
Кратка биографија на кандидатот ФИЛИП СЕРАФИМОВСКИ 

 

 Здраво дечки, јас сум Филип Серафимовски и сум кандидат за претседател на ФСС. За тие 
што не ме знаат, јас сум студент од IV кодина на КХИЕ. Се гледам како иден инженер во полето 
на дигитално процесирање на сигнали. Моментално вложувам натчовечки напори за да ослабам 
пред сликање за табло :D Слушам музика 16 часа во денот, омилен рапер ми е Drake, обожавам 
серии со одлично напишан дијалог и чаша квалитетно вино. Секогаш сум расположен да помогнам 
на луѓе, бидејќи да се биде човек е бесценето. Прилично сум гласен, бесконечно исправам „криви 
дрини“ и ревносно се борам против секакви неправди.  

Ги имам поминато повеќето од фазите низ кои поминува типичен студент на ФЕИТ – 
хаотично ја започнав и едвај ја „извадив“  I година, делимично створив работна навика во II 
година, за од III па навака да се борам за највисоките можни оцени на најтешките предмети. По 
аналогија на мојот успех на факултетот, истовремено растев и созревав јас како личност. Ги 
увидов убавите страни на нашиот Факултет, но ги видов и пропустите на кои мора да се работи.  
Целосно сум свесен за проблемите кои ве мачат и имам идеја што би направил во врска со нив. 

 Во моите 3 години на ФЕИТ запознав многу колеги кои ми прераснаа во одлични 
пријатели, кои ми излегоа во пресрет и во најтешките моменти. Затоа сметам дека редно е и јас, на 
некој начин, да ја искажам мојата благодарност и да возвратам на ова наше „електрашко“ 
општество. Оваа претседателска кандидатура ја гледам како прилика да издејствувам за позитивни 
промени на ФЕИТ, да го зајакнам вашиот статус како студенти и да го подобрам животното 
искуство кое ќе го стекнете во текот на студиите. Ова е мојата шанса, додека сум сè уште студент 
на ФЕИТ, да направам добро дело за вас. 



Стефан Наумоски 

 

 Јас, како редовен студент во трета година на студиската програма Компјутерско хардверско 
инженерство и електроника ( КХИЕ ), поттикнат од недостигот на кредибилно и доверливо 
студентско тело кое што ќе се залага да се чуе секој студентски глас што е можно подалеку сум 
овогодишен кандидат за претседател на Факултетското Студентско Собрание.  

Во моето слободно време уживам да сум во природа, да пливам или пак да научам нешто ново од 
било која област на човековото дејствување.  

Дополнително охрабрен од моето четиригодишно искуство во меѓународен сојуз за решавање на 
интернационални конфликти во Брисел, како и фактот што сум бил директно вклучен во 
креирањето на образовни политики во средното образование, сакам моето искуство несебично да 
го вложам во создавање на кредибилно студентско тело кое што ќе биде двигател на студентски 
промени. Сметам дека сум спремен да воведам промени и нов пристап кон решавање на 
проблемите. 

Како претседател, ќе се залагам да секоја одлука на ФСС биде јасна, гласна и транспарента со 
вклученост од сите засегнати студенти.  

• Референдумски транспарентен начин на носење на одлуки каде што ќе се инволвирани сите 
студенти.  

• Навремено и подеднакво информирање на сите студенти. Тоа ќе го остварам така што ќе 
креирам канал за комуникација на сите студенти на порталот е-курсеви. 

• Вистински европски програми, не само ЕКТС. 
• Работно време од 9 часот, добро организиран распоред на предавања и полагање. 
• Подолга колоквиумска седмица од 10 дена со претходна пауза. Предлагам казнената сесија 

да не е дел од редовната испитна сесија. 
• Полагањето со физичко присуство во време на пандемија не смее да задолжително! 

Предлагам да секој студент има можност да полага онлајн. 

Меѓу многуте системски аномалии, не можам, а да не забележам дека и елементарните услови во 
зградата на ФЕИТ, за жал се занемаруваат. Парното греење, чисти и снабдени тоалети, реновирана 
читална со интернет пристап се потреба за секој студент, а не привилегија! 

На крај сакам да нагласам, дека сѐ од горенаведеното се само мои идеи за пропусти кои сум 
ги забележал, и дека ниту еден од овие предлози нема да биде предложен до Деканат доколку 
претходно не биде референдумски усвоен од мнозинството студенти! Впрочем, тоа е главната моја 
мотивација – јасни, гласни и транспарентни одлуки! 

 

Со почит, 



Кратка биографија на кандидатот  
MAГДАЛЕНА ЈАКИМОВСКА 

 

 

 Јас сум Магдалена Јакимовска, имам 19 години, родена сум во Скопје, 2001 година. Сега 
сум студент  во прва година на ,,Факултетот за електротехника и информациски технологии’’  на 
насока Компјутерски технологии и инженерство (КТИ).  

   Сакам да сум дел од проекти и настани надвор од формалните студии кои нудат многу 
предизвици и учење на нови работи. По природа дружељубива личност, креативна и секогаш 
подготвена за соработка.  Во слободното време сакам да читам книги, а хоби кое се истакнува од 
сите останати активности е пишувањето на поезија и проза, преку кои најдобро успевам да ги 
искажам своите чувства. 

   Членувањето во Факултетското студентско собрание (ФСС) ќе биде мое задоволство, затоа што 
сум личност која им помага на другите, сака да е дел од тим и да стекнува нови знаења и искуства. 



Кратка биографија на кандидатот Андреј Котевски 

 

  

 

 

 

 

 

 

  Јас сум Андреј Котевски, роден 24.01.2002 во Скопје и моментално сум студент на прв циклус 
студии во првата година на студиската програма ЕАОИЕ (Електроенергетика, автоматизација и 
обновливи извори на енергија). Средното образование го завршив во СУГСГ „Орце Николов“ на 
Природно Математичко подрачје А. Причината поради која се запишав на овој смер е да 
придонесам кон користењето на обновливите извори на енергија како замена за фосилните горива 
со што би го подобриле здравјето на околината, исто така од секогаш сум бил ентузијаст за разните 
технологии од оваа област, па затоа сакам да работам кон нивниот развиток во иднината. 

  Решив да се кандидирам за член на ФСС, затоа што имам желба да стекнам нови знаења, да 
запознаам нови луѓе коишто ќе ми помогнат во ширење на моите перспективи, како и да се вклучам 
во студентскиот живот. При тоа би сакал да учествувам во решавањето на проблемите со кои 
студентите се соочуваат, особено во овој период на онлајн настава каде се појавуваат сѐ повеќе и 
повеќе предизвици. Исто така да бидам гласот на моите колеги кој ќе им овозможи да ги искажат 
своите идеи се со цел истите да бидат реализирани. Иако немам претходно искуство, сметам дека 
моите идеи и размислувања би можеле да придонесат на некој начин во подобрување на 
студенскиот живот. 



Кратка биографија на кандидатот Давид Атанасоски 

 

 

Почитувана ИК на ФЕИТ, 

 Моето име е Давид Атанасоски, редовен студент во прва година на стидиската програма 
Компјутерски технологии и инженерство (КТИ). Доаѓам од Прилеп.  

 Во текот на моето формално образование имам учествувано на различни натпревари од 
областа на роботиката и програмирањето. Во текот на моето досегашно образование имам 
изработено повеќе проекти од споменатите области, кои можат да најдат примена во 
секојдневниот живот. 

Но, покрај формалното образование сум бил дел и од повеќе работилници и волонтерски 
активности организирани од невладини организации преку кои ги имам подобрувано моите меки 
вештини, дебатирано на теми кои ги засегаат младите и слично. 

 Мојата кандидатура произлегува од желбата и надежта дека ние младите сме оние кои ги 
носат промените во едно општество. 

 Како кандидат за член на ФСС би се залагал за подобрување на животот на студентите преку 
активно учество во активностите на собранието, учество во дебати, но и со давање на конкретни 
идеи и предлози за тоа како ние студентите можеме да го подобриме нашиот студентски живот. Од 
нас за нас и останатите.  



ОЛИВЕР ВАСЕВСКИ 

 

   

Здраво! Јас сум Оливер Васевски, студент на КХИЕ смер. Доаѓам од Македонска Каменица, 
а во Скопје покрај на ФЕИТ, посветувам време и на многу други работи: социјални науки, 
филозофија, спорт, уметност, дружба итн. Заземам активно учество во UWC Macedonia и UWC 
движењето општо, а од следниот месец се надевам истото ќе можам да го кажам и за ФСС!  

Се кандидирам за член на ФСС од две причини: сакам активно да учествувам и 
придонесувам за заедницата на ФЕИТ и имам конкретни идеи што можат на сите да ни бидат од 
корист!  

Прво, сакам ФСС да биде вистинско претставничко тело и да ги претставува студентите, а не 
да биде експертско тело кое ќе одлучува во име на студентите. Сакам ФСС да биде инклузивно и 
отворено за било кој студент кој сака да се вклучи во креацијата и напредокот на сопствената 
заедница. Од овие причини ќе се залагам за системски промени и механизми во работата и 
структурата на ФСС кои ќе овозможат сечиј глас да биде слушнат и секој студент да има прилика да 
внесе свој инпут на било која тема.  

Второ, сметам дека ФЕИТ вложува нула напор да креира било каква социјална структура / 
заедница. Разочарувачки е во 2020 единствен простор кој не спојува сите студенти и ни овозможува 
канали на комуникација, интеракција, дружба и заедништво, да биде неформално организирање 
на социјална мрежа (Фејсбук групи). Сакам во иднина да видам формални социјални структури кои 
сите ќе не спојуваат и ќе ни го олеснуваат студирањето на ФЕИТ. Потоа, задолжителен период на 
ориентација пред академскиот почеток за секој бруцош во рамки на кој сите бруцоши ќе можат 
подобро да се запознаат меѓу себе, со факултетот, со постарите генерации, со што им следи во 
иднина итн. Исто така сакам ФЕИТ и ФСС да вложуваат сериозни напори и грижа да ја одржуваат и 
зајакнуваат оваа академска заедница.  

На ова, и на се друго, ќе работиме заедно во претстојната година доколку станам дел од 
ФСС, со цел да донесеме подобри денови на ФЕИТ за секој еден од нас! 



Кратка биографија на кандидатот Ева Иванов 

 
Јас сум Ева Иванов,  родена сум на 03.11.2000 во Скопје, а средното образование го 
завршив во СУГС “Орце Николов”. Моите студии ги продолжив на ФЕИТ и моментално сум 
втора година на студиската програма Компјутерско системско инженерство, автоматика и 
роботика(КСИАР). 

Додека бев во средно помогнав во организирање на неколку настани во склоп на моето 
училиште, од кој за мене најзначаен беше последната “Орцашка” свирка од мојата 
средношколска кариера. Неколку години од средно бев член и во дебатниот клуб на МОФ 
кој ми помогна да развијам критичко мислење и сеопфатно разгледување и 
размислување за проблемите кои се појавуваат во секојдневието. Покрај сѐ ова голем 
интерес имам за филмови и серии, а во слободно време гледам да патувам колку што 
можам повеќе. 

Во последниве неколку години сфатив колку е важен активизмот и ангажираноста околу 
нештата кои нѐ засегаат сите, посебно сега за време на студиите. Моментално сум дел од 
студентската организација БЕСТ, а се кандидирам за член на ФСС токму поради тоа што 
сметам дека можам со тоа да помогнам во решавање на проблемите со кои се соочуваат 
студентите на нашиот факултет. Верувам дека како член на ФСС ќе можам точно да ги 
пренесам мислењата и проблемите на моите колеги и преку тимска работа со останатите 
членови да изнајдеме ефективно решение за истите. 

 

 



Кратка биографија на кандидатот Марко Илиевски 

 

  Јас Марко Илиевски како студент во втора година на Факултетот за електротехника и 
информациски технологии на студиската програма Електроенергетски системи (ЕЕС) би сакал 
накратко да ви ги претставам моите ставови, размислувања и идеи. 

 Како најважна стапка на секој факултет, се разбира е едукацијата. Но дали таа би била 
исправна ако нема интеракција помеѓу професорите и студентите?! Најисправните одлуки се 
донесуваат кога двете страни се сослушани и соодветно се разгледани сите размислувања. Идеите 
и мислењата на студентите сметам дека се еден од поважните фактори за подобрување на 
образованието, бидејќи ние сме тие кои наидуваме на проблемите и недостатоците во него. Со 
меѓусебна соработка и интеракција би дошле до разрешување на недостатоците. 

 ФЕИТ е место каде се стекнуват многу пријателства, има многу дружба и работа на многу 
проекти. ФСС ја има главната улога во спроведување на тие проекти, решавање на проблемите на 
студентите и е главен “виновник“ за дружбата меѓу студентите. Токму тоа ме поттикна да се 
кандидирам за член на ФСС. 



Дариа Најденовска 

 

 

 

  Почитувани колеги, Јас сум Дариа Најденовска, студент во втора година, I циклус студии на 
„Факултетот за електротехника и информациски технологии“ во Скопје на студиската програма 
Компјутерско хардверско инженерство и електроника. Родена сум на 27.02.2000 во Охрид. Во 
2014та година се преселив во Скопје и моето средно образование го завршив во СУГС Гимназија 
„Орце Николов“, Природно-математичко подрачје, комбинација А.  

  Моите  години во средно образование ги поминав како активен член на средношколски 
дебатен клуб и член, а подоцна и предавач во младински клуб „Артивизам“ при Младински 
Образовен Форум. Од кога знам за себе танцувам и цртам, па и така го поминувам слободното 
време, кога го имам. 

  Оваа година решив да се кандидирам како еден од претставниците на мојата генерација во 
ФСС бидејќи сметам дека можам да допринесам во подобрувањето на условите за студирање 
на факултетот, а и достоинствено да ги претставувам проблемите и идеите на студентите од 
втора година пред собранието и активно да бидам вклучена во решавање или реализација на 
истите.  

Контакт: daria.njd27@gmail.com 

 



                              Кратка биографија на кандидатот Дијана Кузманова   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

         Здраво колеги, јас сум Дијана Кузманова. Моментално сум втора година на 
ФЕИТ, на студиската програма Електроенергетика, автоматизација и обновливи 
извори на енергија.   

  Според мене, целта на образовните институции е да се едуцираат учениците и 
студентите, но и да се оспособат да имаат конструктивна улога во општеството. 
Токму затоа, за системот на едукација да биде квалитетен и ефективен, неопходно 
е нивното мислење и нивните идеи  да бидат пред сé добро презентирани, а потоа 
слушнати и разработени. Факултетското студентско собрание има кардинална 
улога во исполнувањето на оваа мисија, па затоа би сакала да придонесам за 
неговото функционирање, а со тоа и за сите студенти.   

  Во глобала, низ моите активности се провлекува многу дружба, наука, природа и 
култура. Веќе неколку години сум извидник, па во слободно време се трудам да 
придонесам за работата на одредот, нo и на Сојузот на извидници на Македонија 
преку обучување на помладите, планирање на програма и организирање на 
настани.  Бев член на Еко одборот на средношколскиот „Еко клуб“. Покрај сите 
обврски, се трудам да си оставам малку време за глума, литературни настани, 
фолклор, добра книга или серија.   

 



Кратка биографија на кандидатката Анастасија Марковска 

 

Здраво, јас сум Анастасија, студентка во втора година на Факултетот за 
електротехника и информациски технологии, насока Компјутерско хардверско 
инженерство и електроника (КХИЕ). Поттикната од важноста на студентското 
организирање за подобрувањето на студирањето и севкупниот студентски живот, се 
кандидирам за преставничка на студентите на ФЕИТ во нашето Факултетско собрание. 

 Сметам дека за оформувањето на еден инженер, колку што е потребна теориска 
поткрепа, толку е клучна и изложеноста на практична и научно-истражувачка работа. 
Поради тоа, во претходната учебна година бев дел од Комисијата за наука при ФСС-
ФЕИТ. Иако пандемијата беше пречка при реализацијата на планираните активности, 
сепак се надевам на нивно остварување во блиска иднина. Па така, освен организирање 
на повеќе натпревари и студентски конференции во рамки на ФЕИТ, во ФСС би се 
залагала и за поголема менторска соработка помеѓу студентите и професорите кога се 
работи за научно-истражувачки проекти, како и за поголемо вмрежување меѓу 
поранешни и сегашни студенти. Сето ова цели кон создавање поконкурентни идни 
инженери со цврст темел врз кој ќе ја градат својата кариера. 

 Кога станува збор за исполнување на улогата на студентски претставници, 
вкупниот број на студенти и можностите за комуникација се дефинитивно на наша 
страна. Поради тоа, во рамки на ФСС, би охрабрувала дирекно вклучување на 
студентите во носењето одлуки преку прашалници, анкети и отворени состаноци. 
Освен поголема транспарентност на Собранието, придобивка од ова е и демократско 
одлучување за низа проблеми – од логистички прашања околу полагањето на испити 
до спроведувањето на предмети, достапност на материјали итн. 

Кон оправдувањето на мојот кредибилитет зад оваа кандидатура би го спомнала 
четиригодишното искуство како дебатер (и државен дебатен шампион во 2017 година), 
кое ќе помогне во потенцијалните преговарања. Секако, тука е и моето гледиште за 
значајното место на студентите во секое општество.  

На сите кандидати им посакувам среќа, а на избраните – успешна работа. 

 

e-mail за контакт: anastasija1markovska@gmail.com  



Кратка биографија на кандидатот Никола Јовановски 

 

 Инженерството има голем потенцијал да прави добро, кој виден или не се реализира 
тековно.  Како студенти, немаме целосно јасна слика за можностите на нашата струка. Очекувано, 
но сепак би сакал да придонесам за расветлување на тие можности.   

Студирам на смерот Електроенергетика, Управување и Менаџмент, имам повеќегодишно 
искуство во организации и структури и веќе имам искуство во студентско организирање. 
Поконкретно, позади мене имам веќе еден мандат како претставник во Факултетското Студентско 
Собрание 2019/2020, како и организирање настани на факултетот во учебната 2018/2019, како 
„Бруцошко интегрирање.“  

Дополнително имам искуство како член во управниот одбор на Младите Можат што 
одблиску ме запозна со организациско делување. Исто така, се залагам за справување со 
климатската криза како една од најголемите закани  за нашата генерација. Ова посебно е изразено 
со моето волотирање во Биди Зелен и движењето Fridays For Future – Skopje.  

Оваа година се фокусирам на студиите. Факултетското Студентско Собрание е платформата 
каде што одлучуваме дека ќе се посветиме да си ги подобриме студиите, така што во голем дел 
одат рака во рака. Има уште многу предизвици пред нас кои ќе бидат дел од нашето студирање, 
нагласени поради низите глобални кризи кои стигаат до нас. Наше ќе биде да бидеме присутни и 
да вложиме труд за подобро задутре.  



Кратка биографија на кандидатот Надежда Илиева 

 

 

  

Јас сум Надежда Илиева, студент во 3та година на Факултетот за електротехника и 
информациски технологии, на студиска програма Телекомуникации и информациско инженерство. 
Родена сум во Скопје на 12.01.2000 година, а живеам во Лозово. Основно училиште завршив во ООУ 
"Методи Митевски Брицо" во Лозово, додека средно во ПСУ "Јахја Кемал" во Скопје.  
Изборот на мојата професија не беше тешка одлука, бидејќи отсекогаш сум имала афинитети кон 
природните науки, особено математиката. На ФЕИТ го најдов она што за мене претставува совршена 
симбиоза од области кои што ме интересираат, како што се електротехниката, математиката, 
телекомуникациите и програмирањето. Јас сум поранешен натпреварувач по математика и 
неколкугодишен член на македонската репрезентација за Интернационалната, Европската и 
Балканската математичка олимпијата. Зад себе имам бројни награди и медали на многу домашни 
и меѓународни натпревари. Покрај студирањето одделувам дел од своето слободно време и 
работам како наставник по математика за натпревари. Тоа ми претставува задоволство бидејќи 
сметам дека е исклучително важно да се споделуваат знаења и искуства со помлади, паметни и 
мотивирани главчиња. Ме прави среќна што можам да допринесам и да вложам во “заедницата” 
од која што и јас некогаш сум била дел како натпреварувач. Верувам дека слична е и причина 
поради која решив се кандидирам на овие избори.  Сакам да работам и да допринесам за доброто 
на сите студенти како и на самиот факултет. Сметам дека како студенти, со нашите идеи, 
иницијативи и амбиции можеме да смениме многу нешта на подобро.  

 

 



 
 

Кратка биографија на кандидатот Пепита Манџикоска 

 

 

  Пепита Манџикоска, родена на 08.04.1999 година во 
Кавадарци, Република Северна Македонија. Редовен 
студент во трета година на I циклус студии на студиската 
програма Електроенергетски Системи (ЕЕС) при 
Факултетот за електротехника и информациски 
технологии – Скопје. Средно образование има завршено 
во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ – Кавадарци на 
Економско-Правна и Трговска струка; Образовен профил – 
Правен техничар. Во досегашното образование земала 
активно учество во пленумот при Гимназијата „Добри 
Даскалов“, со повеќегодишно искуство во застапување на 

интересите на своите соученици.  

  Се карактеризира како комуникативна личност со исклучителни вештини во дебатирање, 
искрена и темпераментна, секогаш подготвена да се соочи со нови предизвици и на 
истите да одговори со особена внимателност и одбрана стратегија. Мотивирана кон 
остварување на целите на колективот преку тимска и индивидуална работа. Слободното 
време го користи за дружба со пријателите, читање на добра книга и сликање.  

„Излишно е да се каже дека мотивацијата да се биде член на ФСС потекнува само од 
желбата да се подобри целосното искуство во студирањето на студентите. Мојата цел е да 
преземам конкретни акции со коишто желбата би станала реалност. Соработката со 
колегите, студентските права и интереси и нивно правично застапување ќе бидат мои 
главни двигатели во членувањето во Студентското собрание.  
Да го кажеме своето мислење и истото да не остане нечуено!“   

 

 

 

контакт: 

mandzikovska@gmail.com 



Вера Палевска  

 
Почитувани колеги, 

  Јас, Вера Палевска, студент на Факултетот за електротехника и информациски 
технологии (ФЕИТ), тековно во 5ти семестар, на смерот Електроенергетика,управување и 
менаџмент (ЕЕУМ), Ве повикувам да ја поддржите мојата кандидатура за член на 
Факултетско студентско собрание(ФСС)  при ФЕИТ како претставник од 3та година. 

  Оваа кандидатура се должи на моите длабоки убедувања дека нашиот факултет, има 
потреба, но уште поважно –простор и потенцијал, за напредок и позитивна промена во сите 
домени на студирањето, преку заедничка соработка на студентите и кадарот. 

  Како член на студентското собрание, ќе ги претставувам ставовите на моите колеги од 3та 
година, но и на сите студенти од овој факултет. 

Во интерес на ова кратко излагање, ќе ви презентирам само неколку од моите идеи: 

 Креирање на директен официјален медиум помеѓу ФСС и сите студенти преку кој 
тие ќе имаат можност да апелираат за своите проблеми/идеи, со цел да се врати 
интерактивноста, заинтересираноста и соработката,најпрво, помеѓу нас –колегите; 

 Создавање на реципроцитет помеѓу сретствата кои студентите ги инвестираат во 
нивното студирање(просечните студентски трошоци на ФЕИТ), и условите во кои 
студираме; 

 Елиминирање на непотребни стресни ситуации(набиени распореди, ненавремени 
известувања, непрофесионален однос); 

 Започнување соработка со големите компании кои голем дел од стручниот кадар го 
добиваат токму од ФЕИТ, со цел многу-добредојдени инвестиции во поглед на 
инвентар,опрема и подобрени услови. 

 Се надевам дека ќе ја земете предвид мојата кандидатура и ќе ја искористите оваа 
можност во Ваш прилог. 

Со почит, 

Вера Палевска 



Кратка биографија на кандидатот Јордан Лазов 

 

 Каа човек шо не знае да пише мотивациони, че пробам набрзина. Јоцка тука, поголемиот 
дел ме знајте, студент на КСИАР, 4та година (отрпилика :). Вечен контраш и тоа е една од главните 
причини што се кандидирам за ФСС, промените што сметам дека се неопходни, да ги оставам во 
наследство на следните генерации. Вашиот омилен диџеј. 



Војдан Андонов 
кандидат за член на ФСС од 4та Година 

 

Почитувани колеги, исто како и лани, ја барам вашата поддршка на претстојните избори за 
членови на Факултетското Студентско Собрание. Ова ќе биде мој втор мандат, па наместо да 
зборувам што сѐ би сакал да постигнам, ќе зборувам за тоа што сум постигнал до сега. Мојата работа 
во ФСС – ФЕИТ беше „надворешна политика“. Бев претставник од нашето собрание во 
Универзитетското Студентско Собрание (УСС) на УКИМ, каде се изборив да бидам еден од 9те 
претставници на студентите во највисокото тело на универзитотот – Универзитетскиот Сенат. 

Одговорно тврдам дека во последнава пола година (УСС се конституираше во Февруари) 
како УСС успеавме да направиме неверојатни работи кои за жал не допреа до секој студент. Дел од 
нив се: 

• По мое лично барање на седница на Универзитетскиот Сенат, процесот за 
дигитализација на СИТЕ услуги (индекси, потписи, пријави, заверки, такси) и настава 
е конечно отпочнат. Во моментов овој процес е во фаза на развивање на софтвер. 
Имам високи очекувања дека од следниот семестар УКИМ конечно ќе почне да 
заличува на светски универзитет. 

• Паричната надокнада од 50 евра која секој студент ја доби кога почна COVID кризата 
беше заслуга на УСС. По примерот на други земји, ние ја презентиравме мерката на 
прес конференција како и во министерство, за потоа да прерасне во владина мерка 
и реалност преку платежните картички. 

• Сите факултети (вклучувајќи го и ФЕИТ) сега сами испраќаат потврди за редовен 
студент до Фондот за Здравство, без да треба вие како студенти секој семестар да 



бркате бирократии за да бидете здравствено осигурани. Оваа мерка постоеше 
неколку години, но УСС направи увид и реагираше дека повеќето факултети не ја 
почитуваа, по што мораа да почнат. Постарите генерации се сеќаваат колкаво 
замарање беше, горд сум што веќе не треба да го правиме. 

• УСС организираше 5 нови студентски научни конференции, и го поддржа СКЕЕОР 
(студентска конференција на ФЕИТ). 

• УСС бевме први што ги предложивме и тестиравме софтверите за далечинско учење. 
Истите предлози се прифатија и до ден денес се користат за online предавања. 

• По барање на УСС, семестаров се отворија студентските домови. 
• По барање на УСС, од оваа година за државната стипендија ќе се аплицира online -

нема повеќе непотребна бирократија. 
• По барање на УСС летово имаше дупла сесија на цел УКИМ. Многу од вас ја земаа 

здраво за готово, но верувајте дека навистина беше тешка борба. 
• По барање на УСС, големите партии пред изборите потпишаа Декларација (чиј 

текст го пишуваше УСС) која треба да ја исполнат до крајот на нивниот 4 годишен 
мандат во собранието: https://a1on.mk/macedonia/potpishana-deklaracija-za-mladi-
obrazovanie-i-idninata-od-strana-na-univerzitetskite-sobranija-i-politichkite-partii/ 

• УСС започна преговори со ректорат за парите за ИИКСА од семестаров да се 
пренаменат за друга цел – да се одбијат од партиципацијата за следен семестар. Ако 
се оди според план, запишувањето на следниот семестар ќе биде 750 денари 
поевтино за сите студенти, и од приватна и од државна квота! Оваа одлука го отвара 
патот за следна година да ја укинеме ИИКСАта како задолжителна давачка која мора 
да ја плати секој студент. 

Ова е само дел од многуте мои напори за подобар факултет, универзитет и студентски 
стандард. Да мислев дека не можам да направам повеќе, немаше повторно да се кандидирам. 

Умре времето кога студентските организации служеа за профитирање и организирање 
журки! Заслужуваме да се чувствуваме како да навистина студираме на најдобриот универзитет во 
Македонија! 

 

Срдечен поздрав, 

Војдан Андонов 

 



Кратка биографија на кандидатот Сандра Костова 

 

 Сандра Костова, родена на 28.2.1998 година во Кавадарци, Македонија. Дипломиран 
електро инженер на насоката Електроенергетика, Автоматизија и Обновливи Извори на Енергија. 
Моментално студент на втор циклус студии на насоката Автоматика, Роботика и Системско 
Инженерство. Во слободното време сакам да трчам и спортувам со Arctic Monkeys или Harry Styles 
во позадина.  

 Во текот на моето средно образование и додипломски студии  бев активен волонтер во 
невладините организации: Советот за Превентива Против Малолетничка Деликвенција – СППМД и 
ReAct Luxembourg. Со помош на овие организации активно бев вклучена во огромен број проекти 
од неформалното образование, кои како искуства подоцна ги применував во формалното. Активно 
се занимавав со организирање на проекти и тренинзи под програмата Еразмус+, а покрај 
организирањето ги водев и бев фасилитатор на истите.  

 Во текот на моето средно образование, сите 4 години бев член на младинскиот совет, од 
кои две години ги поминав и како заменик дете правобранител, а последната бев и претседател на 
советот. Секогаш се залагав за правата на учениците, но ги почитував и обврските. Ги застапував 
интересите на останатите и секогаш го почитував туѓото мислење, па заеднички се обидував да 
најдам компромис меѓу сите засегнати страни.  

 Одлучив да се кандидирам за член на ФСС бидејќи сметам дека секој студент има право да 
биде сослушан, а во изминатите 4 години, барем од моето искуство, сведочам настани за кои ние, 
студентите не сме имале право да одлучуваме, иако сме биле засегната страна. Сметам дека 
суштината на квалитетното студирање лежи во комуникацијата, односно да се има повратни 
информации од секој студент кон наставниот кадар. Подобрувањето на квалитетот на студирањето 
е важно како за нас, студентите, така и за факултетот. Да бидам дел од ФСС не само што ќе ми 
овозможи да ги претставувам останатите студенти, туку ќе се обидам да овозможам реално 
вклучување на сите студенти во решавање на проблеми кои се од клучен интерес на нивното 
студирање. Се надевам дека со досегашното искуство ќе придонесам во подобрувањето на 
квалитетот на студирањето и ќе им овозможам на студентите да можат да ги искажуваат слободно 
своите барања, интереси и предлози. Ќе се залагам да биде земено предвид мислењето на секој 
студент при донесувањето на  факултетските одлуки.  


