив како главен
подвиг своето образование да го продолжам во
оваа област. По запишување на Шумарскиот Факултет во Скопје, мотивацијата да станам еден
од најдобрите студенти ја добив уште од првиот
академски час, односно со самото запознавање на
содржината и предметната програма каде што
добив јасна слика дека станува збор за мултидисциплинарен и современ факултет.
 Каде ја гледате примената на Вашето знаење
во иднина и на што би сакале да работите и
да се развивате во иднина?
Со навременото завршување на додипломските
студии, поради желбата за зголемување и надградување на моето знаење, се запишав и на последипломски студии на Шумарскиот факултет.
Моето досегашно знаење, како и она што ќе го
стекнам, сакам да го применам во областа на науката. Најпрво моја желба за идна професија е да
станам асистент, а потоа и професор на Шумарскиот факултет во Скопје.
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 Дел сте од 15. генерација добитници на Инженерскиот
прстен и успешно и со пофалби се приклучувате на Клубот на носители на инженерски прстен. Во што ги гледате придобивките од наградата? Што би им порачале на
помладите студенти од инженерските факултети?
Голема е честа и задоволството да се биде еден од добитниците на наградата „Инженерски прстен“. Ова признание е
најголемо остварување кое може да го постигне еден студент. На младите студенти од инженерските факултети
им препорачувам да бидат упорни, трудољубиви и да не губат надеж. Верувам дека можат да станат дел од овај Клуб
на носители на инженерски прстен, бидејќи вложениот труд
секогаш пријатно се наградува.
 Соработувавте ли со колеги од другите технички факултети или очекувате една таква соработка полесно да се
развива преку Клубот на добитниците?
До овој момент немам и не сум имал можност да соработувам со колеги од другите технички факултети. Но, секако,
имам големо очекување и искрено се надевам дека таа соработка ќе почне по самото приклучување кон Клубот. Истовремено, верувам дека тие контакти и таа соработка ќе
успеам да ги одржам и после студирањето.
 Што е потребно за повеќе млади да се занимаваат со
технички науки?
Сметам дека треба да има целисходна државна и универзитетска програма со која на младите ќе им се предочат
предностите кои ги нудат техничките факултети и дека
по завршување е многу полесно да се најде работа, која е
добро платена и со тоа би имале и поквалитетен живот.
 Колку за време на студиите, како идни инженери, имавте можности да работите на иновации?
Во текот на моите студиски години, нажалост, немав доволно можност да работам на иновации, бидејќи самиот факултет се наоѓа во ситуација каде нема доволно проекти
на кои што би можеле да се посветат и да работат студентите во текот на годините додека студираат. Затоа
предлагам целиот кадар на Шумарскиот факултет да превземе иницијатива за решавање на овој проблем во насока на
обезбедување средства и услови за студентите да можат
поголем дел од времето да го поминуваат во стекнување
практични знаења, како и да им се даде можност да работат на проекти кои вклучуваат работа на иновации.

Млади инженери

ПАВЕЛ ИЛИОСКИ
Факултет за природни и технички науки,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Просек: 9,03

ПРЕКУ КЛУБОТ ДО ПОГОЛЕМА
СОРАБОТКА МЕЃУ ИНЖЕНЕРИТЕ

 Која беше Вашата мотивација
да одберете еден од техничките факултети, а како потоа факултетот Ве мотивираше да се
најдете меѓу најдобрите?
Уште од средно образование ги
засакав природните и техничките науки, особено математиката,
хемијата и географијата. Затоа
одлучив да изберам факултет кој
ќе ги поврзе овие три области. Поради тоа го избрав рударството,
каде што уште во прва година од
моите студии, имав одлични оцени
кои претставуваа мотивација да
продолжам со добрите резултати.
 Каде ја гледате примената на
Вашето знаење во иднина и на
што би сакале да работите и да
се развивате во иднина?
Моето знаење очекувам да го применам во областа на рударството, во

некој од рудниците низ Македонија.
Понатаму сакам и да се стекнам со
повисок степен на образование.
 Дел сте од 15. генерација добитници на Инженерскиот прстен и успешно и со пофалби се
приклучувате на Клубот на носители на инженерски прстен.
Во што ги гледате придобивките од наградата? Што би им порачале на помладите студенти
од инженерските факултети?
Со наградата Инженерски прстен
очекувам да имам голем број придобивки во мојата работна кариера.
На помладите би им порачал да се
борат за подобар успех во студирањето, а пред сé да се стекнат со
големо знаење од областа што ја
избрале.
 Соработувавте ли со колеги од
другите технички факултети

или очекувате една таква соработка полесно да се развива
преку Клубот на добитниците?
Досега не сум имал некоја посебна
соработка со колеги од другите
технички факултети. Но, очекувам
тоа да се промени со моето членство во Клубот на добитниците.
 Што е потребно за повеќе млади да се занимаваат со технички науки?
Пред сé, треба да се зголемат работните позиции за да можат да
создаваат работна кариера веднаш
по завршување на факултетот.
 Колку за време на студиите, како
идни инженери, имавте можности да работите на иновации?
За време на моето студирање имав
многу мала (речиси никаква) можност да работам на иновации.
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НИКОЛА ЦВЕТКОВСКИ
Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско
инженерство, компјутерски науки и инженерство,
Факултет за електротехника и информациски технологии
Просек: 10,00

МЛАДИТЕ СÉ ПОВЕЌЕ СЕ
ИНТЕРЕСИРААТ ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НАУКИ
 Која беше Вашата мотивација да одберете еден од
техничките факултети, а како потоа факултетот Ве
мотивираше да се најдете меѓу најдобрите?
Како љубител на технологијата и со константна желба да се предизвикувам себе си, одлуката да студирам на
ФЕИТ, кој го биеше глас дека е еден од најтешките факултети во Македонија, дојде сосема природно, без никакво двоумење. Првенствено, сакав само да дадам сé од
себе и да се обидам да не „паднам“ на ниту еден предмет.
Бидејќи материјалот беше интересен а професорите го
пренесуваа на многу добар начин и секогаш беа подготвени да ни помогнат, исполнувањето на мојата првобитна
цел беше полесно од што мислев. Затоа, решив да се потрудам до каде можам да стигнам ако продолжам и понатаму да се трудам. Но, кога се запишував на факултет,
никогаш не помислив дека ќе дипломирам со просек 10,00.
 Каде ја гледате примената на Вашето знаење во
иднина и на што би сакале да работите и да се развивате во иднина?
Бидејќи технологијата станува сé поприсутна во
општеството и во нашите животи, моето знаење
може да се примени во многу области. Таа е разновидна
и константно се развива и менува. Би сакал да пробам
во неколку пред да се одлучам за конкретна област.
Поконкретно, во моментот се интересирам за мрежни
технологии, вградени системи итн.
 Дел сте од 15. генерација добитници на Инженерскиот прстен и успешно и со пофалби се приклучувате на Клубот на носители на инженерски прстен.
Во што ги гледате придобивките од наградата?
Што би им порачале на помладите студенти од инженерските факултети?
Мора да признам дека преставува огромна чест да се
биде добитник на оваа награда. За жал, поради моето
отсуство од државата и лични околности, не бев во
можност да ги искусам придобивките што доаѓаат во
целост. На помладите генерации, би им порачал да работат и учат со љубов, како и да бидат истрајни, бидејќи нема ништо подобро отколку да работиш на тоа
што го сакаш и да го видиш плодот од својот труд.
 Соработувавте ли со колеги од другите технички
факултети или очекувате една таква соработка полесно да се развива преку Клубот на добитниците?
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За жал, бидејќи не сум во нашата држава, соработката со колеги од другите, па дури и од мојот факултет,
е лимитирана. Се надевам дека не само преку Клубот
на добитниците, туку и преку самите факултети, инженерите од различните области ќе соработуваат
повеќе и ќе работат на заеднички проекти кои би придонеле за развојот на нивните области во Македонија
и во светот.
 Што е потребно за повеќе млади да се занимаваат
со технички науки?
Постепено интересот на младите сé повеќе се свртува кон техничките науки, особено со зголемената
присутност на технологијата и нејзиниот развој. Но,
за уште повеќе да се зголеми интересот, треба уште
од основно или средно да им се покаже на учениците не
само за важноста на предметите како математика,
физика, хемија, биологија итн., туку и да се отстрани
оној „страв” кон овие предмети.
 Колку за време на студиите, како идни инженери,
имавте можности да работите на иновации?
Бидејќи учев во одделот за Компјутерски Технологии и
Инженерство, една од најклучните работи во тоа поле
е да бидеш во тек со сегашноста. Тоа значеше дека секој семестар, професорите ги избираа најновите материјали и примери за да пренесат најново знаење. Притоа, секогаш имавме и можности за проекти со користење на нови технологии, дури и да направиме нешто
сосема ново со нашето тогашно знаење.
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АЛЕКСАНДАР ЃЕРАСИМОВСКИ
Дипломиран машински инженер од областа на
термичко инженерство, Машински факултет, Универзитет
„Св Кирил и Методиј” – Скопје
Просек: 9,95

ПРСТЕНОТ Е
ГОЛЕМА САТИСФАКЦИЈА,
ПРИЗНАНИЕ И ПОТТИК
 Која беше Вашата мотивација да одберете
еден од техничките факултети, а како потоа
факултетот Ве мотивираше да се најдете меѓу
најдобрите?
Одбрав да студирам на Машинскиот факултет
затоа што, во текот на моето основно и средно образование, имав континуирано одличен успех
и редовно учествував на регионални и државни
натпревари по математика и физика. На нив постигнував врвни резултати. Ги анализирав наставните планови и програми на Машинскиот факултет и заклучив дека дисциплините од областа
на термичко инженерство најмногу одговараат
на моите афинитети и претставуваат предизвик за континуирано учење и усовршување.
 Каде ја гледате примената на Вашето знаење
во иднина и на што би сакале да работите и
да се развивате во иднина?
Научната програма на која одбрав да студирам
претставува актуелен и иден тематски интерес во глобалниот научно истражувачки развој.
Во иднина би сакал да се посветам на иновации и
креативен развој на нови технолошки системи од
областа на енергетиката.
 Дел сте од 15. генерација добитници на Инженерскиот прстен и успешно и со пофалби
се приклучувате на Клубот на носители на
инженерски прстен. Во што ги гледате придобивките од наградата? Што би им порачале
на помладите студенти од инженерските факултети?
Совладаните знаења и воведувањето во научно-истражувачката работа претставуваат
значајна придобивка од моите студии на кои
постигнав извонредни резултати во текот на
студирањето, од што произлезе и наградата
„Инженерски прстен”. Оваа награда за мене е голема сатисфакција, признание за мојот досегашен
вложен труд, постигнат успех и претставува
поттик да продолжам со понатамошни успеси.

 Соработувате ли со колеги од други технички факултети
или очекувате една таква соработка полесно да се развива преку Клубот на добитниците?
Инженерските дисциплини се поврзани, а со тоа се подразбира и меѓусебната соработка. Се надевам дека во иднина со
колегите од другите технички факултети ќе работиме на
заеднички мултидисциплинарни проекти.
 Што е потребно за повеќе млади да се занимаваат со
технички науки?
За да се мотивираат младите луѓе својата кариера да ја
градат во областа на техниката потребно е државата да
обезбеди соодветно вработување и материјална сатисфакција за успешно да ги презентираат своите знаења и
вештини. Оправдано е младите да ја напуштаат државата
доколку таа не е во можност да обезбеди вработување на
најдобрите студенти и останатите млади луѓе од областа
на техничките науки, во потрага по задоволување на материјалните потреби, а најмногу за поголемите можности
за примена на стекнатите знаења, како и за понатамошно
професионално усовршување.
 Колку за време на студиите, како идни инженери, имавте можности да работите на иновации?
Во текот на студиите, имав можност да работам на повеќе
предметни дисциплини, на нови технологии и иновации и на
надоградба и оптимизирање на веќе постоечки концепти. Се
надевам дека ќе бидат создадени услови за реализација на
идеите за нови технологии, што е проследено со обезбедување на материјални средства.
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ПЕТАР ТОНКОВИЌ
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Просек: 10,00

СПОРЕДУВАЈТЕ СЕ САМО СО СЕБЕ
 Која беше Вашата мотивација да одберете еден од
техничките факултети, а како потоа факултетот
Ве мотивираше да се најдете меѓу најдобрите?
Уште од најмала возраст бев заљубен во природните науки, првенствено во математиката, потоа и физиката. Подоцна, за време на
средното образование, дојдов во контакт и со компјутерските науки, кои веднаш ми станаа интересни поради тоа што претставуваат склоп на математика, логика и технологија. Во сите овие
области сум се натпреварувал и сум освојувал награди и признанија
уште од основно училиште и за време на факултетското образование. Сметам дека факултетот немало потреба да ме мотивира,
бидејќи самиот од претходно бев мотивиран и решен да се бавам со
овие дисциплини и понатаму во животот.
 Каде ја гледате примената на Вашето знаење во иднина и на
што би сакале да работите и да се развивате во иднина?
Стекнатото знаење го применувам, а во истовреме и го надградувам во ЦЕРН (Европската организација за нуклеарно истражување),
каде што бев практикант летото во 2016 година и каде што моментално работам на договор со времетраење од 2 години. Плановите за иднината ми се да завршам магистерски студии на УКИМ
паралелно со мојата работа во ЦЕРН, а потоа да се обидам да го
продолжам образованието со докторски студии во некоја од следниве сродни области: вештачка интелигенција, машинско учење
или data science (не сум сигурен за соодветен превод на македонски).
 Дел сте од 15. генерација добитници на Инженерскиот
прстен и успешно и со пофалби се приклучувате на Клубот
на носители на инженерски прстен. Во што ги гледате
придобивките од наградата? Што би им порачале на
помладите студенти од инженерските факултети?
На оваа награда гледам како голем успех, кој пред сè, носи лична сатисфакција. Секако, една од поголемите придобивки е дека ќе има
голема тежина во моето CV и несомнено ќе ми помогне во понатамошните апликации за докторски студии, а понатаму и за работа.
Покрај ова, придобивка е и зачленувањето во Клубот на носители
на инженерски прстен, каде што има потенцијал за остварување
контакти со луѓе со слични амбиции како и можност за идна соработка. На помладите студенти би им препорачал да не се оптоваруваат со туѓи очекувања и да не се споредуваат премногу со
колегите, туку со себе си од пред неколку месеци. Секој има свое
темпо и најдобро референтно тело сме самите ние за прогресот
што сме го постигнале. Исто така, би им препорачал да не учат
за „положување“, туку со разбирање, бидејќи ако навистина им е
интересно тоа што го студираат и сакаат да научат, оценките
сами си доаѓаат.
 Соработувавте ли со колеги од другите технички факултети
или очекувате една таква соработка полесно да се развива
преку Клубот на добитниците?
Досега не сум соработувал со колеги од другите технички факултети, бидејќи речиси воопшто не сум имал контакт со нив. Меѓутоа,
знам дека има луѓе и од другите факултети коишто се ентузијасти
за теми од областите што се од мој интерес. Не ја исклучувам можноста за остварување нови контакти и идни соработки преку Клубот на добитници.
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 Што е потребно за повеќе млади да се
занимаваат со технички науки?
Тука клучна улога играат основното и средното образование. Ова
е периодот во кој секој треба да се пронајде себе си, така што ќе
се испроба во различни области и ќе осознае која од тие области е
најсоодветна и најинтересна за него/неа. Тоа што ќе ги мотивира
младите да го направат вистинскиот избор е кадарот на професори во основните и средни училишта, бидејќи тие се тие што претставуваат некоја област во одредено светло и што даваат прв
впечаток кај учениците за областа уште од најрана возраст. Од
мое искуство, сите луѓе што ги знам коишто направиле погрешен
избор на факултет, грешката ја направиле или поради притисок од
родителите да студираат нешто што не сакаат или поради аверзија кон одредени предмети создадена од несоодветната настава
од наставниците и професорите во основните и средни училишта.
Според мене, прашањето не треба да гласи како да се привлечат
повеќе млади да се занимаваат со технички науки, туку како на
младите со предиспозиции и потенцијал за технички науки да им се
помогне да разберат што е тоа што сакаат да го студираат. Ова
не се однесува само на техничките науки, туку на која било област.
 Колку за време на студиите, како идни инженери,
имавте можности да работите на иновации?
За време на студиите речиси воопшто не работев на нешто што
би го нарекол иновација. Повеќе се насочив кон академска работа и
совладување на материјалот во рамките на предметите. Слободното време го искористив да бидам демонстратор на факултетот
и за продлабочување на знаењата во областите што ме интересираат. Единствено нешто што би го посочил како потенцијална
иновација е труд објавен на МИПРО конференцијата во Хрватска,
заедно со уште една колешка и професорот д-р Марјан Гушев, кој
покажа голем ентузијазам за соработка во ова поле. Сметам дека
можноста за работа на иновации се сведува на индивидуална работа во слободното време, а не во склоп на студиите. Но, исто така
би истакнал дека нема потреба од брзање да се иновира, бидејќи
на студиите гледам како период во кој човек треба да се стекне
со знаења и искуство за понатаму да го работи тоа што го сака
наместо да ризикува со идеи за иновации уште од самиот старт.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Млади инженери
НА ИМИ

Трилатерална средба
на инженери од
Македонија, Србија
и Бугарија

Почести средби и
соработка на значајни
проекти за инженерството

акедонска делегација од Инженерската институција на Македонија присуствуваше на одбележувањето 150 години од основањето на Сојузот на
инженери и техничари на Србија (СИТС). Средбата со колегите од СИТС во Белград, Србија овозможи да се разговара и за идната соработка меѓу двте институции и за
имплементацијата на EURO ING регистарот во Македонија.
Македонската делегација, во состав претседателката
Христина Спасевска, д-р Ристо Јаневски, член на управниот одбор на ИМИ, Саша Хаџи Јорданова, извршен директор на ИМИ, Дирк Бошар, генерален секретар на ФЕАНИ
и d-r Thomas Kiefer, генерален директор на Германското
здружение на технички и научни асоцијации – Здружение на германските инженери, присуствуваа на научниот
собир „Минато, сегашност и иднина на инженерството и
архитектурата во Србија“, кој се организира под покровителство на Српската академија на науките и уметностите
и со поддршка на Министерството за образование, наука
и технолошки развој на Република Србија.
Инженерскиот совет, во своите 150 години, минувал
низ различни фази, но секогаш бил активен и општествено
препознатлив. Многу значајни инженери и научници, од
сите струки, биле и сé уште се активни. Прв претседател
на СИСТ бил Емилијан Јосимовиќ, а истакнат почесен член
Никола Тесла. Во далечната 1919 година, е формиран
Скопскиот огранок на СИСТ.

ретставници на Инженерската институција на Македонија, на чело со
претседателката Христина Спасевска оствари средба со своите колеги
од Бугарската федерација на научни и технички асоцијации и Сојузот на
инженери и техничари на Србија. Трилатералниот состанок се одржа кон крајот
намарт годинава во Софија, Република Бугарија, по повод 125 годишниот јубилеј на Бугарската асоцијација на инженери и архитекти. Трите стручни организации договорија почести годишни средби и континуирана соработка на заеднички проекти значајни за инженерството. Освен Македонија и Србија, на овој
јубилеј присуствуваа и гости - инжеенри од Јапонија, Кина и Република Кореја.
Како што пренесува стручниот весник „Наука и општество“, колегите од
Македонија, Србија и домаќинот – Бугарија, во колегијален и пријателски
разговор, споделиле размисли за актуелните проблеми, за можностите за
партнерство и соработка на трилатерална основа. Претседателот на бугарската Федерација, Иван Јачев, раскажал за историјата на Федерацијата, за
дејностите и активностите кои може заеднички да се реализираат.
Професорката Христина Спасевска, претседател на ИМИ, се заблагодари за поканата и присуството на јубилејното одбележување на БФНТА и ја
објасни моменталната позиција и проекти на кои работи ИМИ, во сферата на
енергетската ефикасност. Исто така, Спасевска побара поддршка од бугарските колеги во сегментот на професионално образование.
По повод 125 години од создавањето на БФНТА, претседателот на Република Бугарија, Румен Радев додели плакета „Св. Кирил и Методиј“ на Федерацијата на научно-технички сојузи.
За повеќе информации околу посетата на Спасевска во Бугарија може да
прочитате на следниот линк: http://fnts.bg/images/vestnik/2018/03-018.pdf
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Анкета

ЖЕНИТЕ „ДОМИНИРААТ“
КАКО ДОБИТНИЦИ НА
ИНЖЕНЕРСКИ ПРСТЕН
Текстот е подготвен во соработка со Јорданка Чанева,
член на претседателството на Клубот на носители на Инженерски прстен

По повод петнаесетгодишниот јубилеј од првото доделување на наградата Инженерски прстен, Инженерската
институција на Македонија и Клубот на носители на Инженерски прстен реализираа анкета меѓу сите 150-тина
досегашни добитници. Со реализација на оваа анкета,
организаторите ги пронајдоа, ги контактираа и ги интервјуираа досегашните носители на Прстенот. Притоа, целта
е да се подигне свеста за значењето на оваа награда кај
идните генерации, на кои ќе им даде поттик и желба за
учење и да ја запознае пошироката јавност за значењето
и големината на Инженерскиот прстен и неговите носители. Преку анкетата, организаторите добија и идеи за
понатамошно дејствување на Клубот и за развивање на
наградата Инженерски прстен.
Петнаесет години е период на многу бројки и многу
статистика. Резултататите покажуваат дека 88 членови на овој Клуб се жени (59%), односно дека 62 се мажи
(41%). Анкетата е проследена до 134 испитаника (останатите 16 од вкупниот број 150 добитници немаат достапни
контакт адреси). Освен вообичаените стандардни лични
информации и моменталната позиција на секој добитник,
во анкетата беа наведени и пет клучни прашања за тоа
како добитниците гледаат на наградата, колку таа влија38
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На прашањето „Признанието „Инженерски прстен“ е
уникатно признание во регионот, но и многу пошироко и овозможува, со истакнување на најдобрите млади
инженери, да се промовира елитност и квалититет, што
по правило, треба да бидат признаени и наградени. Кои
мерки треба да се преземаат на национално ниво, што ќе
придонесат овие млади да продолжат да бидат лидери и
во својата професионална кариера?“, наведуваме неколку сублимирани одговори кои произлегоа од анкетите со
сите испитаници:
- да им се понуди работа на добитниците во некоја
научна установа, истражувачки или развоен центар,
битни институции за да придонесат во развојот на
Македонија
- повеќе да се вклучат инженерите во креирање решенија за општо добро и ангажман во интердисциплинарни работилници каде софтверски инженери ќе работат со архитекти, машински инженери ќе работат со
инженери од шумарство за да креираат решенија.
- најдобро нешто што држвата би можела да направи е изедначување на можностите на младите со
можностите на младите во Европската Унија. Тука
некаде надлежностите на државата завршуваат. Со
еднакви услови, веројатно квалитетот и желбата би
биле пресудни, што е фер. Државата не мора директно/финансиски да помага поединци, доволно е
да создаде услови за фер натпревар.
- добитниците на инженерски прстени треба директно од страна на државата да бидат стипендирани
во земјава или во странство. После завршување на
периодот на стипедирање по автоматизам да се
креира работно место

- општеството е тоа кое треба не само да ги препознае
овие млади луѓе, туку и соодветно да ги вреднува.
Бидејќи залуден е секој поединечен напор, доколку државата е таа која ја поставува „кочницата“ на
патот кон успехот...
- покрај доделувањето на прстенот да има доделување и на бесплатни постдипломски студии.
- во дообразувањето на овие квалитетни кадри треба
да се вклучи и стопанството преку финансирање на
нивните последипломски/специалистички студии.
- стратегија како да се задржат во земјата, при тоа
добивајќи го она што вистина го заслужуваат

ела на нивните кариери и понатамошни достигнувања, како
и нивното расположение и идеи за активности во Клубот на
носители на инженерски прстен.
Исто така, над 90% од добитниците кои заминале во
странство, тоа го сториле по 2010 година. Поголем дел од
претходните добитници, според анкетата, се на одредена
академска функција на Универзитетите ширум Македонија.
Вкупно 25, од кои дури 24 се во првиот пресек на добитници (пред 2010 година). Радува фактот што голем дел од
тие што заминале во странство, поради својот квалитет,
работат во светски реномирани универзитети и компаниите, како што се Google Ireland, Philips Research, Холандија,
Тhe university of Tokio, Токио, University of Washington, Сител, САД, Politechnico di Milano, Милано, Italy, University
Duisburg-Essen Германија, и др.
На прашањето што треба да се превземе на национално ниво, во однос на добитниците на инженерски прстен
покрај наградата, скоро едногласно сите одговорија дека
е потребно да се обезбедат вработувања за најдобри меѓу
најдобрите студенти низ генерациите и тоа првенствено на
факултетите, со цел нивниот развој во академската и научна кариера да може да даде придонес во развојот на науката и квалитетното образование во државата.
ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2018
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Клуб на носители на Инженерски прстен

МЛАДИТЕ
- КЛУЧНИ ЗА
РАЗВОЈ И
НАПРЕДОК
Лилјана Димевска, м-р инж. архитект
Претседател на Клуб на носители на Инженерски прстен

И

нженерскиот прстен не е само награда, тое е еден
вид на признание преку крунисување на трудот, работата и пред се, знаењето на младите инженери и
нивно прифаќање и вклучување во елитата на најдобрите
и најуспешните инженери во државата, како дел од Инженерската институција на Македонија и Комората на овластени архитекти и инженери на Македонија, кои се всушност
и покровители на престижната награда.
Идејата за формирање на Клуб на носители на инженерски прстен е уникатна. Клубот претставува професионална конекција помеѓу носителите на прстенот, односно
овозможува младите и успешни инженери од сите инженерски профили да соработуваат, да се вмрежуваат, да
разменуваат идеи и знаење, и пред се да ја негуваат и
пренесуваат традицијата на носењето и значењето на ова
уникатно признание.
Клубот на носители на Инженерски прстен, цврсто верува дека вклучувањето на младите инженери во научноистражувачките процеси се од круцијално значење за развој,
напредок и просперитет на една држава и се стреми кон
постојано поттикнување и подршка на активниот придонес
на носителите на Признанието Инженерски Прстен во развојот на инженерската заедница во Македонија. Клубот е
уверен во моќта на мултидисциплинарниот потенцијал на
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инеженерската заедница и ќе го негува и зајакнува диверзитетот на своите членови и нивната мегусебна соработка.
Целта на Клубот е препознавање и истовремено промовирање на клучната улога што квалитетното образование ја има врз понатамошниот кариерен развој на младите
инженери и нивно успешно вклучување во, науката, стопанството, индустријата и општеството воопшто. Еден од
приоритетите на Клубот, е неговото залагање во истакнување на потребата од поголеми вложувања во научноистражувачката дејност во областа на инженерските науки.
Клубот ја нагласува неопходноста од создавање можности
за континуирано учење, надоградување и усовршување на
своите членови и воопшто на инженерскиот кадар. како и
неопходноста од квалитетно инженерско образование, кое
што ќе биде конкурентно со образованието во високо развиените земји, притоа залагајќи се за меѓународно препознавање на инженерите, носители на Инженерски прстен.
Клубот изразува загриженост од прекумерното и трајно
одлевање на стручниот инженерски потенцијал и кадар од
земјата, и веќе работи на превземање мерки и пронаоѓање
решенија за спречување на оваа негативна појава. Членовите на Клубот, со помош на ИМИ, прават напори за пронаоѓање начини за задржување на младите инженери, носители на инженерскиот прстен, на факултетите од кои што
произлегле, задржувајќи ги како наставен кадар и нивно
финансирање во надградување на нивното образование,
со цел загарантирано зачекорување во академската професија. Тоа би било најголема стимулација за овие генерации, да останат и да продолжат со своето образование и
докажување на професионален план во државата, давајќи
голем придонес за својата земја, а истовремено и инспирација и охрабрување за идните амбициозни генерации за
студирање на техничките факултети во својата држава.

ПРИЗНАНИЕ

ПРОФЕСОР БРАНДЛ
ДОБИ МЕДАЛ ЗА
ЗАСЛУГИ ОД
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
ИВАНОВ

С

ветски познатиот Хајнц Брандл, професор д-р на Техничкиот универзитет во
Виена, Австрија и почесен доктор (Doctor
Honoris Causa) на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ доби Медал за заслуги од Претседателот на Република Македонија, Ѓорге Иванов.

Освен Медалот за заслуги на Македонија,
професор Брандл има добиено многубројни награди, меѓу кои девет почесни докторати и Австриски крст на честа од прва класа за науките и
уметностите. Тој е почесен професор на државниот Универзитет во Перм-Русија, на Универзитетот за Градежништво, архитектура и геодезија
во Софија, Бугарија и почесен професор на Универзитетот во Унгарија.

БРАНДЛ: МАКЕДОНИЈА МОЖЕ
ДА БИДЕ ПРИМЕР
Плодната соработка на Брандл со македонските институции започнала пред 10 година,
преку професорот од Градежниот факултет,
Милорад Јовановски и Виенскиот универзитет за технологија, каде што Хајнц бил редовен професор и раководител на Институтот за
механика на почва и градежно инженерство.
„Европската подунавска конференција за
геотехничко инженерство е уште една силна врска. Оваа успешна низа на меѓународни конференции започна во 1964 во Виена,
а јас бев најмладиот член на основачкиот
состнаок. Ова беше првиот настан во цела
Европа, кој ги собра инженерите од Истокот и Западот – од двете страни на таканаречената Железна завеса. Оттогаш,, силно
ги поддржувам овие периодични настани
кои имаат цел да ги интензивираат науката
и истражувањата, размената на практичните искуства и промовирање на периодични
контакти во целиот регион, од Германија до
Црното Море. Пред 4 години дадов предлог
кој беше поддржан, Република Македонија
да ја организира следната Конференција во
2018. Овој предлог целосно беше прифатен
на состанокот на Советот на Европската подунавска геотехничка заедница и навистина
сум среќен што сега конференцијата се одржа во Скопје. Подобрувањето на македонската инфраструктура дава одлична можност
за сеопфатна геотехничка пракса и истражување. Интензинвата соработка меѓу носителите на политички одлуки, Универзитетот,
јавните власти, консултантите и компаниите
ќе обезбеди оптимизирани решенија, со што
би можеле да станете пример за целиот регион“, рече Брандл.

ИВАНОВ: БРАНДЛ ПРИДОНЕСУВА КОН ПОМЕСТУВАЊЕ
НА ГРАНИЦИТЕ НА ВОЗМОЖНОТО
„Создаден со потреба и самиот да создава, човекот придонесува кон градењето подобар свет за идните поколенија. Но, од сите градителски подвизи на човекот, од древните населби до најсовремените мегалополиси и
паметни градови, опстануваат само оние кои се добро втемелени.Геотехничките инженери имаат клучна улога
во процесот на изнаоѓање на балансот меѓу физичките ограничувања на природата и човековите стремежи
да ги надминат тие бариери. Тие треба со отворен ум да размислуваат надвор од шаблоните, да изнаоѓаат
нови и иновативни решенија за предизвиците на природата. Со нас е еден од врвните геотехнички инженери
во Европа и светот, професорот Хајнц Брандл. Тој е теоретичар и практичар кој придонесува кон поместување
на границите на возможното. Со неговата креативност и иновативност, професорот Брандл е инспирација и
пример за многу луѓе од неговата струка“, рече Претседателот Иванов при доделување на Медалот.

Вреди да се нагласи дека е автор на 21 книга објавени на 18 светски јазици. Неговите меѓународни активности покриваат 96 земји на сите
континенти. Освен тоа, во неговата биографија
се нотирани повеќе од 550 научни публикации
во областа на лабораториски и теренски испитувања, механика на почви и карпи, фундирање,
земјени работи, тунели, урбани подземни конструкции, реконструкција на историски згради,
патно и железничко инженерство, хидротехничко инженерство и инженерство на животна средина, геосинтетеици, геотермалано инженерство
во вид на анализи на енергетско-активни темели, енергетски тунели, рехабилитација и ублажување на природни катастрофи и слично. Тој е
одговорен за речиси 4.000 проекти за градежнитво, геотехничко и инженерство на животната
средина во Австрија и на други места.
Во својата област се смета за достоен наследник на основоположникот и таткото на модерната механика на почви, Карл Терцаги. Исто
така, во научните и стручните кругови во светот,
Брандл е ценет како исклучителна личност и се
смета за една од живите легенди на полето на
геотехниката.

КРАТКО ЗА БРАНДЛ
Професор Брандл е роден на 29.6.1940 година во
Знојмо, сегашна Чешка. Дипломирал на Техничкиот универзитет во Виена во 1963 година, каде што,
во 1966 година се здобива со степенот на Доктор
на технички науки по Геотехничко инженерство со
највисоки почести. Доминантна научна област на
професор Брандл е градежништвото, но во неговата
работна кариера посебно се посветил на решавање
проблеми во геотехниката, заштитата на животната
средина, енергетската ефикасност кај геотехничките конструкции и други на сите други сродни научни
полиња. Професорот Брандл е докажан пријател на
Република Македонија. Треба да се нагласи фактот
дека е личен пријател на еден од најголемите поддржувачи на нашата држава при стекнување на нејзината независност, д-р Ото Фон Хазбург. Исклучително е негова заслуга што Друштвото за геотехника на Македонија е примено во меѓународното професионално семејството како полноправна членка
со уставното име. Во тој период од 1999 до 2002 година, тој е актулен претседател за Европа на Меѓународото друштво за механика на почви и геотехничко инженерство. Брандл бил домаќин на многу
наши докторанти и магистри кои биле на студиски
престои при Техничкиот Универзитет во Виена. Тие
се сега веќе доценти на Градежниот факултет и се
достојни репрезенти на Македонската геотехничка
наука во светот. Од 2012 година е член на редакцискиот одбор на списанието „Scientific Journal of Civil
Engineering“ во издание на Градежниот факултет
при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Тој е автор на научен труд на првиот том на ова научно списание и редовен учесник на сите стручни
настани во организација на Градежниот факултет
и Друштвото за геотехника на Македонија. Од 2013
година Брандл е визитинг професор на Градежниот
факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”
во Скопје, каде континуирано во неколку наврати
одржува серија многу интересни предавања.

Млади инженери
ОДРЖАНА
ВТОРАТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖЕНИ ВО ЕНЕРГЕТИКАТА 2018“

ЖЕНИТЕ ИНЖЕНЕРИ
– УСПЕШНИ ЛИДЕРИ ВО
ЕНЕРГЕТСКИТЕ КОМПАНИИ

П

ерспективноста, можноста за вработување по студирањето и добрата заработувачка се главните причини
поради коишто жените ја избираат енергетиката како
област за свој кариерен развој и за вработување е клучната
порака од Втората меѓународна конференција „Жените во
енергетиката 2018“. Македонија, по втор пат, беше домаќин
на повќее од 200 успешни жени – инженери од земјава. Организатори на Конференцијата беа Асоцијацијата на здруженијата на инженери - Инженерската Институција на Македонија и ЕВН Македонија.
Жените – инженери, на Втората конфренција, едногласно формираа Асоцијација во која ќе членуваат сите претставнички од сите енергетски сектори и ќе има цел да го
поттикне избор за образование кај женската популација, да
ја подигне свеста кај жената за еднаквоста, да обезбеди
размена на искуства и информации, да објавува огласи за
работа и унапредувања, да обезбеди база на податоци на
сите членки во организацијата, како и работилници и обуки
за професионален развој. Беше потенцирано дека и младите требаа да имаат модел на успешна жена, да се овозможи
можност за работа од дома, да се создадат услови за времено вработување (part-time) и мажите да имаат можност да
користат пост-породилно отсуство.
На отворањето свои поздравни говори имаат Претседателот на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, претсе-
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МАКЕДОНИЈА
Е ЛИДЕР ВО
РЕГИОНОТ
За претседателот на Владата,
Република Македонија, со организирање на оваа конференција,
е лидер во регионот на тема родова еднаквост во енергетиката.
„Ги разбиваме предрасудите дека работата во енергетскиот
сектор е машка професија. Сакаме да знаете дека Владата
е подготвена да учествува во реализацијата на предлозите што произлегоа од оваа конференција. Ги поддржуваме
вашите цели да се иницира воспоставување платформа за
родова еднаквост во науката, технологиите, инженерството и математиката, во Централно европската иницијатива,
регионот, како и за формирање Асоцијација на жени во
енергетиката. Формирањето на асоцијацијата ќе овозможи
одржливост на целите и заклучоците... и преку оваа организација, во иднина, би требало да се спроведуваат активности, на национално, но и на меѓународно ниво, коишто ќе
ги поттикнат жените и посебно младите, за професионален
развој и вклучување во областа“, порача премиерот Заев.

ОДРЖАНА ВТОРАТА МЕЃУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖЕНИ ВО ЕНЕРГЕТИКАТА 2018“

УСПЕШНИ

ЖЕНИ,

ПОУСПЕШНИ

„Доколку се ангажираат жени – инженери на високи позиции
во компаниите во Македонија, тогаш работата во секоја компанија ќе биде многу поуспешна“ беше клучната
порака од Втората меѓународна конференција
„Жени во енергетика 2018”, порача професор
Христина Спасевска, претседател на Инженерската институција на Македонија и организатор
на Конференцијата. „Енергетиката е област за
која сите велиме дека традиционално припаѓа на
мажите... Но, што да прават одличните дипломирани студентки кои, уште од мали нозе, сонувале
да бидат успешни инженери во некоја енергетска компанија. Многу често во традиционалните средини се негува мислењето дека младите
интелектуалки имаат тешкотии во градењето на својата кариера. Затоа што треба да оформат семејство и таа посветеност

КОМПАНИИ

не им остава многу време за усовршување и немаат можности
да заземат високи професионални и менаџерски позиции. Нашите анкети покажуваат дека таа перцепција сé
уште постои и меѓу младите, особено во земјите
со високо развиени економии, кои очекуваат дека
семејството ќе има влијание на нивниот професионален напредок. Но, имаме примери, со кои покажуваме, дека не е секогаш така – дека може
да се напредува со семејство, да се биде добра
мајка и партнер и сепак, да се биде истакнат професионалец. Можеби причината лежи во нешто
друго, во табуата и кај жените и кај мажите, дека
жените тоа не го можат тоа истовремено. Треба
да укажуваме на нашите ученички, студентки,
вработени и колешки дека, од родовата припадност, не се црпи
квалитетот и професионалноста на една личност“.

ПРИДОНЕС КОН ТРАЈНИ ПРОМЕНИ
За претседателот на Владата, Република Македонија, со организирање на оваа конференција, е лидер во регионот на
тема родова еднаквост во енергетиката.
„Ги разбиваме предрасудите дека работата во енергетскиот
сектор е машка професија. Сакаме да знаете дека Владата
е подготвена да учествува во реализацијата на предлозите што произлегоа од оваа конференција. Ги поддржуваме
вашите цели да се иницира воспоставување платформа за
родова еднаквост во науката, технологиите, инженерството и математиката, во Централно европската иницијатива,
регионот, како и за формирање Асоцијација на жени во
енергетиката. Формирањето на асоцијацијата ќе овозможи
одржливост на целите и заклучоците... и преку оваа организација, во иднина, би требало да се спроведуваат активности, на национално, но и на меѓународно ниво, коишто ќе
ги поттикнат жените и посебно младите, за професионален
развој и вклучување во областа“, порача премиерот Заев.
дателката на Инженерската институција, професор д-р Христина Спасевска и Штефан Петар, претседател на Управниот одбор
на ЕВН Македонија. Исто така, на конференцијата, учествуваа
Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика и
Зорица Апостолоска, министер без ресор задолжена за странски инвестиции, директорите на АД ЕЛЕМ и АД МЕПСО, Драган
Миновски и Сашо Василевски, Даниела Китанова, претседавач
на Организацискиот одбор на
„Жени во енергетиката“ и менаџер во ЕВН Македонија, Ева
Шуклева, претседателка на
Надзорниот одбор на МЕПСО
и Верица Узунова, претседателка на Надзорниот одбор
на Електрани на Македонија.
Конференцијата ја збогатија
со свое учество и многу друМихела Швицер- Блум, заменик амбасадорка на
Соединетите Американски Држави во Република Македонија

БЕЗ УПОРНОСТ НЕМА
ПОСТИГНУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ
Штефан Петер, претседател на Управниот одбор на ЕВН
Македонија и домаќин на Конфернцијата порача дека да се
направи настанот по втор пат е навистина значајно и важно.
„Тоа ја покажува волјата на организаторите да променат
нешто и да бидат упорни. И ова ги обединува сите вклучени
сегменти: креаторите на политиката, образовниот сектор и
бизнис секторот. Ние сите знаеме дека без упорност нема да
ги достигнеме нашите цели. Еднократните мерки без програми за следење, најверојатно, ќе ги намалат постигнатите
ефекти... Бројот на жени на технички позиции во енергетскиот сектор, сè уште, има потенцијал да се подобри. За да
го оствариме овој потенцијал, треба да им се обратиме на
младите да знаат дека ако имаат желба и способност, постои можност да се едуцираат, а потоа и да се вработат во
области кои обично не се поврзуваат со нивниот пол“.
ги успешни жени – инженери од целиот свет, кои ги пренесоа
своите знаења и искуства и ги мотивираа нашите жени – инженери уште повеќе да се борат за подигнување на свеста за
важноста на родовата рамнотежа во бизнис заедницата.
На конференцијата присуствуваа повеќе од 200 успешни
жени од енергетиката, кои два дена, дебатираа, разменуваа
искуства и информации, слушаа предавања од странски експерти, панел сесии, интерактивни работилници. На конференцијата учествуваа експерти, претставници од универзитети, од бизнис заедницата, меѓународни и регионални организации, државни институции и професионални организации
од 12 земји членки на Централно Европската Иницијатива,
коишто работат во енергетскиот сектор. Конференцијата е
проектна активност на Централно Европската Иницијативаи
е поддржана од компаниите АД ЕЛЕМ и АД МЕПСО.

ИНЖЕНЕРСТВО - јуни 2018

43

Млади инженери
ИНТЕРВЈУ

МАКЕДОНИЈА ДОМАЌИН НА
ПОДУНАВСКО-ЕВРОПСКА
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА
ГЕОТЕХНИЧКО ИНЖЕНЕРСТВО

Д

руштвото за геотехника на Македонија, годинава, беше домаќин на повеќе од 250 научници-геотехничари и инженери,
кои три дена разговараа за полесно детектирање и менаџирање на опасностите и ризиците во случаи на катастрофи на 16-тата
Подунавско-европска конференција за геотехничко инженерство.
Тема на конференцијата беше „Геотехнички хазарди и ризици: искуства и пракса“, кадешто научниците дебатираа за влијанието
на геотехничките опасности врз инфраструктурата – лизгање на
земјиштето, вештачки падини, земјени работи, длабоки ископувања,
брани, пропусти при поправка на падина, опасности од поплави,
земјотреси, темели на мостови и изградба на тунели.
Покровител на конференицијата беше Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, кој потенцираше дека „фактот
што оваа значајна конференција се одржува кај нас е признание за
Република Македонија “.
„Денес, Република Македонија се поврзува со европските транспортни коридори. Се градат патишта, тунели и мостови, се развиваат индустриски капацитети. Се разгранува и продлабочува протокот на луѓе, стоки, капитал и услуги. И сето тоа има една цел а тоа
е повисок економски раст и развој за македонските граѓани. Но, за
економскиот раст и развој да биде одржлив, повторно ни е неопходна експертизата на геотехничките инженери. Нашиот регион, за
жал, не е имун на катастрофите. Сето она, што сме го наследиле од
претходните генерации, сето она, што нашата генерација го создава
може да исчезне за само неколку секунди. Драстичните климатски
и метеоролошки промени што се на повидок ќе го зголемат ризикот
од хидролошки непогоди во Европа“, рече Претседателот Иванов во
поздравното обраќање при отворање на Конференцијата.
Организаторот на конференцијата, професор д-р Милорад Јовановски, во своето обраќање објасни дека „Македонија е на исто
рамниште со другите држави од регионот во однос на развојот на
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геотехничкото иженерство“. „Природните катастрофи се случуваат
секаде во светот, но добро е државите да бидат подготвени и да
ги превентираат можните последици. Оваа конференција е признание за нашето друштво и довербата да ја организираме едногласно
беше дадена од Бордот на директори на европското здружение во
Виена во 2014 година. Идејата да се разговара за опасностите и за
ризиците поттикна од големите катастрофи кои се случија последниве години во регионот и пошироко. Јасно е дека проценката и менаџирањето со ризикот се наметнува како потреба во сите области
на геотехнологијата. Меѓународната размена на информации е од
круцијална важност за унапредување на знаењето и искуството во
оваа научна и практична дејност. Непогодите не може да се спречат
до крај, но може да се намалат последиците. Оваа конференција
дава добри примери и начини како тие да се намалат“, рече професорот Јовановски.
Импресиониран од Друштвото за геотехника и од Конференцијата беше и професор Чарлс Нг, претседател на светско здружение за механика на почви и геотехничко инженерство. Конференцијата има 54 годишна традиција откако првпат е организирана во
далечната 1964 година. Еден од членовите на Основачкото собрание бил професорот д-р Хајнц Брандл од Техничкиот универзитет
во Виена, кој е и иницијатор за нејзино одржување во Македонија.
Друштвото за геотехника на Македонија ја реализира оваа
меѓународна конференција во соработка со Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“, Градежниот факултет, Комората на овластени
архитекти и овластени инженери и Инженерската институција на
Македонија. Покровител на конференцијата е Претседателот на
Република Македониј, а конференцијата се одвива под закрила на
Меѓународното друштво за механика на почви и геотехничко инженерство (ISSMGE), поддржана и од Меѓународната асоцијација за
тунелоградба и подземни конструкции (ITA).

Млади инженери

ОДГОВОРНИ СМЕ ДА ГИ ВЛОЖИМЕ
СИТЕ НАПОРИ ЗА ОДРЖЛИВ
РАЗВОЈ ЗА ИДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ

М

акедонија, повторно, беше домаќин и
организатор на меѓународната конференција ГРЕДИТ 2018 - Зелен развој,
зелена инфраструктура и зелени технологии на
23 и 24 март во Скопје, во организација на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, БЕНА
– Балканската асоцијација за животна средина,
Здружението ФУЕЛ, Здружението 6та Ѕвезда и
ПАКОМАК, Комората на овластени архитекти и
овластени инженери, а со поддршка на Инженерската институција на Македонија.
Околу 300 научници од 20 држави дебатираа на тема „Урбано загадување на воздухот
и депонии за уништување на комунален отпад
– нерегулирани депонии“. На конференцијата
беа претставени 150 научни трудови на автори
од Македонија, Иран, Турција, Кипар, Грција,
Бугарија, Романија, Молдавија, Украина, Русија,
Албанија, Србија, Косово, Црна Гора, Босна, Хрватска, Италија, Португалија, Велика Британија,
Соединетите Американски Држави и други земји.
Притоа, беа презентирани истражувања на теми,
како што се Загадување на воздухот, водите и
почвите, Проценка на ризик во животната средина, Одржлив развој, Обновливи извори на енергија и управување со природните ресурси, Земјоделство, шумарство, ароекологија, безбедност
на квалитетот на храната, Управување со урбан
и индустриски отпад и отпадни води, Климатски
промени – биодиверзитет – Енергетска ефикасност, Зелени паметни градови / општества
– зелена архитектура и транспорт, Здравје и животна средина и други теми. Особен осврт беше
даден на потенцирање на важноста на зелените
пристапи при управување со животната средина,
преку планирање и имплементација/искористување на еколошките технологии и системи во
одржливите Зелени инфраструктури
„Како одговорни членови на нашите заедници,
препознаваме и разбираме дека наша е одговорноста да ги вложиме сите напори за постигнување
Одржлив развој за нашите идни генерации. Плодовите на развојот, како што се модерните услови
за живеење или практичните секојдневни добра,
можеби сега се „слатки“, но најверојатно ќе станат „кисели“ доколку продолжиме да ги деградираме животната средина и природните ресурси,
како што се квалитетот на воздухот, водата и
почвата. Уверувањето за продолжување на квалитетот на она што го имаме е голем предизвик

за нашите заедници во однос на нашите идни генерации. Затоа, наша апсолутна обврска е да ставиме акцент на критериумите за одржливост во
сите претстојни напори за развој“, рече д-р Џанер
Занбак, потпретседател на Балканската асоцијација за животна средина (БЕНА) на денешното
отворање на научната конференција.
Кочо Анѓушев, вицепремиер за економски
прашања во Владата на Република Македонија,
зборуваше за значењето на управувањето со отпадот и политиките за управување со депонии
во вкупната оценка на аспектите на животната
средина во Република Македонија.
Според професор Даме Димитровски, претседател на Организацискиот одбор на ГРЕДИТ
2018, веднаш по завршување на претходната
прва научна конференција станало јасно дека постојат голеим предизвици кои треба да се решат
во однос на заштитата на животната средина.
„GREDIT2018 е посветена на зелениот развој, зелената инфраструктура и зелените технологии. Веднаш по заклучоците од GREDIT2016
стана јасно дека е потребно научните и техничките достигнувања од областа на влијанијата врз животната средина практично да
бидат применети. Градоначалникот на Скопје,
како и на неколку други градови во светот,
имаат сериозен предизвик, итно да спроведат
политики на зелениот развој, зелената инфраструктура и зелените технологии за да може
да обезбедат здрава урбана средина“, вели Димитровски од Машинскиот факултет во Скопје.

Примарна цел на БЕНА е да ја зголеми
свеста за конфликтните аспекти на индустријализацијата и растот на урбаниот
животен стил, кои бараат зголемена употреба на природните ресурси, создавање
отпад и деградација на квалитетот на животната средина на локално, регионално
и глобално ниво. Во текот на последните
две децении, B.EN.A. обезбедува ефикасни форуми за академските, административните и комуналните власти и организации во балканскиот регион да ја подигнат
свеста и да внесат мултидисциплинарни
пристапи кон инфраструктурни проекти за
заштита на животната средина.

Од конференцијата произлегоа 30-тина
трудови кои ќе бидат објавени во научни списанија со Импакт фактор според Thomson Reuters
и уште 100тина трудови кои ќе бидат објавени
во значајни меѓународни журнали. Свои пленарни предавања на конференцијата оддржаа
10 истакнати научници во светски рамки, со што
ги отворија темите за дискусија за останатите
предавачи. Амфитеатарот на Технолошко-металуршкиот факултет и холот, беа претесни за да
ги примат сите заинтересирани учесници на конференцијата. Времето за презентација на секој
од трудовите иако доволно, се чинеше прекратко, со што научните дискусии продолжуваа и на
паузите, на вечерите и на прошетката низ Скопје.

Од Конференцијата, покрај размената на научните погледи, најголем бенефит беше вмрежувањето на луѓето, од што се надеваме дека ќе
произлезат следни научни истражувања и научни
проекти. Градот Скопје, како вистински домаќин,
учесниците на Конференцијата ГРЕДИТ ги прими
во објектот на Музејот на Град Скопје, каде покрај
стандардните поставки, учесниците на конференцијата со мал коктел и забава ја затворија оваа
конференција.
Особено задоволство беше што на отворањето на конференцијата се појавија претставници на бизнис заедницата, научната и академска јавност и државните и локалните институции,
со што покажаа заинтересираност да применат
научни решенија за справување со проблемите
во животната средина. Следните настани на
ГРЕДИТ агендата се поврзани со аерозагадувањето во урбани средини, справувањето со отпад и развојот на планови за управување со отпад, како и бучавата во урбаните средини, како
важен параметар на животната средина.

Се гледаме на
Конференцијата ГРЕДИТ2020!
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ПРОЕКТ „BEET“

ГРАДИМЕ ВЕШТИНИ ЗА
ГРАДЕЊЕ ОДРЖЛИВА ИДНИНА

Е

вропа има потреба за подобрување на вештините на повеќе од три милиони работници во градежната индустрија за да се остварат целите за енергетска ефикасност до 2020 година. Ова е нотирано во завршниот извештај од спроведувањето
на BUILD UP Skills иницијативата на Европската комисија, која течеше во периодот од
2011 до 2016 година. Според овој извештај, неопходно е да се подобрат вештините на
градежните работници и на професионалниот кадар, какошто се техничари, инженери и
архитекти, односно на учесниците во сите сегменти од интегралниот синџир на вредности на градежниот сектор.
За да се следат предизвиците кои ги носат новите трендови на развој, потребна
е развиена свесност за новите пристапи во процесот на градење: изградба на градби
со енергија близу до нула (Nearly-Zero Energy Buildings - NZEB); интегрирање на обновливите извори на енергија; имплементирање на нови системи и процеси, како што
се стандардизација на шемите за сертификација на градби и користење на алатки за
информациско моделирање на градби (Building Information Modeling – BIM).
Во Македонија и во уште 29 европски земји, за да се постигнат наведените цели, се
спроведоа низа активности во рамки на два проектни циклуси на BUILD UP Skills иницијативата преку успешно реализираните проекти: BUILD UP Skills MK (http://buildupskills.
mk/) во периодот 2012-2013 и BUILD UP Skills BEET (http://www.beet.mk/) во периодот
2014-2016. Овие проекти станаа синоним за енергетска ефикасност во градбите, препознатливи меѓу релевантните институции и компании во земјата.
Но, овие резултати сами по себе се и обврска за продолжување по истиот пат. Затоа, во рамките на програмата Хоризонт 2020 на ЕУ, во повикот во областа на Енергетска ефикасност, на тема „Вештини во градежништвото, потврдениот национален
конзорциум“ воден од Стопанската комора на Македонија ја стартува имплементацијата
на Проектот со наслов: „Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење“ (TRAINEE – TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient
construction). Проектот се реализира во 30 месечен период со почеток од 1 мај 2018
година. Партнери во проектот се Стопанската комора на Македонија како проектен координатор, Здружението на бизниси и консултанти „Креација“, Факултетот за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,
Инженерската институција на Македонија, Центарот за образование на возрасни и БИМ
Академија како партнер од Шпанија.

ЦЕНТАР НА ЗНАЕЊЕ – ЦЕНТРАЛНА ТОЧКА ЗА
„ИДЕНТИФИКУВАЊЕ, КРЕИРАЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ“
Во проектот TRAINEE, како клучен резултат ќе биде основањето на Центар на
знаење, со кој ќе се обезбеди реализирање на еден од клучните импакти на овој
проект – а тоа е одржливоста и по завршувањето на проектот. Центарот на знаење
ќе се креира како посебна организација во рамките на Инженерската институција
на Македонија, која е еден од партнерите во проектот. Центарот на знаење ќе ги
обедини активностите на сите проектни партнери кои се протегаат во различни области од енергетски ефикасно градење и ќе има клучен придонес во одржливоста на
имплементацијата на развиените обуки за градежните професионалци - архитекти,
инженери и градежните работници, преку вклучување на провајдерите на обуки.
Мисијата на Центарот на знаење е насочена кон поврзување на формалниот и неформалниот систем за стручно образование (VET системот) со потребите на пазарот
на труд, надградување и подобрување на стручните квалификации, подобрување на
перспективите за вработување и зајакнување на социјалната кохезија. Преку Центарот ќе биде спроведена и широка промоција на концептот на доживотно учење,
преку развините шеми за обуки и процесот на препознавање на претходното информално учење. Сите активности во рамките на Центарот ќе бидат организирани од мотото „идентификување, креирање и подобрување на вештини“, кои ќе го обезбедат
градењето на енергетски ефикасна иднина.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ:
ГРАДЕЊЕ КВАЛИФИКУВАНА РАБОТНА
СИЛА ВО ГРАДЕЖНИОТ СЕКТОР
Повикот во својот фокус го има и мултидисциплинарниот пристап и интеракцијата меѓу различните професии, како
и зголемено следење на потребите на
крајните корисници, како што е квалитетот на интериерните услови во градбите и
подобрено функционирање и одржување
во целиот циклус на градбата (проектирање, животниот циклус на материјалите,
вградената енергија итн.). Затоа, проектот
тежи кон проширување на областите во
кои се очекува да има влијание, нагласувајќи ги елементите на мултидисциплинарност и иновативност преку активностите кои се насочени кон остварување
на три посебни цели: натамошно подобрување на вештините на градежните
професионалци - архитекти, инженери и
градежни работници за градење енергетски ефикасни објекти преку обука и
преквалификации, со цел да се постигнат
параметрите на ЕУ „Стратегијата 2020“
за енергетска ефикасност, примена на
алатки за информациско моделирање на
градби (BIM-building information modeling)
на национално ниво и прифаќање на надградените вештини на градежните работници од страна на пазарот на труд преку
остварување на соработка со различни
професионални групи.

