
                      

 

 

  

 

 

Почитувани студенти, 

 

Ве известувам дека согласно скучениот Меморандум за соработка помеѓу 
Машинскиот факултет- Скопје и Германската компанијата Praecsio ќе имате 
можност во периодот од Јули - Септември 2019 година да реализирате практична 
настава во некои од реномираните Германски компании од областа на 
машинството.  

Сите заинтересирани кандидати своjata Кратка Биографија (CV) да ја достават на 
следната е-маил адреса vladimir.tevdov@ifindout.com и bojan.jovanoski@mf.edu.mk.  

Селекцијата на кадидатите ќе биде извршена од страна на Германските компании,  
а се однесува само за студентите кои ќе изразат подготвеност да ја реализираат 
праксата во нивната компанија.  Реализираната практична настава во ваков тип 
на компании ќе има важност во вашето студентско досие како извршена практична 
настава.  

Практичната настава ќе биде поврзана со насоката која Вие ја изучувате, а 
прашања околу покривање на трошоците за патувањето и Вашиот ангажман ќе ги 
добиете од соодветната Германската компанија од која ќе бидете избрани, по 
селекција и разгледување на вашата кратка биографија. 

Рокот за пријавување е најдоцна до 12.07.2019 година. 

 

Срдечен Поздрав, 

 

Проф. Д-р. Дарко Данев, Декан на МФС   

Г-дин Мартин Ј. Беутх, Директор Праексио 

 

Скопје, 28.06.2019 
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Dear students, 

 

We would like to inform you that in accordance with the signed Memorandum of 

Cooperation between the Faculty of Mechanical Engineering - Skopje and the German 

company Praecsio, you will have the opportunity in the period from July to September 

2019 to realize practice in some of the reputable German companies in the field of 

mechanical engineering. 

All interested candidates need to send their CV to the following e-mail address 

vladimir.tevdov@ifindout.com and bojan.jovanoski@mf.edu.mk .  

The selection of candidates will be carried out by the German companies, and it is only 

for students who will express their readiness to realize the practice in their company. 

Realized practical classes in this type of company will have relevance in your student 

dossier as a practical lesson.  

The practical lessons will be related to the direction that you study, and all the 
information about covering travel costs and your engagement from the appropriate 
German company from which you will be selected, you will receive after selecting and 
reviewing your CV. 
The application deadline is no later than 12.07.2019. 
 

Best Regards, 

Prof. D-r. Darko Danev, Dean of Faculty of Mechanical Engineering 

Mr. Martin J Beuth, Director of Praescio 

Skopje, 28.06.2019 
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