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СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Како студент во прва година, мојата компетенција да зборувам
за проблемите со кои студентите на ФЕИТ се соочуваат не е
многу голема, но сепак сметам дека некои општи проблеми со
кои се соочуваат впрочем и сите студенти, важат и конкретно за
студентите на ФЕИТ. Сметам дека најголем проблем со кој се
соочуваат студентите, барем во прва година е нивната
недоволна подготвеност и информираност за сите обврски и
права кои како студенти ги поседуваат, како и недоволната
информираност за процедурите според кои се одвиваат
работите на факултетот. Тоа во пракса е нешто за кое што би
требало да бидеме подготвени пред да започнеме со факултет,
но до завршувањето на средно образование ваква подготовка
не постои во никаков облик.

Би се обидел да влијаам на формирање на некој вид на
платформа преку која на „идните“ студенти би им се давале сите
потребни имформации во врска со горенаведениот проблем.
Тоа би вклучувало објавување на легалните права и обврски на
студентите во некаков облик кој би бил доволно "user friendly"
така што лесно би останале во нашата меморија. Покрај тоа,
нешто што во многу голема мера недостасува е психичката, па и
физичката подготовка на студентите за количеството на работа
кое ги очекува. Многу добро би било да постои медиум преку кој
на студентите ќе им се пренесуваат "tips and tricks" во врска со
тоа како некои работи функционираат, што да очекуваат од
одредени професори, како да се подготвуваат за одредени
испити и практично се она останато за кое што инаку би се
консултирале со некој постар колега.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ ИЗБРАН
ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Досега во мојот живот сум учествувал на голем број настани
кои барале работа во облик многу сличен како оној потребен за
работа како пратеник во едно собрание. Сметам дека го
поседувам потребното искуство, потребните организациски
способности, како и потребните социјални квалитети за добра
комуникација и работа во група и како колектив. Сум имал
искуство со повеќе волонтерски активности, ученички размени и
меѓународни проекти. Исто така сметам дека голема улога игра и
моето времено учество и претседателствување во јуниорскиот
клуб „Интеракт“ под закрила на невладината организација
„Ротари“ во Охрид. Неколку пати сум бил учесник на
меѓународен проект од типот „Модел на европски парламент“
каде што се стекнав со потребното знаење и искуство за тоа како
се одвива работата на едно собрание и неговите комитети.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Како што наведов и во претходниот одговор, сум имал
повеќекратно искуство со работа во групи од разнолики
карактери на луѓе, кои најчесто не сум ги познавал претходно. За
мене лично не претставува никаков проблем запознавањето со
нови луѓе и навикнувањето на начинот на работа и
комуникација со нив, всушност и ми претставува исклучително
задоволство. Истото сум го утврдил практично на повеќето
проекти и размени на кои сум учествувал и од кои сум понесол
убави искуства и доста знаење поврзано со методологијата и
динамиката на работа во групи.
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СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Во ова кратко време во кое сум дел од ФЕИТ тимот јас не
успеав да пронајдам некои големи проблеми со факултетот, што
кажува многу неговиот квалитет, но би сакал да разговарам со
студентите од погорните години кои ќе ми посочат бидејќи,
нормално, не може да ги нема. Како проблем кој мене најмногу
ми смета е тоа што наставата се одвива онлајн и дружбите со
колегите ни се ограничени, сметам дека мерките се премногу
ригорозни и дека треба да се воведе барем комбинирана
настава, согледувајќи дека училниците имаат доволно
капацитет.

Јас сакам како член на собранието да го променам начинот на
кој студентите размислуваат, да го променам нивниот мајндсет и
начинот на кој го перцепираат факултетот. Се осеќа дека владее
некоја конзервативна средина која на некој начин ги ограничува
студентите од слободата која треба да ја имаат. Што сакам да
кажам со ова? -Факултетот е место кога треба да се развиеме
како личности кои ќе знаат да се соочат со реалниот свет. Јас
предлагам секоја комисија во рамките на ФСС-ФЕИТ да
организира барем по еден настан, кој ќе биде забавнорекреативен со цел да студентите да научат по некоја вештина
плус во тоа поле. Да сумирам: Јас ќе направам се‘ за да ги
поттикнам студентите да се вклучуваат со идеи во однос на се
што се организира, ќе се обидам да направам атмосфера во која
ќе се чувствуваат удобно да ги кажат сите нивни проблеми и
пречки, тоа е единствен начин за напредок, бидејќи заедно сме
посилни и попаметни!

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Како се гледам себеси? -Јас сум екстремно комуникативен и
сакам да го ислушам секој што има да каже нешто. Горд сум на
мојата дисциплина на извршување на обврските и начинот на
кој ги извршувам. Перфекционист сум, сакам се да биде
завршено како што треба и навремено, не сум толерантен на
луѓе кои постојано каснат. Би се опишал како еден борбен
тимски играч кој знае добро да ги раздели обврските на секому
според нивните карактеристики, имам добри способности на
лидерство, но секако без да бидам нападен. Сакам постојано да
се надминувам себеси и да си докажувам дека со доволно труд и
работа се‘ во животот е изводливо и може да стане реалност. Се
осеќам спремен да се соочувам со предизвиците кои ќе ми бидат
зададени во ФСС-ФЕИТ и мислам дека ќе бидам корисен во
рамките на оваа организација.
Од страна на искуства, сум имал многу во контекст на вакви
организации. Јас сум еден од основачите на Преспански
Младински Клуб, тоа е невладина организација чија чел е
организирање на настани кои ќе бидат интересно освежување
за младите во Преспа, во рамките на оваа организација ние
направивме неколку настани, меѓу најинтересните беа:
Дедомразовски маратон, свирки со локални бендови, итн.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Јас сум тимски играч. Сум бил дел од ракометен клуб, во кој
нормално мора да играш тимски и несебично. Знам да ги
сослушам другите кога зборуваат и ги ценам добрите идеи,
никогаш не притискам да биде по мое. Мојата комуникативност
ме прави многу добар во работа со групи бидејќи наоѓам начин
да ги сплотам сите и да ги направам атмосфера за отворена
дискусија, со што проблемите би се решавале најбрзо и
најефективно. Најдобар индикатор за тоа дека сум спремен за
тимска работа е мојот бенд. Тоа е една збирка од луѓе и разни
идеи. Таа збирка не е лесна за организација, но со добра
комуникација тимот функционира како единка!
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СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Со оглед на условите во кои се реализира тековната академска
година, ќе издвојам два проблеми како најголеми проблеми со
кои се соочуваат студентите на ФЕИТ. Првиот проблем е поврзан
со начинот на изведување на предавањата. Поради
моменталната ситуација, предавањата ни се online, па јас затоа
би предложил, после секое предавање, професорите да
споделуваат видео од предавањето, кое би му послужило на
некој студент кој не бил во можност тогаш да го слуша истото
предавање. Вториот проблем, е издавањето документи и
потврди од факултетите. Според мене, секој документ, кој што не
мора да е во оригинална форма, наместо да се остава или зема
во хартиена форма, да се праќа или доставува во електронска
форма.

Доколку бидам изгласан, максимално ќе се вложам да го
поттикнам унапредувањето на животот на студентите. Ќе
започнам од вториот проблем, кој го наведов како еден од
најголемите проблеми со кои се соочуваат студентите. Односно,
ќе предложам и ќе се залагам да се воведе електронски систем
преку кој, студентите би имале можност наместо да носат
документи до факултетите во хартиена форма за различни
причини, да можат да ги испраќаат во електронска форма. Но,
исто така, во електронска форма да добиваат потврди и останати
документи кои им се потребни од факултетот. Верувам дека
соодветно на периодот на дигитализација во којшто живееме, со
дигитализирањето на овие услуги многу ќе се олесни и на
студентите и на вработените. Исто така, доколку ја добијам
довербата од останатите студенти, ќе се потрудам да биде
слушнат гласот на секој студент, секој еден проблем со којшто се
соочуваат студентите да биде пренесен до надлежните коишто
ќе можат да го решат тој проблем, како и секоја една идеја која
што ја имаат студентите да биде слушната и доколку е во
рамките на нашите можности, реализирана.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Верувам дека имам доволно искуство и соодветни вештини
кои би ми помогнале во справување со предизвиците, доколку
бидам избран да бидам член во ФСС. Уште во основно училиште
сум учествувал во организирање на различни настани, со што
уште тогаш сум научен на тимска работа. Потоа, во време на
средношколските години, бев дел од класната заедница и член
на Училишната Заедница при СОУ „Ѓорче Петров“. Како член на
Училишната Заедница имаме организирано и реализирано
многу настани, што многу ми помогна во усовршувањето на
моито организациски, лидерски и менаџментски вештини. Исто
така, пред раководството на гимназијата имаме дискутирано за
проблемите со кои се соочуваа учениците, но и предлагано идеи
за подобрување на условите во гимназијата, со што се усовршив
во јавното говорење и презентациските вештини. Во самиот
процес на организирање и реализирање на различни
активности, имав можност да ги истражувам мојата креативност
и иновативност и да останам отворен за различни идеи. Но, исто
така да соработувам со луѓе со многу различни карактери и
позадини, без никакви предрасуди. Како личност, за себе можам
да кажам дека сум навистина амбициозен и посветен, односно
кога ќе прифатам некоја одговорност, максимално се вложувам
за тоа да биде реализирано најдобро што може.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Работната атмосфера со разнолик тим воопшто не ми
претставува проблем на мене, а мислам дека не би требало да
му претставува проблем на било кој, бидејќи тоа напротив треба
да претставува еден вид мотивација за работа, бидејќи на тој
начин ќе запознаеме нови личности кои нормално ќе имаат
поразлично мислење од нашето, но и поразлични идеи. Па на
тој начин, преку меѓусебната соработка сите заеднички ќе се
потрудиме да го направиме ФЕИТ подобро место за студирање,
но исто така и ќе бидеме тука за да им помагаме на студентите
со проблемите со кои се соочуваат за време на нивното
студирање. Од мое лично искуство, додека учев средно
образование, сите години бев гласан за претседател на клас,
каде со другите членови на класната заедница имав одлична
соработка,а во исто време бев член на училишната заедница. Па
затоа, мислам дека со моето досегашно искуство нема да имам
проблем за соработка со разнолик тим.
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СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Засега немам целосно оформено мислење на оваа тема
поради едноставно недоволното искуство на факултетот, сепак
имаме предавања онлајн и немаме некоја комуникација, не сум
била лице во лице со одредени поголеми проблеми и искуства.
Впрочем, ова би можело да биде еден од проблемите на
студентите - онлајн учењето, на кое се додаваат проблеми од
техничка природа, до некаде се намалува и секојдневната
комуникација на студентите, остварување на контакт, а тука е и
намаленото движење што допринесува за влошено ментално и/
или физичко здравје од повеќе различни аспекти.

За почеток би поставила поголема достапност на сите
студенти до работата на ФСС и актуелните теми и проекти на кои
моментално се работи, за секој да може да се вклучи. Понатаму
можеби нов тип на поврзување на бруцошите со постарите
колеги, со цел споделување искуства за полесно стигнување до
целта и олеснување и ослободување од целиот стрес и страв од
она што е ново и непознато, што многу значи, особено кога е
неформално и поопуштено од советите кои професорите ги
даваат, кои се сепак важни. И секако,би обрнала внимание на
нешто кое секогаш може да се надоградува или да се зачува,
квалитетот на предавањата.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Сметам дека сум тимски играч и доста несебична во
секојдневното функционирање . Доста е лесно било кој човек да
ми пристапи што е доста важен момент во комуникацијата без
која не би можело се да функционира како ефикасна целина во
која сите ние како студенти припаѓаме. Кога се работи за
изнесување на мислења и ставови во било кое опкружување
инсистирам максимално да се внимава на останатите, нивните
чувства и добросостојба, затоа што благопријатноста на
средината допринесува се повеќе луѓе да го искажат своето
мислење или идеја што е плус за секого. Исто така сметам дека
секој има одредени недостатоци, па така и јас, но се трудам да ги
надминам или барем да се подобрам во тие полиња.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Разнолик тим е можност плус, зашто од секоја систуација
можеме да научиме нешто повеќе, особено од контакт со нови
луѓе без разлика дали со слични, исти или различни ставови.
Сметам дека за секој еден судирањето со различноста е нешто
добро и колку што може некој да порасне и созрее
индивидуално, може истото да се случи на ниво на група, што
допринесува за подобар резултат и поголем успех. Ако не друго,
човек се наоѓа во ситуација да ги прошири хоризонтите и да го
намали осудувањето, да се смени себеси на начинот на кој што
сака да ја види промената околу себе. Во текот на претходните
форми на образование сум учествувала во сличен тип на
организации и проекти со слична цел како ФСС, што ми дава до
некаде, некоја сигурност дека можам наново да допринесам за
околината во која се наоѓам, како што сум го направила тоа
претходно.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

САРА КАДРИА
Може да ме добиете на:
sara.kadria@icloud.com

ГОДИНА
ПРВА
СМЕР
ЕЕС

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Кога сме кај проблемите на студентите на ФЕИТ,не би можела да
декларирам конкретни проблеми бидејки сеуште сме на самиот
почеток но цврсто верувам дека нашиот факултет има
потенцијал за подобрување на се она кое не попречува во не
исцрпното учење и посветување на нашиот најбитен период од
животот.Оnline наставата претставува голем проблем за сите нас
особено во концентрацијата,па затоа би предложила поголеми
паузи со цел совземање и одмарање на очите и
мозокот.Читалната која би помогнала на луѓе како мене
поконцентрирано да учат би се потрудила со останатите
членови
на
ФСС
ФЕИТ
да
работи
подолг
период
часовно,студентските прашања да не претставуваат проблем за
студентите туку без проблеми да се поставуваат прашања и
секако да се добиваат соодветни одговори на истите.

Јас,Сара Кадриа,студент во прва година на ФЕИТ,ве повикувам да
ме подржите како член и претставник во прва година за
Факултетското студентско собрание(ФСС). Јас лично не секогаш
сум бунтовна,но како велат постарите добриот збор железни
врати отвара.Па според ова би кажала дека често знам да го
изнудам она кое мислам дека е во наша полза без многу
бунтување,а со мирно и фактографско зборување. Јас,Сара
Кадриа,студент во прва година на ФЕИТ,ве повикувам да ме
подржите како член и претставник во прва година за
Факултетското студентско собрание(ФСС). Јас лично не секогаш
сум бунтовна,но како велат постарите добриот збор железни
врати отвара.Па според ова би кажала дека често знам да го
изнудам она кое мислам дека е во наша полза без многу
бунтување,а со мирно и фактографско зборување.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Уште од основно,а и во средно претседателската улога во класот
ми донесе многу предност и вештина во барањата и
предизвиците. Спортот придонесува многу па со оглед на тоа
дека кошарката која ја тренирав 12 години во разноразни
клубови ми придонесе кон тоа да се адаптирам на секакви
размислувања,додека кик боксот ми помогна во тоа
самодовербата да ми е на највисоко ниво но сепак да го слушам
тренерот што ќе “нареди”. Често се приклучувам во дебати и
тимски работи кои сметам дека ќе ми донесат многу предност во
размислувањето.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Кога сме кај тимската работа,во тоа го пронаоѓам мирот,а и
собирам многу нови информации и разноразни мислења со кои
секако понекогаш се согласувам но некогаш и не.Се водам по
тоа дека две глави размислуваат попаметно од една сама,така
што често обожавам да функционирам во тим со оглед на тоа
дека сепак можам со некого да се консултирам. Често се
приклучувам во дебати и тимски работи кои сметам дека ќе ми
донесат
многу
предност
во
размислувањето,а
и
во
понатамошните само мои одлуки.Затоа верувам дека ФСС на
ФЕИТ е вистинскиот чекор.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

КРИСТИЈАН МИЛОШЕСКИ
Може да ме добиете на:
kristijan.miloseski.f@gmail.com

ГОДИНА
ПРВА
СМЕР
КТИ

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Најголемиот проблем според мене, посебно за студентите од
прва година, е за нив новата средина во која се наоѓаат .
Преоѓањето од средно во високо образование е тешка ситуација
во која не секој може толку брзо да се снајде. Тоа е најтешкиот
период во студирањето на секој студент и за тоа треба да им се
пружи помош, пред се од професорите како и од сите на
факултетот. Како проблем би го навел и фактот дека голем број
на студентите се откажуваат од своите студии поради тежината и
обемот на материјалот кој се изучува. Исто така за голем број на
студенти проблем е и онлајн наставата, која што неможе да се
следи со доволна концентрација за разлика од наставата со
физичко присуство.

За унапредување на животот на студентите пред се потребна е
поголема комуникација помеѓу нив. Во последниов период ,
откако се одржува онлајн настава поради ковид пандемијата ,
комуницирањето помеѓу студентите е сведено на најниско
можно ниво. Голем број од студентите , посебно од прва година,
сеуште си ги немаат запознаено своите колеги со кои заедно
студираат. Со цел за поголема комуникација јас би предложил да
има повеќе настани, се разбира колку што дозволуваат мерките
за пандемијата, каде што студентите ќе можат во живо да се
запознаат со своите колеги од нивните како и од повисоките
години со кои ќе можат да споделат свои искуства, со цел
полесно студирање и создавање на нови пријателства.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?

Според мене, моја најважна особина е упорноста. Убеден сум
дека за секој проблем има решение колку и да изгледа тоа
невозможно. Треба само упорно да се залагаме во решавање на
проблемот и ќе успееме на крај. Исто така како важна особина
би ја навел мојата желбата за дружба и соработка. Не секогаш
решение на проблемот може да најдеме сами. Некогаш е
потребно идеи и размислувања од повеќе луѓе за да се добие
што е можно подобро решение. Доколку бидам избран за член
на ФСС би сакал проблемите да ги решаваме заедно, не само
членовите на ФСС туку сите студенти и вработени на факултетот
кои мислат дека можат да помогнат.

Секој тим е составен од членови со различни карактери
размислувања но тоа не смее да ја попречува работата на тимот.
За справување со таков состав на луѓе доволно е само да се има
заедничка цел и желба истата да се достигне. Секој треба да е
свесен дека не секој гледа исто на одредена работата како и тој
самиот. Треба да се сослуша секое мислење, без разлика колку
тоа да не ни се допаѓа на нас или е различно од нашето
размислување. Кога секој би бил спремен да го прифати и
почитува туѓото размислување само тогаш сите би работеле
како една целина и тимот ќе биде ефикасен и способен да го
реши било кој проблем на кој ќе наиди.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

ВАНЕ МИРЧЕВ
Може да ме добиете на:
vane.mircev@yahoo.com

ГОДИНА
ВТОРА
СМЕР
КСИАР

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Еден од најголемите проблеми што моментално се соочуваме
сите студенти на ФЕИТ, е онлајн наставата (освен за
препишувачите). Не може секој од нас да седи 8 часа на стол
пред компјутер/лаптоп, и да има максимална концентрација за
да ги слуша предавањата/вежбите. Страдаат очите и 'рбетот, а
најмногу страда психата кај нас, и желбата за учење. Друг
проблем со кој се соочени студентите, е бирократијата или т.н.
„администрација“. Чекање со саати, само еден шалтер работи,
безброј студенти во редица, за на крајот да ти фали печат/
уплатница. И тоа фалењето на печат/уплатница (зависи која
тетка е на работа) може да звуче многу мило, или да ти е кажано
исто како да си убил човек.

Доколку ја добијам довербата од студентите, најпрво нешто за
што би се залагал е враќањето на студентите со физичко
присуство, иако најдобро би било ако не предавањата, барем
аудиториските вежби да се држат со присуство. Бидејќи, освен
тие што седат во студентски домови, тие што живеат во стан под
ќирија, или имаат нивни, останатите студенти за време на
колоквиумската недела патуваат скоро секојдневно за да
полагаат. Ова последното се разбира, е голем трошок, но има и
случаеви каде што плаќаат соба во студентски дом (~70€
месечно) а седат само за време на колоквиумска/испитна сесија
кое се на се би се собрало околу 2-2.5 месеци, а плаќаат за 9. За
да не им „горат“ така собите, една од подобрите работи, којашто
би им се допаднала на сите студенти, покрај лабораториските
кои се одржуваат еднаш неделно/ еднаш во 2 недели, дел од
предавањата/аудиториските вежби да бидат со физичко
присуство. Освен тоа, би се заангажирал заедно со професорите
да се состават тимови за работа на некакви проекти со
студентите од различни студиски програми, односно да се
овозможи некаков вид на пракса, којашто би била од многу
голема корист во понатамошното продолжување на кариерата.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Како човек што потекнува од земјоделски крај и земјоделска
фамилија, со истите предизвици се соочувам од најмала возраст,
но од година во година се менуваат неколку фактори.
Најголемиот предизвик досега, ми е да избалансирам помеѓу
земјоделството и летните испитни сесии. Иако до сега, не сум
учествувал во невладини организации и дебати, секогаш сум
сакал да има правда, на секого гласот да му биде слушнат, и
никогаш да нема дискриминација. Гледајќи што се случува во
светот, кај нас, како и проблемите на студентите кои со години се
тие едни исти и не се решени, и моменталното ФСС во
заминување кои направија доста корисни работи, ми се
мотивација што ја имам за да направам нешто за колективно
добро на сите студенти. Напротив, имам две големи „маани“,
коишто одлично би се вклопиле во мојата кандидатура за член
на ФСС : 1. Не можам а да не помогнам за нешто, 2. Секогаш
јавно и отворено сум кажувал што е проблемот било каде, иако
на крајот пак се трпат последици затоа што си ја кажал вистина
јавно.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Додека бев средно училиште (француска билингвална
паралелка), добив шанса 2 пати да учествувам на школска
размена со ученици од средните училишта во Caen и Coutances.
На првото патување работевме на историски проект, односно
вршевме истражувања за македонец кој загинал на плажата
Омаха на Денот Д, а бил припадник на воените сили на САД. На
второто патување, работевме на проект поврзан со првата
светска војна, односно какво влијание имале француските
војници врз македонскиот народ, кога се бореле на т.н.
„Солунски фронт“. Исто така, бев член на аматерскиот театар
„Ацо Ѓорчев“ во Неготино, каде што тим од 11 глумци-аматери,
под голем притисок за убрзување на премиерата, успеавме да ја
одглумиме познатата претстава „Грев или Шприцер“, но
модифицирана со стереотипи и случки од 21виот век. Изреката
„две глави мислат повеќе од една“ ми е една од омилените, па
затоа и обожавам тимска работа.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

ДАВИД АТАНАСОСКИ
Може да ме добиете на:
dawid.atanasoski@gmail.com

ГОДИНА
ВТОРА
СМЕР
КТИ

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Студирањето на ФЕИТ самото по себе е предизвик. Ние,
студентите на ФЕИТ сметам дека може да се пофалиме со доста
позитивни работи и карактеристики кои ги има нашиот
факултет, бидејќи студентите на еден или друг начин можат
директно да се вклучат во донесувањето на одлуки кои ја
подобруваат работата на факултетот и самото студирање. Но,
според мене, секој студент на овој технички факултет има еден
заеднички проблем, а тоа е недоволната дигитализација на
студентската служба т.е на студентски услуги за кои секој еден
студент има потреба, како на пример поднесување молба,
барање за различни потврди и сл. Потребно е да се стремиме на
што е можно поголема дигитализација на факултетот.

Унапредувањето на студентскиот живот е и треба да биде на
прво место на било кое студентско собрание. Студентите се оние
кои што директно се соочуваат со проблеми, па затоа како иден
член би се залагал за поголем слух околу нивните проблеми.
Што се однесува до културните и едукативни активности, би се
залагал за одржување на различни дебати, работилници,
разговори се со цел да се разменуваат различни мислења, а со
тоа да се поттикнат студентите и креативно да размислуваат и го
насочат своето досега стекнато знаење. Тука би ги вметнал и
хакатоните и различните компетитивно-бизнис ориентирано
настани, се со една цел, а тоа е да им се овозможи на студентите
подобро да се насочат и да изградат кариера како идни успешни
инженери. Потребата од овие работи се должи на тоа што ние
како студенти повеќе се занимаваме со решавање на теоретски
проблеми на хартија, отколку на проблеми од секојдневниот
живот.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ ИЗБРАН
ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
После еден изминат мандат како член на факултетското
студентско собрание, сум исто така и побогат со искуство и
знаење кои можат да се искористат за совладување на различни
предизвици. Себеси се гледам како човек кој што може да се
прилагоди на било кој предизвик на кој што може да наидеме и
заедно со тимот истиот да го отстраниме.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Разноликоста на тимот никогаш не ми била пречка за
комуникација со другите колегите. Го сослушувам и почитувам
секое туѓо мислење и самостојно расудувам дали е во ред. Ги
ценам различностите помеѓу секој човек, тоа е всушност она
што сите не прави посебни. Досега сум бил дел од повеќе
тимови, како на натпревари така и во минатиот состав на
факултетското студентско собрание, така што сум имал можност
да ја покажам мојата тимска игра во повеќе наврати.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

МЕЛАНИ ЦВЕТКОВСКА
Може да ме добиете на:
melanitamara@hotmail.com

ГОДИНА
ВТОРА
СМЕР
КСИАР

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Во услови на пандемија, и од моето лично искуство, сметам
дека најголемите предизвици кои стојат пред нас се
социјализацијата и правилниот time management. Неминовно е
да се спомене дека ние и го немаме искусено вистинскиот
студентски живот, па со тоа немаме директен контакт со самите
професори во текот на предавањата. Дефокусот е само на миг
далеку, доколку погледнеш малку лево или десно од екранот,
или пак креветот изгледа многу поудобно од столчето на кое
треба да седиш 7-8 часа во денот за ефективно да ги следиш
лекциите кои не запираат доколку ти си zone out-нал. А, воедно,
добар дел од колегите не ни знаеш како изгледаат под маските,
среќавајќи ги само на полагања. Па твојот социјален живот
исчезнува исто како што пристигнал следниот колоквиум, многу
брзо.

Би сакала фокусот на ова прашање да фрли едно многу
поголемо светло на менталното и физичкото здравје. Тргајќи од
себеси, па и од сите оние колеги кои ги познавам, знам колку
многу овој аспект од нашите животи е запоставен. Потребни се
многу повеќе дружби, коишто ќе бидат отворен прозорец за
гласни разговори, од оние што и можеби не се многу лесни за
слушање, но навистина многу потребни. Потребни ни се
платформи за развивање на самите нас, во луѓето што сакаме да
бидеме еден ден, бидејќи еден вистински инженер не го прават
само неговите можности да реши некоја задача или положи
некој испит. Мораме да ја негуваме нашата најважна особина,
човечноста. Воедно, тоа би значело дека е потребна голема
промена во начинот на кој се изведува наставата и проверката
на знаењата. Потребна е поголема интеракција студентпрофесор и олабавување на тој „обрач“ од една недела каде што
се очекува целото знаејње да биде скоцкано во испит од час и
половина. Исто така, потребно е поттикнување за изведување на
сите лабараториски вежби во рамките на лабараториите на
факултетот, со што ние како студенти би го добиле вистинското
практично знаење.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАНА ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Одсекогаш сум била таа една цигла во ѕидот на која воопшто
не и било страв да го сруши доколку се разликува од останатите.
Цврсто верувам дека сечиј глас може да промени многу
круцијални нешта доколку е правилно искористен, а мене
никогаш не ми било проблем токму јас да бидам таа првата, која
ќе го искористи гласот за да поттикне лавина којашто ќе донесе
промени. Целото мое средно образование го поминав во
организации и проекти, од кои несебично би ја споменала
„Контра“, нашата кампања кадешто се боревме за елеминирање
на bullying-от кој е се почесто присутен кај нашите генерации.
Воедно, сум и многу тврдоглава и упорна личност, која никогаш
не се откажала колку и да бил предизвикот поголем од самата
мене, цели 154 сантиметри. И таа битка никогаш не сум ја
изгубила бидејќи силно верувам дека цврст ум, употност, желба и
верба се таа клучна спојка која е директен пат кон успехот.
Никогаш не сум го одбила потешкиот, трновит пат, бидејќи токму
тие патишта ми ги донеле највредните лекции во животот.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Работата во тим е несомнено предизвик сам по себе, различни
луѓе, различни идеи и идеали, а една цел. И тука доаѓаат до
израз нашите особини како емпатија, солидарност, објективност,
лидерство, а сите од нив верувам дека се клучен дел од она што
мене ме прави личност онаква каква што навистина сум. Ако
треба да говорам себично, и можеби малку самобендисано, би
кажала дека моја најсилна особина е прилагодливоста. Можам
многу брзо и ефективно да се прилагодам на многу различни
ситуации и карактери, да бидам токму тој мост кој ги спојува
двата брега. За време на моето средно образование бев активен
член при драмската секција на гимназијата Орце Николов. Бевме
еден мал грст луѓе, тотално различни во секој поглед, но
функциониравме како едно големо семејство, кое несомнено не
се сложуваше секогаш, and had its bumps on the road, но на
крајот од денот од тоа произлезе едно од најубавите искуства на
мојот живот, и една претстава, со многу гласни пораки за
нашиот образовен систем скриени во главите на токму нас,
учениците/студентите. Човечкото битие е социјално битие, од
нашето само раѓање целиот наш живот не обликува да
функционираме во заедници, а моите искуства доволно ми
покажале како да бидам тимски играч.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

НИКОЛА ГВЕРОСКИ
Може да ме добиете на:
nikolagveroski@yahoo.com
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СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Според мене, моментално најголем проблем за студентите на
ФЕИТ е онлајн наставата. Со онлајн наставата студентите губат
секаква желба за учење и за слушање на часовите, кое носи
последици. Но да го оставиме овој проблем настрана, бидејќи
моменталната ситуација налага така. Друг проблем е понекогаш
комуникацијата со професорите по меил, која што можи да биди
одолговлечена. Неинформираноста на студентската служба исто
така можи да претставува проблем, како и редиците кои се
прават и сето тоа чекање за документи пред службата. Но
најголем проблем за студентите е нивната неинформираност и
страв на нивните почетоци на факултет, и затоа ми се допадна
идејата за собир на факултет и можност на бруцошите да
постават прашања без срам.

Доколку бидам изгласан за член, ќе пробам да му го олеснам
животот на секој студент на секое можно поле. За почеток, ќе се
залагам за повеќе собири на факултет на студентите, за
разменување на информации, мислења и искуства. Главно ќе се
трудам за литературата на предметите. За разлика од сега каде
на нас студентите ни е најтешко да го најдиме точно материјалот
кој што ќе ни биди потребен за полагање на предметот, јас ќе се
вложам целосно за појаснување и точно определување на
материјалот кој ние треба да го учиме. Исто така, ќе се залагам
за подобрување на стандардите и намалување на цените во
бифето. Ќе се трудам и да организирам спортски настани се
почесто за здравјето и релаксирање на студентите.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
За справување со предизвиците доколку бидам избран за член
на ФСС, ќе ми помогни моето досегашно искуство како
претседател на клас во средно. Имам слушано неколку курсеви,
во кои спаѓаат курс за располагање со време, курс за лидерство,
за справување со конфликти и други. Секогаш си ги извршувам
обврските на време, и таа обврска која што ќе ми биде дадена,
редовно и успешно ја исполнувам. Јас сум тимски играч и сметам
дека тоа ќе ми биди предност. Сакам и да се истакнувам и да
бидам лидер, но не ми е тоа главна цел, туку главна цел ќе ми
биди успешно завршување на работата и справување со сите
предизвици кои ќе ни излезат.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
За прашањето за справување во атмосфера во разнолик тим,
јас го имам следното мислење: Нема потреба да се справувам со
други луѓе кои ќе бидат околу мене, туку напротив тоа го гледам
како бенефит. Самата разноликост на луѓето ќе ја претвориме во
наша силна страна. Ќе имаме експерти на различни полиња,
луѓе кои размислуваат различно во секој поглед. Јас мислам дека
нема потреба од справување, туку напротив ние треба да ја
изградиме таа атмосфера таква во која сите ќе ги слушниме
мислењата на другите членови и ќе се донеси решение. Сум бил
во многу тимови составени од различни луѓе, и секогаш сме
успевале со справувањето со предизвиците, на тој начин како
што го наведов погоре, односно само сослушување на сите
мислења и донесување решение.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

ИВАН ЈОВАНОВСКИ
Може да ме добиете на:
ivan.jovanovski271@gmail.com
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СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Во време кога физичкото присуство на наставата се замени со
присуство пред мониторот, академскиот живот се трансформира
во online варијанта. Општата состојба во сите сфери на
општественото живеење, диктирана од здравствениот аспект на
новата реалност, го одалечува студентот во комуникацијата со
факултетот, колегите и професорите. Начинот на кој отсекогаш
функционирала врската помеѓу овие три аспекти е многу
поразличен, а за жал и многу посиромашен. Кариката која ги
обединувала овие компоненти е ослабена, особено во делот на
учеството на студентите во наставата. Намалениот интензитет
на практичната настава резултира со намалена мотивација,
одалеченост од можноста за соработка, што резултира со помала
посветеност и можност за подлабоко запознавање со предметот
на изучување. Да не заборавиме и на потребата на усогласување
на распоредот со студентите кои доаѓаат надвор од Скопје,
ограничените можности за патување и неусогласеноста помеѓу
предавањата и паузите кои значат неефикасно искористување
на времето посветено на учење. Неопходно во цел овој процес е
секако и почитување на здравствените протоколи, со цел
заштита на личното и општото здравје.

Верувам дека за време на глобална пандемија и нови
варијанти на КОВИД, важно е сите да останеме поврзани, нешто
што лесно се губи кога сите часови ги следиме онлајн од дома,
гледајќи во монитори цел ден. Потребна е организација на
повеќе настани од тип работилници, натпревари и хакатони со
кои би се ставило акцент на тимската работа. Со работата на
една заедничка цел и изнаоѓањето на решение на некој
проблем би се подигнало чувството на заедништво и блискост
помеѓу студентите, без разлика дали ова би се одвивало „во
живо“, со минимален контакт на мал број на луѓе еден тим, или
онлајн на соодветни платформи кои дозволуваат имитација на
физичко социјализирање.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Зборувајќи за проблемот на отуѓување и губење на конекција
во изминатите две години, една од моите клучни карактеристи
со која сметам дека би придонел е способноста да комуницирам
со луѓе од секакви позадини и секакви карактери. Мојата лесна
приспособливост на ситуациите со кои би се соочувал, а воедно
и се имам соочувано, луѓето со кои би требал да основам тимски
и професионални врски ја сметам за водечка во мојот стремеж
да го подобрам факултетскиот живот на моите колеги.
Преземањето на одговорност кога тоа е неопходно и
преземањето на иницијатива кога чувствувам потреба од
промена се две, за мене,, особено важни карактеристики кои
сметам дека недостигале до сега.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Моето претходно школување ми овозможи престој во средина
во која учесниците имаа различни полиња на интерес,
испреплетувајќи ги природните и општествените науки,
уметноста од спортот. Од друга страна, најчесто доаѓавме од
неколку различни средини, но образованието не обедини во
целта да се постигне нешто подобро за себе и за заедницата.
Обединувајќи ги сите различности кои циркулираа околу нас,
неопходно беше да се извлече најдоброто од секој, личниот
интерес да биде движечка сила, а крајниот ефект на групата да
биде подеднакво добар за секоја единка. Умешноста се состоеше
од можноста да се комбинира потенцијалот на поединецот, а
крајниот резултат во образовниот и креативниот процес да
значи напредок за сите. Најчесто залагањето и насоките на
координаторот или водачот на проектот значеа половина
изоден пар, а потикот на групата другата половина.Со таква
комбинација полесно е успехот да се постигне. Личната цел е
реализирана, а бенефитот е за сите. Искуството во
имплементација на заедничките цели, ме прави заинтересиран
за оваа етапа од моето образование, од таму и интересот за
мојата кандидатура.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

АНДРЕЈ КОТЕВСКИ
Може да ме добиете на:
andrej_kot@hotmail.com
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СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Како прво многу мал дел од наставата е практична па дури и
повеќето од лабораториските вежби кои некогаш се одвивале со
физичко присуство се префрлени онлајн и се прават колку да се
каже дека имаме нешто такво. Нема интерес материјалот да се
предаде на таков начин за да студентите сфатат што учат и
зашто и како се тоа се применува во пракса. Исто така скоро
како и да немаме конференции, семинари, работилници,
проекти, натпревари и студентски клубови коишто мислам дека
малку би надоместиле за отсуството на физичка и практична
настава и би ни помогнале да се запознаеме повеќе со нашите
опции за работа и во бирање на нашите идни професси.

Доколку би бил избран за пратеник на ФСС би пристапил на
проблемите коишто веќе ги набројав односно дека немаме
доволно меѓусебна комуникација, практична настава и проекти
за студентите. Би сакал, како дел од оваа организиција, да
иницирам организација на хакатони, кадешто студентите би
можеле да стекнат повеќе искуство за тимска и практична
работа во областете на програмирање, компјутерското
инженерство, електроника и роботика. Во зависност од неговиот
успех и заинтересираноста на студентите, би продолжил да се
организира од страна на идните членови дури и по
завршувањето на нашите мандати. Исто така да се создадат и
различни студентски клубови каде студентите ќе може да
разменуваат знаење, да работат на проекти и да се
социјализираат. Ќе допринесам во подобрување на веб-страната
на фсс што ќе овозможи студентите полесно да пристапуваат до
важни информации околу факултетот. Како за крај ќе кажам дека
би помогнал секаде кај што можам независно дали тоа е во
студентска служба, прашања од страна на студенти, информации
на социјални медиуми, упис на бруцоши итн.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Моето минатогодишно искуство како член на ФСС ФЕИТ, време
кое можев подобро да го искористам, но во кое имав шанса да
бидам дел и да видам како се организираат настани, менаџираат
социјални мрежи и маркетираат факултетски настани, оваа
година би го надополнил со остатокот од моето лично искуство
на ФЕИТ. Важен дел од тоа е мојата способност за организација и
планирање, како и упорноста да успеам во целта којашто ја имам
замислено. Сметам дека нивната применливост во Студентското
собрание е голема и заедно со мотивацијата којашто ја имам да
го променам мојот, и факултетскиот животот на моите колеги,
верувам дека би го постигнал се она кое го имам замислено за
годината којaшто следи.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Дали тоа било за време на моето школство, спорт или други
активности честопати сум се наоѓал во целосно непозната
средина со различни луѓе со коишто сум требал да соработувам
и досега не сум имал проблем со тоа. Мислам дека тоа се должи
на тоа што преферирам да сум личност со којашто скоро секој
може да се разбере, гледам да си ги завршувам моите обврски
навреме за да не ги влечкам останатите и да не ги мешам моите
лични емоции за работи во професионална средина. Па не
верувам дека би имал некакви проблеми ниту во ова ФСС, но
секако ќе дејстувам каде и да можам за да имаме добра работна
атмосфера и ќе дадам се од себе да функционариме како тим.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

ВЛАДИМИР КИТАНОВСКИ
Може да ме добиете на:
vladimirkitanovski909@gmail.com

ГОДИНА
ВТОРА
СМЕР
КСИАР

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Според мене, студентите на ФЕИТ најмногу се соочуваат со
проблеми поврзани со мотивација за учење и со разбирање на
смислата на тоа што го учиме. Како студент од втора година,
забележувам дека многу од моите колеги немаат чувство на
поврзаност со материјалот кој што треба да го учат, туку го
гледаат како пречка што треба да се совлада со цел да се
положат испитите. Сметам дека тоа води до академски проблеми
и демотивација при учењето кај студентите и дека, доколку се
работи на тоа да се оствари врска меѓу материјалот и целта на
учењето, процесот на учење би бил многу поуспешен и
попријатен за сите студенти.

Унапредувањето на животот на студентите може да биде
остварено на многу начини, но јас најмногу ќе се фокусирам на
подобрување на академските можности кои студентите ги имаат
и на унапредување на социјалниот живот меѓу нив. Мислам дека
на ФЕИТ може да се направат многу проекти, организации, и
клубови преку кои што студентите ќе можат директно да
истражуваат и да ги продлабочуваат своите интереси поврзани
со струките што се изучуваат, при тоа добивајќи повеќе контекст
околу материјалот слушан на предавања. Електротехниката е
многу интересна и многу користена во различни полиња, и
сметам дека како идни инженери ние студентите треба заедно да
истражуваме и практично да го применуваме она што го учиме
на некој интересен и креативен начин. Покрај ова, ќе
поттикнувам и ќе учествувам во организирање на социјални
настани, забави, и работилници преку кои што студентите ќе
можат да се запознаат подобро и да се социјализираат. Особено
за студентите од прва и втора година, КОВИД пандемијата
оневозможи да се запознаеме како што треба и мислам дека
организирана социјализација за студентите на ФЕИТ во рамките
на мерките кои што моментално се на сила е нешто кое што ќе
ни го унапреди животот на сите студенти.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
За време на целата мојата академска кариера сум учествувал
во студентски организации и собранија, и го имам потребното
искуство и знаење за да можам да се справам со предизвиците
кои што ќе бидат дел од членството во ФСС. Додека траеше
моето средно образование континуирано бев член, а потоа и
дел од претседателите, на ученичкиот совет на моето училиште,
и тоа искуство и знаење ќе го применам во ФСС на ФЕИТ со цел
да можам да придонесам најмногу што можам. Покрај тоа,
сметам дека ФСС е најдобриот начин преку кој што можам да
помогнам да го направиме факултетскиот живот подобар за сите
и сум целосно спремен и мотивиран да се справам со било кои
предизвици и задачи кои што ќе ги сретнам како негов член.
Активно ќе се залагам да бидам во контакт со студентите со цел
да видам што тие навистина мислат и им треба, и сметам дека
преку моите вештини за комуникација и организација заедно со
студентите ќе можеме да го направиме ФЕИТ најдобар што може
да биде.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Разноликоста како одлика на еден тим е многу важна за
неговото функционирање бидејќи вклучува повеќе перспективи
и овозможува подобро функционирање на тимот во целост. Како
ученик во меѓународно средно училиште, бев ставен во една
околина со многу различни луѓе со различни позадини и
искуства, и сум сигурен дека тоа искуство ќе ми овозможи добро
да функционирам во разнолики тимови во ФСС. Земајќи го тоа
предвид, мислам дека одлично би се справил во атмосфера со
разнолик тим бидејќи сум спремен да ги ислушам сите различни
идеи кои членовите на тимот ќе ги придонесат, и можам да се
ставам себеси на место на тие кои се различни од мене со цел да
го разберам нивниот став и мислење.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

ФИЛИП НИКОЛОВ
Може да ме добиете на:
filip.d.nikolov95@gmail.com

ГОДИНА
ТРЕТА
СМЕР
ЕЕС

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Би рекол дека сè уште постои проблем со дигитализацијата
при упис или заверка на семестар, иако тоа веќе во голем дел е
намалено сепак верувам дека сè уште постои простор за
подобрување. Дополнително би рекол дека и студиските
програми е потребно да се ревизираат, да се види што се бара
во денешната индустрија, што се очекува од нас како идни
инжинери и истите соодветно да се прилагодат. Не можам а да
не ја споменам табу темата, менталното здравје, кое е
значително опфатено во последните две години со оглед на
состојбата во која се наоѓаме, затоа е потребно да обезбедиме
поддршка и помош на сите кои истата им е потребна.

Иако сеуште наставата ни се одвива онлајн, ќе дојде ден кога
ќе мора да се вратиме назад во студентските клупи. Според мене
треба да се започне од основното, а тоа подразбира
подобрување на условите во кои се студира. Започнувајќи од
потребата на реновирање на одредени простории, како и
воведување на соодветна климатизација во истите. Драстично
подобрување на хигиенските услови во тоалетите и пристапот
до хигиенски и лични продукти од секој аспект. Подобрување на
пристапот за луѓето со било каква форма на инвалидитет. Би
сакал исто да се постават многу повеќе клупи на и околу
зеленилото што се наоѓа на кампусот, а старите соодветно да се
реновираат. Да се обидеме заеднички повеќе да го
промовираме спортот и да се одвиваат спортски активности кои
ќе ги опфатат сите заинтересирани страни.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Започнувајќи од фактот што сум карактер кој цело време се
бори за правдина и еднаквост. Најмногу би придонел со тоа што
сум одлучен, секогаш гледам на предизвиците од повеќе аспекти
и одлуките ги носам разумно и објективно. Можам да кажам дека
сум доста позитивна личност иако на прв поглед не изгледам
така, комуникативен сум и емпатичен. Се борам за правата на
сите категории на луѓе, независно од раса, религија или
националност. Секој предизвик си носи своја тежина и истиот
треба соодветно да биде разгледуван, затоа верувам дека јас
тука со моите особини најдобро ќе се вклопам. Целам кон
подобрување на животот на студентите, моите колеги, кон
промоцијата на науката која ја изучуваме и разивањето на
технологиите кои ги користиме.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Верувам дека нема да имам никаков проблем да се справам во
атмосфера со разнолик тим. Од аспект на тоа што имам
работено со разни категории на луѓе, од други националности,
други вери и раси, за време на студентските работи кои сум ги
обавувал преку летните периоди. Дополнително сум работел и
со секакви клиенти и колеги инжинери за време на моите
пракси, знам дека тоа ми има помогнато да ги подобрам моите
социјални вештини и да најдам решение на секој проблем на
вешт и мирен начин. Баш напротив верувам дека разнолик тим
доведува до подобро организирање и подобро разбирање на
потребите на заедницата за која сме сите тука.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

ГЕОРГИ ШОКОСКИ
Може да ме добиете на:
georgi_sokoski@hotmail.com

ГОДИНА
ТРЕТА
СМЕР
КТИ

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Најголем проблем на студентите на ФЕИТ е како да се
избалансира стекнувањето на квалитетно образование од
факултетот и истовремено да бидат внимателни за здравјето.
Иако ФЕИТ во текот на пандемијата се покажа како еден од
најподготвените факултети што се справија на што е можно
подобар начин со пандемијата, мое мислење е дека во моментов
целосно онлајн настава не оди во прилог на студентите. Во
период каде што се пуштени со полна пареа да функционираат
сите угостителски објекти, сите клубови во затворени простори,
сите спортски манифестации, односно споредни работи, тогаш
мислам дека би требало да се донесе правилната одлука за
стекнување на најдобро и најправилно образование, а тоа е
враќање на студентите во просториите на факултетот.

Целосна транспарентност на работата на студентското
собрание, не само давање известувања откако ќе се одлучат
нештата што најмногу ги засега студентите. Давање известување
за сите состаноци кои се во иднина планирани и за што ќе се
одлучува, како и јавно поставување на анкети и прашања каде
што сите студенти на факултетот би имале право да го изнесат
својот став. Голем проблем на кои наидував последниве 3
години додека студирам е тоа што на повеќе прилики сум бил
изреволтиран од известувања од страна на ФСС за веќе
донесена и изгласана одлука без притоа воопшто да бидам
прашан на таа тема што мислам и како сметам дека би требало
да се постапи. Би имал контакт 24/7 со сите студенти и би ги
сослушувал сите проблеми и предлози што ги имаат и лично би
ги предложувал пред целото Собрание бидејќи единствена цел
за мојата кандидатура е да бидам гласот на сите студенти кои
мислат дека воошто не се сослушани од страна на досегашните
кадри.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ ИЗБРАН
ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Како дел од особините кои би ми помогнале да се справам со
сите предизвици што ги носи улогата на член во ФСС, пред се би
ги истакнал мојата упорност, мојата волја да се стигне до
вистинското и праведното решение за сите, мојата тврдоглавост
да не молчам доколку мислам дека нештото не е праведно, како
и мојата добрина и желба да бидам што подобра личност во
текот на мојот живот. Во текот на мојот живот сум имал голем
број на предизвици и тешкотии, но единствено нешто што не
сум го направил е да отстапам и да се предадам без притоа да го
вложам својот максимум за дадената ситуација. Мислам дека
пожртвуваноста за нештата што во мојот живот се случуваат
исто така ќе биде позитивна карактеристика, бидејќи кога сум
посветен на одредено нешто, тогаш тоа нешто добива 100% од
мене.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Уште од мал сум бил научен секогаш да бидам тимски играч и
да се дружам со најразлични личности, без разлика од нивната
позадина, национална припадност, религија итн. Имам играно
голем број на спортови и имам учествувано на голем број на
манифестации каде тимската работа била клучен фактор за
успех во нештото и секогаш сум се обидувал да бидам што е
можно пофер и љубезен спрема моите соиграчи/колеги. Имам
трпение да ислушам секого и да почитувам сечие мислење и
мислам дека би се вклопил без проблем во атмосфера со
разнолик тим.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

ПЕТАР КРСТЕВСКИ
Може да ме добиете на:
krstevski1petar@gmail.com

ГОДИНА
ТРЕТА
СМЕР
КТИ

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Сметам дека во денешницата најголемите проблеми со кои се
соочуваат студентите произлегуваат од тековната ситуација со
пандемијата. Онлајн наставата во последниве две години имаше
клучна улога во образовниот систем, овозможи да се продолжи
со едукацијата во најтешките околности, но сепак таа има свои
пропусти и може да биде подобрена. Голем пропуст на овој тип
на настава е тоа што студентот и професорот немаат голем
степен на меѓусебна интеракција, и често професорот не знае
колку студентите го совладуваат материјалот, а оттука следат и
испити/колоквиуми од несоодветна тежина. Последица од
пандемијата и онлајн наставата исто така е тоа што колегите
немаат можности да социјализираат и да формираат
пријателства кои ќе им служат понатака во својата кариера.

Доколку сум изгласан, ќе се залагам за зголемено физичко
присуство (за студентите кои се заинтересирани) на факултетот
во форма на дополнителни часови, лабораториски вежби,
проекти за соработка меѓу професорите и студентите како и
воглавно транзиција кон хибриден начин на настава каде
можно, со соодветни мерки за заштита од вирусот. За зголемена
социјализација на студентите ќе се стремам за организирање на
повеќе настани, некои помали во текот на учебната година, но и
повторно организирање на бруцошка забава на почетокот на
зимскиот семестар доколку епидемиолошката состојба ни
дозволува. Покрај овие проблеми кои ги сметам за клучни, ќе се
ангажирам да им помагам на студентите со кој било проблем и
да се соочуваат со цел да се зголеми квалитетот на животот на
сите факултетот.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Сметам дека сум доста одговорен и трудољубив, а исто така
си го сакам својот факултет и се залагам да дадам се од себе за да
го подобрам, без разлика на предизвиците и препреките кои би
можеле да се појават. Како студент сум ангажиран и редовен, со
постигнат висох успех во изминатите семестри и од секогаш сум
бил подготвен да помогнам на своите колеги доколку им била
потребна помош. Немам искуство како член на ФСС, ова е моја
прва кандидатура, но во минатата година им помагав на
колегите од ФСС при организирање на донацијата на материјали
за учење, исто така и со процесот на акредитација на студиските
програми кога беше потребно мислење од студентите околу
предметите на факултетот.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Мислам дека сум доста флексибилна, динамична личност и
отсекогаш сум се сложувал со секакви друштва. Во студентското
собрание очекувано е да има личности со повеќе различни
мислења и се разбира дека одвреме-навреме ќе дојде до случај
на недоразбирање помеѓу некои од колегите, но ова е само
карактеристика на здраво собрание каде што се разгледуваат
повеќе различни опции и можности за решавање на даден
проблем. Јас ги почитувам ставовите на другите, ги сослушувам
нивните мислења и сметам дека доколку дојде до ситуација на
несогласување помеѓу членовите тоа би го решиле со
професионална дебата, а не со карање. Како што спомнав веќе
имам соработувано со претходните членови на ФСС и сите
одлично соработувавме како тим со една заедничка цел, борење
за правата на студентите и осигурувајќи им подобар квалитет на
живот.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

ЕВА ИВАНОВ
Може да ме добиете на:
evaivanov13@gmail.com

ГОДИНА
ТРЕТА
СМЕР
КСИАР

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваат
студентите се недостаток на практична работа како дел од
интегрираните вежби по предметите. Студентите завршуваат 4та
година со студии без да знаат како да ги применат теоретските
знаења со кои се стекнале поради недостатокот на практичните
вежби. Друг проблем кој многу ги засега студентите е тоа што
нема студентско катче на факултетот, клубови или пак настани
кои го подобруваат социјалниот живот на студентите. Ова се
работи од голема важност за подобрување на квалитетот на
студентскиот живот за време и по студиите. Како член на ФСС ќе
се залагам за тоа да овие и сите други проблеми, ги решам
заедно со тимот на ФСС со цел да го подобриме животот и
студирањето на сегашните студенти, како и да оставиме добра
основа за понатамошно развивање на идните студенти.

Сметам дека голем проблем со кој што се соочуваат студентите
моментално е онлајн наставата и немањето доволно
комуникација со професорите. Поради пандемијата сите се
изолиравме социјално, а со тоа ги загубивме можностите за
интеракција меѓу себе и со професорите. Ова доведува до
несоодветно совладување на наставната содржина и како
резултат на тоа има ниски оценки на испити и колоквиуми.
Мислењето на студентите се повеќе тежнее кон тоа да се има
хибриден пристап кон предавањата и вежбите на факултетот, па
како претставник на гласот на студентите ќе се залагам да се
имплементира настава и вежби со физичко присуство онаму
каде што е возможно. Дополнително животот на студентите би
се подобрил со повеќе социјални настани кои ќе бидат
ориентирани кон наука и забава. Тука спаѓаат разни семинари,
натпревари како РобоМак и Code@FEIT како и бруцошката
забава која стана обележје на ФЕИТ. Доколку бидам изгласана ќе
се залагам да се овозможат сите овие работи, како и други
настани и активности кои што ќе ги организираме со идниот тим
на ФСС

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Ова е моја втора кандидатура за ФСС на ФЕИТ и можам да
кажам дека од претходниот мандат се стекнав со искуство за тоа
како функционира факултетот и административните постапки
кои ќе бидат од големо значење за идните членови кои за прв
пат се кандидираат за претставници на ФСС. Тимски играч сум,
трпелива и со разбирање. Знам дека сите имаме различно
мислење за многу работи и сметам дека тоа е тоа што не’ прави
силни бидејќи гледам моќ во различности. Имам искуство во
организирање настани и знам кои работи се потребни да се
организира еден успешен настан. Снаодлива сум и можам брзо
да се адаптирам на промени и секогаш гледам да ја најдам
посветлата страна кога сум соочена со некој проблем. Спремна
сум да соработувам со целиот тим на ФСС за да ги реализираме
нашите идеи и да ја постигнеме нашата цел, која е подобрување
на животот на студентите.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Kако што реков, тимски играч сум и мислам дека она кое што
не' прави различни е наша сила. До сега имам работено на
различни проекти со многу тимови и секогаш пробувам да
најдам заеднички јазик со луѓето со кои што работам.
Претходниот мандат во ФСС ми даде прилика да видам како е
интензивно да се работи со многу поразлични луѓе од мене, а
сметам дека на крајот извојувавме победа над разликите. Член
сум и на студентската организација БЕСТ Скопје, каде што се
стекнав со вештини за разрешување конфликти и изнаоѓање
најдобар начин да се задоволат сите страни доколку дојде до
конфликт. Сигурна сум дека и другите идни членови на ФСС се
спремни на соработка и дека би имале убав и сложен мандат
оваа година.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

СТЕФАН НАУМОСКИ
Може да ме добиете на:
stefann@feit.ukim.edu.mk

ГОДИНА
ЧЕТВРТА
СМЕР
КХИЕ

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Нас ни е неопходна транспарентна и рамноправна
застапеност и инклузија на сите студенти во носењето на сите
одлуки. Знам дека имаме воспоставено добар медиум за
комуникација и соработка со наставниот кадар, но исто така
мора интензивно заеднички да инвестираме во продлабочување
на тој медиум, како би имале уште поквалитетен однос, што
обострано ќе резултира со уште подобри и покомпетентни
инженери. Верувам дека секој од нас крие огромен потенцијал
да направи промени во својата околина на дејствување, сѐ што
ни недостасува се можности. Можности за подобро образование,
можности за подобро опремени и современи лаборатории,
можности за подобри студентски пракси, можности за директна
соработка со наставниот кадар во полето на науката, можности
за соработка со / во индустријата.

Во периодот што следи треба да се посветиме на создавање
услови на транзиција како новите генерации на инженери би
биле спремни на враќање, односно почеток на настава со
физичко присуство, како би го доживеале уникатното
електрашко искуство. Тоа ќе го направиме со довршување на
веќе започнатите активности со реновирањето на факултетската
читална, со што ќе имаме современа и соодветно опремена
читална. Верувам дека меѓу нас, особено апсолвентите, сѐ
почесто е прашањето „Што после ФЕИТ?“. Сметам дека ни
недостасуваат идеи, односно „сликовита“ репрезентација на
иднината што ни претстои како електроинженери. Токму затоа
сакам да се направи добра мрежа на успешни електроинженери
од академијата и индустријата кои дипломирале на ФЕИТ, а сега
се професионалци во земјата или странство. Таа мрежа ќе ни
биде директна врска со нивната стручност и нивниот свет. Преку
средби ќе имаме можност одблизу да се запознаеме со нив,
нивниот кариерен пат и специјализацијата која ја избрале, со
што ќе ни се овозможи проширување на нашиот спектар на
можности – после ФЕИТ. Тоа ќе креира одлична слика за
иднината и дополнително мотивациски ќе не охрабри. Покрај
комуникацијата, мој фокус ќе се и финансиите. Имено, сакам да
се изработи нов модел на финансирање со кој ќе се стимулираат
студентски конференции и учество.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Најголем предизвик во моите студии, покрај многуте
математики и испити, беше ангажманот како студент –
демонстратор. Освен што ми овозможи да соработувам со
повеќе од 200 студенти, тоа искуство ми пружи уникатна
можност да погледнам и низ другата страна на призмата, што
значи сега ги разбирам ставовите од двете засегнати страни.
Односно, покрај тоа што ги знам предизвиците со кои ние
секојдневно се соочуваме, имам и мал увид во предизвиците на
професорите. Тоа ми дава уникатна можност за воспоставување
на дијалог меѓу двете страни за идна соработка надвор од
предвидените испити и лабораториски вежби. Како поранешен
член на Дисциплинската комисија на ФЕИТ, и актуелен Заменик
Студентски Правобранител на УКИМ верувам дека имам доволно
искуство да одговорам на сите предизвици кои може да
претстојат. Како актуелен претседател на здружениот оддел на
EDS / SSCS IEEE – Македонија, и преку мрежата на поранешни
студенти на ФЕИТ ќе иницирам поголема соработка помеѓу
индустријата и академијата, конкретно студентите. Ќе
промовирам бесплатно членство во EDS / SSCS одделите на IEEE
за сите нови членови на IEEE – Македонија. Што се однесува до
мојата личност, јас сум многу упорен, се стремам кон
подобрување и усовршување на секојдневието и никојпат не се
откажувам.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Не очекувам преголема хетерогеност во тимот на ФСС со оглед
на тоа дека сите ние сме ( идни ) електроинженери, што не прави
уникатни и верувам дека сме доста слични. Сигурен сум дека
можам успешно да работам во најразлични тимови, имајќи го
предвид моето долгогодишно искуство како експерт во
Меѓународниот Сојуз за разрешување на конфликти во Брисел,
за што имам и соодветна долгорочна обука во Швајцарија. Сум
работел со / во тимови кои вбројуваат членови од различна
етничка, културна, национална позадина кои доаѓаат од
различни професионални профили од најразлични старосни
групи. Бидејќи недвосмислено се залагам за вклученост на сите,
би го споменал моментот на создавањето на пилот - проектот (
сега веќе законска одредба ) Дете – правобранител каде како
организатор имав можност да запознаам основци и
средношколци од сите градови и повеќето рурални средини во
државата, со единствена цел – креирање на најдобар модел за
застапување на ученичките права. Токму тоа го потврдува мојот
став дека сите идеи и сите студенти треба да бидат чуени. Тоа е
единствениот начин на креирање на најдобар студентски
стандард, по мерка за СИТЕ студенти, од СИТЕ студенти.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

МИЛА ПОПОВСКА
Може да ме добиете на:
milapopo@gmail.com

ГОДИНА
ЧЕТВРТА
СМЕР
ТКИИ

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Во текот на последната година, во период на онлајн настава се
појавија повеќе предизвици и проблеми, повеќето од кои беа
внимателно разгледани и решени од претходните членови.
Мислам дека се потребни почести состаноци со раководителите
на смеровите со цел сослушување на мислењата и проблемите
на студентите. Во дел од смеровите каде што има модули, би
требало да има поубаво објаснување за одбирање на модулот со
цел да не дојде до недоразбирање од страна на студентите.
Потребна е почеста интеракција, односно зачестување на
односот студент-професор за подобра соработка меѓу студентите
и професорите која ќе помогне при разјаснување на било какви
прашања од страна на студентите во поглед на полагање и
помош при полагањето.

Гласот на студентите е секако најважен во секој поглед. Мојата
мотивација кон остварување на целите на студентите верувам
дека ќе го унапреди нивниот академски живот и ќе го направи
студирањето искуство кое вреди за цел живот. Како
комуникативна и темпераментна личност сум секогаш
подготвена за подобрување на целокупното искуство на
студирањето на студентите. Меѓусебната соработка и
интеракција придонесуваат до позитивни резултати, па затоа
гласот и мислењата на студентите се најважните фактори во
решавање на проблемите и целокупно подобрување на
образованието.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Верувам дека искуството кое го стекнав како член на
училишната заедница во гимназија може да придонесе многу во
решавање на проблемите и предизвиците со кои студентите се
стекнуваат. Секој нов предизвик ми дава инспирација и
мотивација за различен начин на расмислување и различна
перспектива за справување со предизвиците на студентите.
Комуникативноста и креативноста ќе ми помогнат во наоѓање
решение за секој проблем. Сметам дека би придонела многу во
новиот тим на претставници на студентскиот колектив преку
мојата мотивација за прикажување на вистинската вредност на
студентскиот глас.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Не би имала никаков проблем во справување со разнолик тим.
Сметам дека разновидноста во тимот придонесува различни
мислења и идеи што секогаш е плус во заедничко решавање и
изнајдување на колективно решение за било кој проблем. Јас
сум комуникативна и флексибилна личност, прифаќам сечие
мислење и сум секогаш отворена за каква било дискусија со
студентите за решавање на сите предизвици кои претстојат. Во
гимназија бев дел од училишната заедница па верувам дека тоа
искуство може да придонесе во соработката со наредните
членови на собранието.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

ДАНИЕЛА
КАРАКУЛЕВА
Може да ме добиете на:
dani.karakuleva@gmail.com

ГОДИНА
ЧЕТВРТА
СМЕР
КХИЕ

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Огромна бирократија којашто според многу колеги е
беспотребна, и којашто може да се реши со зголемување на
степенот на дигитализација на услугите од факултетот.
Пренатрупаност со лабораториски вежби и останати обврски,
неделата пред колоквиумска недела, со што студентите не може
да се посветат целосно на учењето. Поголема достапност и
комуникација со дел од професорите.

Ќе се залагам за целосна дигитализација на услугите од типот на:
упис/заверка на семестар, поднесување молби, таксена марка
итн. Воедно би лобирала да на секој студент му е дозволена
шанса за полагање( онлајн или во накнаден термин во договор
со професорот ) доколку во текот на испитната сесија добие
позитивен КОВИД резултат. Пауза од лабораториски вежби пред
колоквиумска недела со цел да студентите се фокусираат
целосно на полагањата.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Како човек со голем број на учества во воннаставни актвиности,
како: семинари, волонтерски акциии, тренинг курсеви и слично,
позитивна сум дека го поседувам она што е потребно за една
ваква позиција. Моите одлични комуникациски вештини, во
комбинација со остриот начин на размилување, нивото на
смиреност при реагирање во критични ситуации и способноста
за успешно организирање на сопственото време, ме прават
компетентен кандидат за член на ФСС.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Работење во разнолик тим е предизвик за секоја индивидуа
којашто е во потрага по успешна кариера, и секој од нас има
различен пристап кон ова. Досега сум имала можност да се
најдам неколупати во ваква ситуација, притоа одлично
справувајќи се со предизвиците коишто ги налага. Клучните
точки, според мене се, взаемната почит, еднаквоста, редовната и
искрена комуникација меѓу членовите на тимот, коишто како
иден член ќе се залагам да бидат доловени во рамките на ФСС.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

МАТЕЈ КОСТОСКИ
Може да ме добиете на:
matejkostoski57@gmail.com

ГОДИНА
II ЦИКЛУС
СМЕР
КИТ

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Како најголем тековен предизвик би го издвоил учењето на
далечина (онлајн) бидејќи притоа недостасува социјалниот
момент на студентскиот живот. Поради тоа недостига
стекнувањето на нови пријателства, дружењето во средина
сочинета од луѓе со слични или исти професионални интереси,
но и меѓусебното помагање во совладувањето на материјалот и
останатите предизвици од секојдневниот студентски живот.
Притоа студентскиот живот е време кога се создаваат конекции
кои потоа ќе бидат од корист и во професионалниот живот и
кариера. Следен проблем е тешкотијата на студенти кога станува
збор за организацијата и начинот на функционирање на
факултетот, особено кога станува збор за (некогаш обемната)
администрација. Ова е нешто што почувствував дека особено се
одразува врз бруцошите, но се провлекува постојано за време
на целото студирање.

Би се посветил на овозможување на поголема
транспарентност на информации за студентите, за различните
обврски кон и од факултетот. Олеснување на комуникацијата
помеѓу студентите и професорите. Отвореност на Факултетското
Студентско Собрание кон потребите на секој студент.
Споделување на корисни материјали за учење на студентите и
поттикнување на меѓусебната соработка, помагање во учењето,
размена на искуства, како и создавање на конекции кои потоа
продолжуваат односно се од особена корист во понатамошниот
професионалниот живот. Во пандемиските (односно постпандемиските) услови на живеење и организирање на нашето
секојдневие и обврски на не смее да се дозволи заборавање на
социјалната страна на студентскиот живот како на едно
неопходно животно искуство.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС
Ова ми е прва кандидатура за член на Факултетското
Студентско Собрание, но сметам дека го имам потребното
искуство за учество. Како студент кој веќе дипломирал на првиот
циклус студии солидно сум запознаен со функционирањето на
самиот факултет, на организацијата на студиските програми,
обврските на студентите како и секојдневните активности и
предизвиците со кои се среќава секој студент на ФЕИТ. имам
искуство во вид на соработка и дружба со поранешни членови,
како и поранешни претседатели, преку кои се запознав со
начинот на којшто функционира ФСС. Дружељубивоста,
отвореноста кон нови идеи и искуства, желбата за комуникација,
организираноста, транспарентноста ќе ми помогнат при
застапување на гласот на студентите од секој од трите циклуси
на студии. При учеството во работата на студентското собрание
ќе ми помогне желбата за соработка и тимска игра, како и
фокусирање на целта.

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?
Дружељубивоста како и отвореноста кон нови идеи и
почитувањето
на
туѓото
мислење
се
неопходни
за
егзистенцијата и функционирањето на секоја организација.
Доколку тоа е присутно, разноликоста и различните
размислувања ќе се одразат само позитивно, во изнаоѓањето и
имплементацијата на решенијата на најразличните проблеми и
предизвици. Сечие мислење треба да биде чуено, но притоа
треба да се испита валидноста и можноста за реализација, па
соодветно да се дојде до колективниот став на ФСС, кој пред се’
останато треба да биде во корист на студентите.

ЗДРАВО, ЈАС СУМ

ДИМИТАР ЈАКОВЛЕСКИ
Може да ме добиете на:
dimi.jakovleski@gmail.com

ГОДИНА
II ЦИКЛУС
СМЕР
КИТ

СПОРЕД МЕНЕ, НАЈГОЛЕМИТЕ ПРОБЛЕМИ СО
КОИ СЕ СООЧУВААТ СТУДЕНТИТЕ НА ФЕИТ:

КАКО ЌЕ ПОТТИКНАМ УНАПРЕДУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ НА СТУДЕНТИТЕ:

Како најголем проблем со кој се соочуваат студентите во
последниов период би го издвоил учењето на далечина кое
беше наметнато како резултат на пандемијата со КОВИД-19 и
прилагодувањето на новиот формат на студирање, особено од
социјален аспект. Дружбата помеѓу колеги се сведе на
допишување по Вибер групи, а се изгуби магијата на седење до
стемнување на факултет. Според мене така најдобро се
стекнуваат пријателства помеѓу колеги. Од аспект на самите
студии, иако се понудија повеќе можности за учење,
концентрацијата на студентите при следење на наставата се
намали. Сепак, треба да се најдат компромиси кои ќе ги
задоволат желбите на сите студенти од сите три циклуси на
студии на ФЕИТ.

Апсолутно би се заложил за подобар социјален живот на
студентите во услови на пандемија. Преку најразлични
активности за студентите би го поттикнал дружељубивиот
карактер на електрашите од сите студиски програми. Секако,
сето ова би се одвивало со почитување на сите протоколи
поврзани со КОВИД-19. Како студент на втор циклус студии со
завршен прв циклус студии можам да кажам дека дружбата дава
дополнителна мотивација за учење. Секако, со навремени
известувања би ги информирал студентите за различни обврски
побарани од страна на факултетот, како и за секојдневните
активности на ФСС. Исто така би се заложил за навремено
сослушување на жалбите и исполнување на барањата на
студентите.

КОЕ ИСКУСТВО И КОИ ОСОБИНИ ЌЕ МИ
ПОМОГНАТ ВО СПРАВУВАЊЕ СО
ПРЕДИЗВИЦИТЕ, ДОКОЛКУ БИДАМ
ИЗБРАН/А ДА БИДАМ ЧЛЕН ВО ФСС

КАКО ЌЕ СЕ СПРАВАМ ВО АТМОСФЕРА СО
РАЗНОЛИК ТИМ?

Иако ова ми е прва кандидатура за член на ФСС, имам
искуство во вид на соработка и дружба со поранешни членови,
како и поранешни претседатели, преку кои се запознав со
начинот на којшто функционира ФСС. Исто така сум добро
запознаен со начинот на функционирање на факултетот и
секојдневните активности на студентите како студент со завршен
прв циклус студии на насока КХИЕ. Комуникативноста,
организираноста, транспарентноста и лидерските способности
кои ги поседувам ќе ми помогнат во справување со
предизвиците кои ќе се јавуваат при застапување на гласот на
студентите од втор и трет циклус студии во ФСС, но и за
студентите од сите четири студиски години од првиот циклус
додипломски студии.

Дружељубивоста и комуникативноста ќе ми помогнат во
справувањето со разнолик тим составен од луѓе со различни
карактери. Спремен сум да ги слушнам мислењата на другите
членови на тимот, но и да ги бранам своите ставови кои ќе бидат
произлезени од ставовите на студентите со кои директно ќе
комуницирам. Како искуство за работа во група би ги навел
разните тимски проекти на кои имам работено во текот на моите
додипломски студии, преку кои научив да работам рамо до рамо
со колеги од различни насоки и со различни ставови.

