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За Вас
Име и презиме

Бодан Ѓорговски

Факултет/студиска програма

Технолошко-технички факултет Велес/ Прехранбена
технологија и Биотехнологија

Работно место/позиција

Технолог во производство, “Мултипром” - Скопје

Година на дипломирање

2014

E-mail адреса

b_1988_gjorgovski@hotmail.com

Споделете искуства од студирањето на УКЛО/ Технолошкотехнички факултет - Велес
Наведете зошто избравте да студирате на Технолошко-технички факултет - Велес, ваши
искуства во текот на студиите, интересни случки и сл.
Кога го избрав Технолошко-технички факултет во Велес не бев сигурен дека тој е мојот вистински и
правилен избор, но сега знам дека не сум згрешил. Силен впечаток ми остави целиот колектив
уште на денот на запишување. Во текот на студиите имав огромно разбирање од професорите и
асистентите (достапен материјал, достапеност за консултации и дискусија околу материјалот).

Споделете Ваши искуства по дипломирањето на
УКЛО/Технолошко-технички факултет - Велес
Опишете каде и што работите, опишете го Вашиот професионалн пат, наведете Ваши
позначајните лични и професионални постигнувања
Во текот на моето студирање се стекнав со знаење во повеќе области што ми помогна веднаш по
моето дипломирање на Технолошко-технички факултет во Велес да се вработам како технолог во
пекарата Специјал во Скопје. Потоа, 2 години работев како технолог во производство во Жито Лукс
– Скопје, а сега сум вработен во Мултипром – Скопје, исто така како технолог во производство.
Стекнатото знење успевам добро да го применувам во пракса. Тоа ми овозможи успешно да
одговорам на барањата и предизвиците на работното место и да ја градам својата кариера.
Знаењето што го стекнав за храната и начините како се таа може да се подготви, преработи не го
применувам само на моето работно место. Таа е дел и од моето слободно време. Може да ме
следите на instagram каде објавувам мои иновации и креации со храна.

Alumni совет
Со една до две реченици што би им порачале како совет на сегашните и идните студенти на
УКЛО?
Toa што го научив на Технолошко-техничкиот факултет во Велес ми овозможи да бидам она што
сум сега. Посветен на работата, со постојана желба за усовршување и надоградување на своето
знење и практика.
Додека студирате она што професорите ќе го бараа од вас ќе ви изгледа непотребно и преобемно,
но верувајте има зошто го бараат тоа од вас. Зграбете го знењето што тие ви го нудат, бидејќи тоа
што ќе го научите никој не може да ви го земе и ќе ви ги отвори вратите на вашата иднина.

