Машински факултет
Број 02-1065/2
30.05.2019 год.
Скопје
Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ број 82/2018),
во согласност со Одлуката за начинот на реализација на практичната настава за студентите на прв циклус
студии на студиски програми воведени во 2017/18 година, на предлог од Продеканот за наставна дејност,
Наставно-научниот совет на Факултетот, на 35-та редовна седница одржана на 30 мај 2019 година, ја донесе
следнава
ОДЛУКА
за определување ментори за верификација на летната пракса
во учебната 2018/2019 година
1. Со оваа одлука се определуваат одговорните лица за пракса – ментори во Институтите носители
на студиските програми на Машинскиот факултет во Скопје, кои ќе ја верификуваат практичната настава
која студентите ќе ја реализираат во летниот период, по завршување на наставните активности во учебната
2018/2019 година (летна пракса).
2. За одговорни лица - ментори за летна пракса се определуваат:
2.1. Институт за производно инженерство и менаџмент:
Студиска програма
Ментор
Производно инженерство (ПИ)
Вон. проф. д-р Мите Томов
Индустриско инженерство и менаџмент (ИИМ)
Доц. д-р Бојан Јованоски
2.2. Институт за машински конструкции, механизациони машини и возила:
Студиска програма
Ментор
Транспорт, механизација и логистика (ТМЛ)
Проф. д-р Јанко Јанчевски
Моторни возила (МВ)
Проф. д-р Игор Ѓурков
Проф. д-р Дарко Данев
Индустриски дизајн (ИНД)
Доц. д-р Иле Мирчески
2.3. Институт за термичко инженерство:
Студиска програма
Ментор
Термичко инженерство (ТИ)
Вон. проф. д-р Даме Димитровски
Енергетика и екологија (ЕЕ)
Вон. проф. д-р Даме Димитровски
2.4. Институт за хидраулично инженерство и автоматика:
Студиска програма
Ментор
Хидраулично енергетско инженерство (ХЕИ)
Доц. д-р Виктор Илиев
Автоматизација и управувачки системи (АУС)
Доц. д-р Виктор Илиев
2.5. Институт за заварување и заварени конструкции:
Студиска програма
Ментор
Материјали, процеси и иновации (МПИ)
Проф. д-р Марјан Гаврилоски
Проф. д-р Зоран Богатиноски
2.6. Институт за механика:
Студиска програма
Ментор
Мехатроника (МХТ)
Доц. д-р Јована Јованова
3. Именуваните ментори имаат обврска да го упатат студентот во соодветен правен субјект за
изведување на практичната настава, а по нејзина реализација да ја верификуваат со потпис на потврдата
издадена на име на студентот од субјектот во кој праксата е изведувана.
4. Обврските од оваа одлука менторите ќе ги извршуваат во координација со Продеканот за
наставна дејност и Центарот за кариера на Факултетот.
5. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.
Одлуката да се достави до: институтите, продекан за наставна дејност, огласна табла, студентска
служба, наставно-научен совет и архивата на Факултетот.
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Машински факултет - Скопје
Декан
Проф. д-р Дарко Данев

