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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  Рената МАТЕСКА

БОРДОТ НА ЕВРОПСКИ СТУДЕНТИ ПО ТЕХНОЛОГИЈА ВО  
ПОТРАГА ПО НОВИ ПРЕДИЗВИЦИ

ЕКОНОМИЈА

МЛАДИТЕ ТАЛЕНТИ САКААТ 
ДА ГИ ПРОШИРАТ СВОИТЕ 
ХОРИЗОНТИ НА ЗНАЕЊЕ 

Младите луѓе, сту ден-
тите во потрага по 
перспектива за по-

добра иднина наоѓаат ал тер-
нативни начини за да ги пре-
зентираат своите можности.

Како резултат на по тре ба-
та за поголема размена на 
студенти, неопходноста на до-
машните студенти за запо з-
навање и работа со колеги 
од други универзитети, како 
и можноста за здобивање 
дополнително образование 
на студентите од областа на 
нивните студии, по едно го-
дишно залагање на група сту-
денти, на 9 март 2002 го дина 
беше формиран Бордот на 
европски студенти по те хно-
логија - Скопје (БЕСТ-Ско пје).

Во април 2002 година 
БЕСТ-Скопје се здоби со ста-
тус на "набљудувач" (опсер-
вер) во рамките на "Board of 
European Students of Tech-
nology" или накратко БЕСТ. 
Од тој момент активностите 
на БЕСТ-Скопје се скон цен-
трирани кон исполнување 
на условите за "baby mem-
ber", односно за членство во 
БЕСТ. По седуммесечна на-
порна работа и исполнување 
на потребните услови БЕСТ-
Скопје на 8 ноември 2002 го-
дина на Претседателскиот со-
станок во Букурешт, се здо би 
со статусот "baby mem ber". 
Од овој момент сите сту ден-
ти на Универзитетот "Св. Ки-
рил и Методиј" - Скопје се 
здо  бија со право да апли ци-

Најголемиот настан организиран од 
БЕСТ-Скопје е "JAMBOREE 2005 - тра ди-
цио нален семинар за тренинг и мо ти ва-
ција", кој претставува досегашно нај број-
но случување.раат на бесплатните ака дем-

ски курсеви, органи зи ра ни 
од локалните БЕСТ гру пи. 
Ова беше една од при ви ле-
гиите со кои се здоби БЕСТ-
Скопје, но покрај тоа доби и 
обврски кон интернацио нал-
ниот БЕСТ. Една од тие об врс-
ки е да организира минимум 
еден БЕСТ настан секоја го ди-
на, академски курс или вна-
трешен БЕСТ настан, на кој 
ќе присуствуваат минимум 
25 студенти на кои БЕСТ-Ско-
п је ќе им ги покрие сите тро-
шоци поврзани со нивниот 
престој во Македонија (сме-
стување, храна и сите други 
забавни, културни и спортски 
активности кои се во про-
грамата). 

БЕСТ-Скопје (Борд на европски студенти 
по технологија - Скопје) е непрофитна и 
не политичка организација, организирана 
и во дена од студенти. Како дел од БЕСТ (Bo-
ard of European Students of Technology), 
свои те це ли ги остварува преку бројни 
про екти во соработка со универзитетите и 
ком паниите во цела Европа, сè со цел да 
по ну ди квалитет на работодавците.

Наша главна цел е да направиме сè што 
можеме за да го зближиме триаголникот 
ст у  денти - универзитети - стопанство, би-
деј ќи таа врска несомнено на сите нас ни 
ко ристи. Во тој контекст произлегуваат и 
сл ед   ниве цели на БЕСТ-Скопје, кои се 
дефи нирани и во Статутот:

Да врши меѓународна размена на сту-
ден ти од техничките факултети при Уни-
вер зи тетот "Св. Кирил и Методиј", со цел 
да им се ово зможи да се здобијат со допол-

ни тел но техничко образование и ис кус-
тво, на двор од земјата, во области блиски 
до нив ите студии; Да им овозможи на сту-
ден тите поголема меѓународна ориен ти-
раност преку подобро разбирање на ев-
ропските култури, односно развивање 
способност за работа на меѓу народна ос-
нова; Да го раз вива меѓуна род ното раз-
бирање и добра волја меѓу сту ден тите од 
сите нации; Про мовирање на маке дон-
ската култура, исто рија и на македон ското 
национално на следство во и надвор од 
Република Маке донија; Промовирање на 
македонското стопанство и на маке дон-
ските производи во Европа. 

Целите ќе се остваруваат преку сора-
бот ката со другите локални БЕСТ групи, 
како и со соработка со компании и ин с ти-
туции во Република Македонија и во стран-
ство.



43  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 606 / 10.2.2006

Што беше повод за формирањето на Бордот на европски 
студенти по технологија - Скопје (БЕСТ-Скопје), кој датира 
уште од 2002 година? 

ШУТИНОВСКИ: Повод за формирање на БЕСТ-Скопје бе-
ше желбата на група студенти да ги прошират своите хори-
зонти на знаење преку дополнително (комплементарно) 
образование на некои од најпрестижните универзитети во 
Европа.

Во април 2002 година БЕСТ-Ско-
пје се здоби со статусот "набљудувач" 
(опсервер) во рамките на "Board of 
European Students of Technology" или 
накратко БЕСТ. Од тој момент актив-
ностите на БЕСТ беа сконцентрирани 
кон исполнување на условите за "ba-
by member", односно за членство во 
БЕСТ...

ШУТИНОВСКИ: Потребно е да 
се поминат 3 стадиуми, односно по-
сто јат три статуси кои треба да се по-
ми нат за групата да се здобие со ед-
нак ви права и обврски во мрежата 
на БЕСТ. Првиот статус претставува 
ста тусот на набљудувач - "опсервер", 
при што локалната група од даден 
универзитет се запознава со начинот 
на функционирање и водење на БЕСТ. 
По исполнување одредени кри те-
риуми, односно со органи зи рање  
ме  ѓународни настани, от ка ко ќе би-
де официјално изгласана на некој од 
генералните митинзи (ГМС), сту ден т-
ската група се здобива со ста ту сот "baby member" или млад 
чл ен и прераснува во локална БЕСТ гру па (ЛБГ) или офи-
цијална членка во мре жата на БЕСТ. Со здобивањето на овој 
статус на секој студент на Универзитетот "Св. Кирил и Ме-
тодиј"- Скопје му се отвора вратата кон Ев ро па и се овоз-
можува учество на секој студент на интер на цио налните ака-
демски курсеви организирани од БЕСТ.

На 4 ноември 2003 година на претседателскиот состанок 
во Белгија БЕСТ-Скопје се здоби со статусот "full member", од-
носно полноправен член во интернационалното БЕСТ. Со 
дру ги зборови, тоа значи?

ШУТИНОВСКИ: Последниот статус на секоја локална 
БЕСТ група (ЛБГ) е статусот полноправен член "full member", 
со кој ЛБГ застанува на рамноправно ниво со сите други член-
ки на БЕСТ.

Која е основната улога и кои се целите на постоење на 
БЕСТ?

ШУТИНОВСКИ: Основната улога на БЕСТ е да им се ово з-
можи на студентите висококвалитетно - дополнително обра-
зование на некој од престижните универзитети ширум Ев-
ропа. Во БЕСТ целосно е имплементиран Европскиот кре дит 
трансфер систем (ЕЦТС), при што со посета на овие кур се ви 
секој студент се здобива со одреден број кредити, кои се но-
стрифицирани и верифицирани од сите универ зитети во 
Европа. БЕСТ нуди низа сервиси за студентите, а тоа се: ком-
плементарно образование, кариерна поддршка и едукативна 
програма, со што ги исполнува целите на висо ко стручно обу-

чување на идните инженери во Европа.

Кои се впечатоците и постигнатите резултати од летниот 
академски курс на тема "Модерен дизајн и нови материјали 
во градежништвото", на кој присуствуваат 24 странски и 20 
домашни студенти?

ШУТИНОВСКИ: Тоа претставу ваше првиот меѓународен 
ака дем ски курс организиран од БЕСТ-Ско п је, кој содржеше 

30 ака дем ски часа, предаваа 10 врв-
ни професори од Гра дежниот и од 
Ар хитектонскиот фа култет - Скопје, 
ка ко и стручни пре давачи од ком па-
нии. Имаше и прак тична посета на 
компании и на фа брики, со што сту-
дентите подобро се запознаа со мо-
дерните принципи на градежништво 
и дизајн на мо дер ни градби. Курсот 
траеше 14 дена, на кој покрај пре да-
вањата, имаше и кратка обиколка на 
Македонија и пр етставување на на-
шите културни и природни богат-
ства.

Кој е најголемиот успех на БЕСТ-
Скопје и кој е најголемиот настан кој  
досега сте го организирале?

ШУТИНОВСКИ: Најголем настан 
организиран од БЕСТ-Скопје е "JAM-
BOREE 2005 - традиционален семи нар 
за тренинг и мотивација", кој пр ет-
ставува најброен настан орга ни зи-
ран во БЕСТ. Тој се одржа во хо те лот 
"Еуротел" во Охрид, од 13 до 16 ок-

томври 2005 година, а присус тву ваа 600 странски и 100 
домашни студенти, што воедно прет ставува втор најброен 
студентски настан организиран во Ма кедонија. Таа година 
БЕСТ-Скопје успеа да организира Саем на трудот 2005, со при-
суство на 9 најголеми македонски ком пании, потоа мо тива-
циски викенд во мај, а во јули го ор га ни зираме и III Меѓу на-
роден академски курс на Факултетот за земјоделски науки и 
храна.

Кои се идните планови на Бордот на европски студенти 
по технологија - Скопје (БЕСТ-Скопје)?

ШУТИНОВСКИ: БЕСТ-Скопје работи на реализација на 
голем број проекти предвидени за 2006 година. Прво, во вто-
рата половина на март организираме втор Саем на трудот 
2006 на Електротехничкиот и Машинскиот факултет, на кој ќе 
присуствуваат компании кои ќе нудат реални вработувања, 
практика, како и подготовки на дипломски и постдипломски 
трудови. Потоа во јули е IV Меѓународен академски курс ор-
ганизиран на Машинскиот факултет во Скопје, кој ќе трае 14 
дена. Во август и во октомври имаме културна размена со  
градот Дрезден, Германија, преку која 15 наши студенти ќе 
имаат можност да ја посетат оваа држава, како и 15 германски 
студенти да дојдат во Македонија. Од почетокот на октомври 
до декември планираме да организираме уште два интер-
национални настана, со присуство на повеќе од 100 странски 
студенти, но сè уште сме во преговори со Универзитетот, 
како и со локалните компании.

Како што може да се забележи имаме многу напорна го-
дина исполнета со активности, со што докажуваме дека сме 
една од најмоќните студентски организации во Македонија. 

ГОРАН ШУТИНОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА БЕСТ-СКОПЈЕ


