
 
 
 
 
 
 

 

ИНСТИТУТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ 

 

П О К А Н А 
 
Почитувани соработници, Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања (ИСППИ) при Универзитетот “Св. 

Кирил и Методиј”- 
 
Скопје, Ве поканува да бидете дел од „Симпозиумот за унапредување на студентското практикантство како линк меѓу 

образованието и бизнисот”, кој ќе се оддржи на 26. Октомври во 12ч, во Хотел Континентал – Скопје. 
 

Институтот во рамките на Центарот за развој на менаџмент и човечки ресурси реализира пилот-проект за студентското 

практиканство. Истражувачките резултати ќе бидат претставени во рамките на симпозиумот како дел од циклусот 

презентации наречен „НАУЧНА СРЕДА“. 
 

Намерата на овој симпозиум е да ги анимира засегнатите страни во овој процес, за да послужи како извор на важни 

информации кои се однесуваат на примената на практикантството и неговото влијание врз студентите на додипломските и 

постдипломските студии и врз компаниите и вице верса на наставните силабуси. Идејата е да се разменат искуства и 

размислувања за можностите за унапредување на овој процес за да се овозможи полесен премин на младите од светот на 

студирањето во светот на работата, да се добијат размислувања и искуства за добри практики, кои би биле основа за 

понатамошно усовршување на студентското практиканство. 
 

Ќе ни претставува особена чест и задоволство доколку и Вие бидете дел од настанот. 



 
АГЕНДА 

 
 
12:00 ч    
 
mодератор: доц. д-р Бојана Наумовска, ИСППИ-УКИМ 
 

Воведен збор  
 проф. д-р Мирјана Борота Поповска, директор на ИСППИ-УКИМ

 проф. д-р Вујица Живковиќ, проректор за настава на УКИМ

 проф. д-р Владимир Петрушевски, проректор за наука на УКИМ
 проф. д-р Ганка Цветанова, раководител на сектор за научна дејност на ИСППИ-УКИМ



Презентација на истражувачки наоди 
 доц. д-р Марија Топузовска Латковиќ, раководител на сектор за наставно-образовна дејност на ИСППИ-УКИМ
 доц. д-р Весна Забијакин Чатлеска, раководител на кариерен центар на ИСППИ-УКИМ




Главни говорници  

 м-р Антони Пешев, претседател на Стопанска комора на РМ/ директор на УЛТРА-комјутери  

 м-р Ивана Дојчиновска Стојановиќ, член на управен одбор на Македонска асцоцијација за човечки ресурси/ 
директор за човечки ресурси во Вабтек МЗТ 

 м-р Атанас Ковачевски, портпарол на ЕВН Македонија 

 м-р Христина Лозаноска, раководител на oтсекот за развој на човечки ресурси во Дирекција за управување на 
човечките ресурси при НБРМ/Претседател на Македонската асоцијација за човечки ресурси 

 проф. д-р Дарко Наков, продекан за настава на Градежен факултет - УКИМ  
 
 

 



Дискутанти 

 м-р Горан Лазаревски, извршен директор на Сојуз на микрофинансиски организации 

 проф. д-р Васил Поповски, раководител на сектор наука во Економски институт - УКИМ  

 проф. д-р Христина Спасевска, ФЕИТ – УКИМ 

 проф. д-р Радмил Поленаковиќ, Раководител на кариерен центар, Машински факултет – УКИМ  

 проф. д-р Предраг Трпески, продекан за настава на Економски факултет – УКИМ 

 м-р Маријана Секуловска, раководител на кариерен центар на Економски факултет – УКИМ 

 м-р Горазд Смилевски, генерален менаџер на БАС 

 м-р Ана Салтирова Давидовски, член на управен одбор на МАЧР/директор за човечки ресурси во АМСМ 

 г-ин Ѓорѓи Цветковски, специјалист за обуки во оддел за човечки ресурси на ОКТА 

 г-ин Методија Стојчески, претседател на Младински сојуз 

 м-р Александар Богојевски, раководител на одделение за мобилност во областа на високото образование, 
образование на возрасни и млади, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност 

 м-р Јован Несторовски, раководител на одделение за општи и правни работи, Национална агенција за европски 
образовни програми и мобилност 

 м-р Татјана Јанева, специјалист за човечки ресурси во АДИЕНТ-СИТИНГ Струмица  

 м-р Кристина Томовска, раководител на оддел за човечки ресурси, Силк Роуд Банка АД Скопје 

 г-ица Весна Димевска, раководител за регрутација и развој на човечки ресурси во ДЕКРА 

 м-р Билјана Ристовска, менаџер за човечки ресурси во FX3X  

 м-р Симона Ристовска, менаџер за човечки ресурси и регрутација, Акселтра 
 


 
14:00 ч 

 

Коктел 


