
САЕМ
за

практиканство и вработување
„Заедно со Машински факултет

до најдобрите инженери“

31.10 – 03.11.2022 год.



Цели на саемот
Главна цел: 
• Поврзување на компаниите со студентите од Машинскиот факултет за реализација 

на студентска пракса и можно нивно вработување

Поединечни цели:
• Претставување на компаниите пред студентите и разгледување на можностите за 

практична работа кои ги нудат компаниите (+ можности за стипендирање)

• Согласно интересот на компанијата и нејзината дејност – можност за дефинирање 
на теми со наставниот кадар за заеднички проектни задачи и дипломски работи за 
студентите

• Можност за специјализирани предавања на експерти од компанијата пред 
студентите (преставување на компанијата + тематско предавање (од областа на 
работата на компанијата и/или кариерни совети)

• Презентирање на студентите пред компаниите (доставување на CV-ја и писма за 
интерес, интервјуа со присутните компании и сл.) 



Период на одвивање на саемот
Период: 
• 31.10.2022 – 03.11.2022 г.

• 31.10.2022 – поставување на штандовите

• 31.10.2022 г. – 14:00 свечено отварање на Саемот

• 01.11.2022 г. – 03.11.2022 г. (09:30 – 16:00) работни часови на Саемот

• 03.11.2022 (по 17:00 часот) - 04.11.2022 г. – демонтирање на штандовите



Локација и инфо за просторот
• Холот во приземјето на заедничката зграда на Машински 

факултет и ФЕИТ

• 20-тина штандови на располагање (димензија 2 x 2 m) во холот

• Тематски презентации во училница 224 на кат

• Можост за поставување на по едно брендирано знаме пред 
јужниот и северниот влез на факултетот
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Штанд за промоција

• Штандот е со димензии од 4 m2 (2 x 2 m)

• Секој штанд содржи:
• Инфопулт
• Држач за лифлети
• Маса со 4 столчиња
• Струјна инсталација до секој штанд – тројка кабел
• Корпа за ѓубре
• Логотабла со димензии 1,5 m x 0,5 m
• Осветлување

• Компанија која е одговорна за штандовите: Paneks / Abeille Maison



Штанд за промоција



Можности за брендирање

• Брендирањето го прави самата компанија со Paneks, 
или друг сервис за печатење



Понуда до компаниите

• Цена за учество на саемот: 24.000 денари + ДДВ

• Уплатата да се реализира најдоцна до 31.10.2022 год. на сметка:

ЦИРКО ДООЕЛ - Скопје 
Сметка: 300000003369428
ЕДБ: 4057012515517
Цел на дознака: Учество на саем за практиканство и вработување
• Со оглед на ограничениот простор, предност ќе имаат оние компании кои 

први ќе не контактираат
• Уплатените средства ги покриваат основните трошоци околу изнајмување 

на штандовите. Останатите средства ќе бидат наменети за подобрување 
на условите за студирање за студентите на Мaшинскиот факултет



Придобивки за компаниите
• Компанијата ќе добие:

• Штанд со димензии 2 x 2 m, со пропратна опрема
• Локации за поставување на две брендирани знамиња на влезовите 

на факултетот
• Специјализирана презентација во времетраење до 50 мин. во 

просторија 224 (за компании кои ќе изразат желба)
• Можност за испраќање на max 5 циркуларни е-mail пораки до над 

1000 студенти на Машински факултет со инфо според желбата и 
потребите на компанијата во тек на учебна 2022/2023 (до јули 2023)

• Поддршака до компаниите за дефинирање на пракса за студентите 
соодветни на различни студиски програми

• Дефенирање на заеднички проектни задачи и теми за дипломски 
задачи



Предности од учество на саемот

• Промоција на работата на компанијата пред студентите на Машинскиот 
факултет (можности за пракса и вработување)

• Промоција на компанијата на ударни локации на веб страницата и 
социјалните медиуми на Машинскиот факултет

• Индиректен пристап и до студенти од другите факултети кои се наоѓаат 
на инженерскиот кампус (ФЕИТ, ФИНКИ и ТМФ)

• Зајакнување на контактите со наставниот кадар на Машински факултет и 
нивно вклучување во мотивирањето на студентите за соработка со 
компаниите во разни сегменти на работа (пракса, проектни и дипломски 
задали и сл.)

• Единствена прилика за регрутација на најдобрите инженери од 
Машински факултет



Термин план

• Пројавување на интерес за учество на саемот – до 25.10.2022 год.

• Потпишување на договор за учество на Саемот – до 28.10.2022 год.

• Поставување на штандовите -31.10.2022 год 

• Реализација на Саемот 31.10.2022 год – 03.11.2022 година



Контакти

Саемот го организира Машински факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје
и

Кариерниот центар на Машинскиот факултет

Повеќе информации:

• career@mf.edu.mk
• radmil.polenakovik@mf.edu.mk (070 332 930)
• trajce.velkovski@mf.edu.mk (070 292 583)
• boban.kusigerski@mf.edu.mk (071 310 627)


