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ладите луѓе, студентите во потрага по
перспектива за подобра иднина наоѓаат алтернативни начини за да ги презентираат своите можности.
Како резултат на потребата за поголема размена на
студенти, неопходноста на домашните студенти за запознавање и работа со колеги
од други универзитети, како
и можноста за здобивање
дополнително образование
на студентите од областа на
нивните студии, по едногодишно залагање на група студенти, на 9 март 2002 година
беше формиран Бордот на
европски студенти по технологија - Скопје (БЕСТ-Скопје).
Во април 2002 година
БЕСТ-Скопје се здоби со статус на "набљудувач" (опсервер) во рамките на "Board of
European Students of Technology" или накратко БЕСТ.
Од тој момент активностите
на БЕСТ-Скопје се сконцентрирани кон исполнување
на условите за "baby member", односно за членство во
БЕСТ. По седуммесечна напорна работа и исполнување
на потребните услови БЕСТСкопје на 8 ноември 2002 година на Претседателскиот состанок во Букурешт, се здоби
со статусот "baby member".
Од овој момент сите студенти на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" - Скопје се
здобија со право да аплици-

раат на бесплатните академски курсеви, организи рани
од локалните БЕСТ гру пи.
Ова беше една од привилегиите со кои се здоби БЕСТСкопје, но покрај тоа доби и
обврски кон интернационалниот БЕСТ. Една од тие обврски е да организира минимум
еден БЕСТ настан секоја година, академски курс или внатрешен БЕСТ настан, на кој
ќе присуствуваат минимум
25 студенти на кои БЕСТ-Скопје ќе им ги покрие сите трошоци поврзани со нивниот
престој во Македонија (сместување, храна и сите други
забавни, културни и спортски
активности кои се во програмата).

Најголемиот настан организиран од
БЕСТ-Скопје е "JAMBOREE 2005 - традиционален семинар за тренинг и мотивација", кој претставува досегашно најбројно случување.

БЕСТ-Скопје (Борд на европски студенти
по технологија - Скопје) е непрофитна и
неполитичка организација, организирана
и водена од студенти. Како дел од БЕСТ (Board of European Students of Technology),
своите цели ги остварува преку бројни
проекти во соработка со универзитетите и
компаниите во цела Европа, сè со цел да
понуди квалитет на работодавците.
Наша главна цел е да направиме сè што
можеме за да го зближиме триаголникот
студенти - универзитети - стопанство, бидејќи таа врска несомнено на сите нас ни
користи. Во тој контекст произлегуваат и
следниве цели на БЕСТ-Скопје, кои се
дефинирани и во Статутот:
Да врши меѓународна размена на студенти од техничките факултети при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", со цел
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нително техничко образование и искуство, надвор од земјата, во области блиски
до нивите студии; Да им овозможи на студентите поголема меѓународна ориентираност преку подобро разбирање на европските култури, односно развивање
способност за работа на меѓународна основа; Да го развива меѓународното разбирање и добра волја меѓу студентите од
сите нации; Промовирање на македонската култура, историја и на македонското
национално наследство во и надвор од
Република Македонија; Промовирање на
македонското стопанство и на македонските производи во Европа.
Целите ќе се остваруваат преку соработката со другите локални БЕСТ групи,
како и со соработка со компании и институции во Република Македонија и во странство.

ГОРАН ШУТИНОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА БЕСТ-СКОПЈЕ
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 беше желбата на група студенти да ги прошират своите хоризонти на знаење преку дополнително (комплементарно)
образование на некои од најпрестижните универзитети во
Европа.
Во април 2002 година БЕСТ-Скопје се здоби со статусот "набљудувач"
(опсервер) во рамките на "Board of
European Students of Technology" или
накратко БЕСТ. Од тој момент активностите на БЕСТ беа сконцентрирани
кон исполнување на условите за "baby member", односно за членство во
БЕСТ...
ШУТИНОВСКИ: Потребно е да
се поминат 3 стадиуми, односно постојат три статуси кои треба да се поминат за групата да се здобие со еднакви права и обврски во мрежата
на БЕСТ. Првиот статус претставува
статусот на набљудувач - "опсервер",
при што локалната група од даден
универзитет се запознава со начинот
на функционирање и водење на БЕСТ.
По исполнување одредени критериуми, односно со организирање
меѓународни настани, откако ќе биде официјално изгласана на некој од
генералните митинзи (ГМС), студентската група се здобива со статусот "baby member" или млад
член и прераснува во локална БЕСТ група (ЛБГ) или официјална членка во мрежата на БЕСТ. Со здобивањето на овој
статус на секој студент на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"- Скопје му се отвора вратата кон Европа и се овозможува учество на секој студент на интернационалните академски курсеви организирани од БЕСТ.
На 4 ноември 2003 година на претседателскиот состанок
во Белгија БЕСТ-Скопје се здоби со статусот "full member", односно полноправен член во интернационалното БЕСТ. Со
други 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 членки на БЕСТ.
Која е основната улога и кои се целите на постоење на
БЕСТ?
ШУТИНОВСКИ: Основната улога на БЕСТ е да им се овозможи на студентите висококвалитетно - дополнително образование на некој од престижните универзитети ширум Европа. Во БЕСТ целосно е имплементиран Европскиот кредит
трансфер систем (ЕЦТС), при што со посета на овие курсеви
секој студент се здобива со одреден број кредити, кои се нострифицирани и верифицирани од сите универзитети во
Европа. БЕСТ нуди низа сервиси за студентите, а тоа се: комплементарно образование, кариерна поддршка и едукативна
програма, со што ги исполнува целите на високостручно 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 претставуваше првиот меѓународен
академски курс организиран од БЕСТ-Скопје, кој содржеше
30 академски часа, предаваа 10 врвни професори од Градежниот и од
Архитектонскиот факултет - Скопје,
како и стручни предавачи од компании. Имаше и практична посета на
компании и на фабрики, со што студентите подобро се запознаа со модерните принципи на градежништво
и дизајн на модерни градби. Курсот
траеше 14 дена, на кој покрај предавањата, имаше и кратка обиколка на
Македонија и претставување на нашите културни и природни богатства.
Кој е најголемиот успех на БЕСТСкопје и кој е најголемиот настан кој
досега сте го организирале?
ШУТИНОВСКИ: Најголем настан
организиран од БЕСТ-Скопје е "JAMBOREE 2005 - традиционален семинар
за тренинг и мотивација", кој претставува најброен настан организиран во БЕСТ. Тој се одржа во хотелот
"Еуротел" во Охрид, од 13 до 16 октомври 2005 година, а присус твуваа 600 странски и 100
домашни студенти, што воедно претставува втор најброен
студентски настан организиран во Македонија. Таа година
БЕСТ-Скопје успеа да организира Саем на трудот 2005, со присуство на 9 најголеми македонски компании, потоа мотивациски викенд во мај, а во јули го организираме и III Меѓународен 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 втората 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 организиран 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 интернационални 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 година исполнета со активности, со што докажуваме дека сме
една од најмоќните студентски организации во Македонија.
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