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Да се вло жу ва во до о -
фор му ва ње и во еду ка ци ја
на ква ли фи ку ван ме на -
џер ски ка дар и ли ца од
раз лич ни про фи ли, вра -
бо те ни во ком па нии од
раз лич ни ин ду стрии е
свет ски тренд и ре ал на
по тре ба ко ја ја на мет ну ва
со вре ме ни от на чин на жи -
вот во кој рас тат, се обра -
зу ва ат и гра дат ка ри е ри
ге не ра ци и те на 21 век.

Ака де ми ја та за ме на џе -
ри е цен тар за сту дии, ос но -
ва на под ака дем ска над леж -
ност на уни вер зи те тот
„Ше филд“ и СИ ТИ ко ле џот,
во со ра бо тка со Со ју зот на
сто пан ски те ко мо ри и под -
др жа на од Ми ни стерс тво то
за обра зо ва ние и на у ка на
Р. Ма ке до ни ја. 

- На ши те сту ден ти и
пост дип лом ци до би ја мож -
ност за спе ци ја ли за ци ја и
до е ду ка ци ја на пост дип лом -
ско ни во од стра на на врв -
ни про фе со ри од уни вер зи -
те тот „Ше филд“, кој е
ран ги ран на 66-то ме сто во
све тот, пред сѐ, од Ве ли ка
Бри та ни ја и од Гр ци ја. На -
ша цел е да по ну ди ме еден

свет ски при стап на еду ка ци -
ја и пра кса при сту ди ра ње то,
да ја уна пре ди ме биз нис-за -
ед ни ца та и да соз да де ме ка -
дар кој ус пеш но ќе функ ци о -
ни ра на кон ку рент ски от
па зар – ве ли Ма ри ја Ни ков -
ска, ди ре ктор на ака де ми ја та. 

Спо ред неа, про фе со ри те
од уни вер зи те тот „Ше филд“
и од Ме ѓу на род ни от фа кул -
тет, СИ ТИ ко леџ зад се бе
има ат врв на про фе сор ска и
истра жу вач ка ка ри е ра. 

- Ква ли фи ка ци и те што
ги по се ду ва на ши от ка дар
на пре да ва чи прет хо дат на
го ле мо те о рет ско, но, пред
сѐ, и пра ктич но зна е ње, кое
на ин те ра кти вен на чин се
пре не су ва до на ши те сту -
ден ти, ка ко и пре ку ди ску -
сии, веж би и до стап на ко му -
ни ка ци ја 24 ча са, сѐ со цел да
се по ну дат ква ли тет ни пре -
да ва ња - до да ва Ни ков ска.

Цел та на пост дип лом -
ски те сту дии и ви кенд пре -

да ва ња та е зго ле му ва ње на
ни во то на зна е ње и ве шти -
ни на сту ден ти те и про фе -
си о нал ни те по е дин ци, со
цел да се уна пре ди биз нис-
за ед ни ца та со ква ли те тен
ка дар. 

Гра де ње на бренд стра -
те ги ја во вре ме на про ме ни
бе ше ед на од те ми те на ви -
кенд пре да ва ња та одр жа на
од стра на на д-р Ана Круз,
про фе сор од уни вер зи те тот
„Ше филд“, ко ја на ин те ра -
кти вен на чин со пра ктич ни
при ме ри го доб ли жи сег -
мен тот на кре и ра ње и ме на -
џи ра ње ус пеш ни брен до ви
до си те при сут ни.

- Во вре ме на кри за кра -
те ње на бу џе тот во сег мен -
тот на мар ке тинг е, пред сѐ,
кра тко ро чен при стап и гле -
дај ќи на долг рок мо же да го
уни шти здрав је то на ва ши те
брен до ви и про фи та бил но -
ста. Мар ке тин гот е гла сот на
по тро шу ва чот и во еко ном -
ски про ме ни и де ви ја ции
слу ша ње на не го ви от глас е
не што мно гу важ но ако са ка -
те ва ши от бренд да ус пее и
да би де кон ку рен тен на па -
за рот - ве ли д-р Круз.

Соња Т.Игнатовска

l „ШЕ ФИЛД“ СО ПОСТ ДИП ЛОМ СКИ СТУ ДИИ ВО МА КЕ ДО НИ ЈА 

Вло�жу�вај�те�во�сво�е�то�
обра�зо�ва�ние�за�
по�до�бра�ра�бо�та

Над 300 ком па нии со раз но вид на про -
гра ма од гра деж ниш тво то ќе се прет ста ват
на 10-то из да ние на Ме ѓу на род ни от са ем на
гра деж ниш тво, гра деж ни ма те ри ја ли и гра -
деж на ме ха ни за ци ја, што поч на де не ска, а
ќе трае до 9 март на Скоп ски са ем. Па ра -
лел но со нај го ле ми от биз нис-на стан од об -
ла ста на гра деж ниш тво то Скоп ски са ем ќе
би де до ма ќин на 3. Са ем за нед виж но сти и
ин ве сти ции Ри ал Екс по. 

Ме ѓу нај а ве ни те ком па нии на Са е мот за

гра деж ниш тво, го ди на ва со зго ле мен ка па -
ци тет од 10 про цен ти, дел ќе из ло жу ва ат
прв пат, а дел по не кол ку го диш но отсус тво
по втор но се вра ќа ат во ха ли те на Скоп ски
са ем. Во три из лож бе ни ха ли на по вр ши на
од 9.000 ква драт ни ме три ќе прет ста ват гра -
деж ни ма те ри ја ли, изо ла ци ја, кро во ви, мал -
те ри, ле па ци, бои и ла ко ви, по до ви, ли фто -
ви, си сте ми за обез бе ду ва ње, плоч ки и
са ни та рии, вра ти и про зор ци. Во над во реш -
ни от из ло жу вач ки про стор ќе се прет ста ват

ком па нии со про гра ма од гра деж на та ме ха -
ни за ци ја. По крај до маш ни, на са е мот ќе има
ком па ни и те од Ср би ја, Тур ци ја, Ита ли ја, Сло -
ве ни ја, Ко со во и од Гер ма ни ја.

Ка ра кте ри сти ка на Са е мот за нед виж но -
сти, пак, ќе би де нај а ве на та по ну да од ин -
ве сти то ри те на 1.500 но ви ста но ви. На штан -
до ви те ќе се вр шат про мо ции на но ви
об је кти и ќе се про мо ви ра ат по вол ни те ус -
ло ви за ку пу ва ње ста но ви пре ку про е ктот
„Ку пи ку ќа, ку пи стан“. 

Поч�ну�ва�ат�Са�е�мот�на�гра�деж�ниш�тво�и�Са�е�мот�на�нед�виж�но�сти

l „Ше�филд“ од�средбата�со�дипломците


