Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij“ vo Skopje

M A [ I N S K I F A K U L T E T ‡ Skopje
Лидер на Проектот е доц. д-р Ана
Лазаревска, која како Алумна на САД
(State alumna), во 2011 аплицираше преку
глобалната мрежа Алумните на САД.
Од вкупно 683-те апликации,
после вториот круг на глобалното
гласање, Проектот заврши на високото
трето место во светот меѓу вкупно 137-те
финалисти, а после рецензирањето на
рецензентскиот одбор назначен од Стејт
Департментот,
беше
меѓу
38-те
финансирани проекти во цел свет и еден
од петте во Европа. Проектот е еден од
ретките кој поради својот квалитет го
доби максимално предвидениот фонд по
проект. Поради тоа, имплементацијата
во
потполност
е
поддржана
од
Македонско
американската
алумни
асоцијација
(МААА),
Машинскиот
факултет и од Амбасадата на САД во
Македонија.

Целта на проектот е, преку сет на
работилници, студентите и наставниот кадар да
се запознаат со новата методологија т.н.
“Услужно учење“ (Service Learning), да им се
приближи таа методологија и истата да
започнат да ја применуваат во редовниот
наставен процес при изработка на семинарски
работи, проектни задачи и дипломски работи
кои на било каков начин се поврзани со
подобрување на животот на лицата со посебни
потреби во сите сфери на општествениот
живот.
Проектот истовремено се реализира во
Р. Македонија и во Р. Хрватска, при што се
вклучени студенти и наставен кадар од
Универзитетите „Св. Кирил и Методиј“, Скопје,
Универзитетот
„Гоце
Делчев“,
Штип,
Југоисточна
Европа,
Тетово,
ФОН,
Универзитетот од Сплит и од Загреб. Во текот
на имплементацијата на проектот, се очекува
вклучување и на други високообразовни
институции од регионот.

Партнери
на
проектот
се
и
Здружението на студенти и младинци со
хендикеп- Скопје (ЗСМХ), како и членовите на
Здружението “Мобилноста Предизвик“, кои ќе
укажат кој е најдобар начин да се “практицира
она што се проповеда“.
Проектот беше почестен со присуството на гнот Брајан Бауер, аташе за култура и
образование во Амбасадата на САД во
Македонија, кој на церемонијата на затворање
на
првите
четири
работилници
го
промовираше логото на проектот и на
учесниците им додели сертификати за
активно учество.

ГОСТУВАЧКИ ПРЕДАВАЊА
Во текот на јануари 2012 година, на
Машинскиот факултет-Скопје беа одржани
гостувачки предавања за студентите на
студиите од втор циклус на студиската
програма – менаџмент на животен циклус на
производ.
На 24 и 25 јануари 2012 година, Проф.
д-р Зоран Анишиќ од Факултетот за технички
науки при Универзитетот во Нови Сад, Србија,
одржа гостувачко предавање на тема: Mass
Customization and product development.
На 26 и 27 јануари 2012 година, Проф.
д-р Анишиќ, одржа гостувачко предавање на
тема: Configurators development for products
customization.
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ФАКУЛТЕТСКИ
ОТСУСТВА
Службени патувања во странство
заради
реализирање
на
студиски
престои,
учество
на
семинари,
симпозиуми како и за други службени
потреби во текот на месец февруари
2012 година остварија долунаведените
наставници и соработници:
Вон.
проф.
д-р
Валентина
1.
Гечевска од 03 - 10 февруари
учествуваше
на
конференција
во
Узбекистан во рамките на MAS-PLM
проектот.
2.
Проф. д-р Зоран Пандилов
оствари службено патување во Р. Чешка
со цел реализирање на експериментални
научно - истражувачки активности.
3.
Проф. д-р Роберт Миновски и асс.
м-р Бојан Јованоски остварија службено
патување во Австрија во рамките на
Македонско - Австрискиот проект.
4.
Вон. проф. д-р Виктор Гаврилоски
и асс. м-р Јована Јованова остварија
службено патување во Косово во рамките
на ТЕМПУС проектот: „Развој на
регионални последипломски студии по
мехатроника - DRIMS“.

ИНФОРМАТОР
КАЛЕНДАР И ПОТСЕТНИК
РАБОТИЛНИЦА
29.03.2012
СЕДНИЦА НА УПРАВА НА МФС
27.03.2012
45 СЕДНИЦА НА ННС

СЕДНИЦА НА УПРАВА ВО
ВТОРНИЦИТЕ
ПРЕД ННС ПО ПОТРЕБА
Техничко уредување:
Жарко Васиљевиќ, дипл. ел. инж.
Борис Рошков, дипл. ел. инж.

Од 13-16 феврури 2012, на Машинскиот
Факултет во Скопје, се одржааа првите
четири работилници (првите два дена за
студентите и вторите два дена за
професорите) од едногодишниот проект под
наслов „Еднаков пристап за лицата со
посебни потреби преку примена на
методологијата услужно учење (Equal
Access through Service Learning for Persons
with Disabilities), а кој е поддржан преку
Грантoт од Фондот за Иновативен Ангажман
на Алумните на САД
(Alumni Innovation Engagement Fund – AEIF,
http://www.equalaccess4pwds.org/).

