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За Вас
Име и презиме

Љубица Костадинова

Факултет/студиска програма

Технолошко технички факултет Велес / Магистерски студии
по Управување со контрола на квалитет и безбедност на
храна

Работно место/позиција

Höhenrainer Delikatessen / Одговорен раководител за
процеси

Година на дипломирање

2020

E-mail адреса

Ljubica.kostadinova@gmail.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.
Во групата бев единствена што прв циклус студии има завршено на друг Универзитет и дојдов со
намера да го проширам мојот круг на контакти. Одлучувачки критериум при изборот на Факултет за
втор циклус на студии за мене беше предходното работно искуство на Професорите во
индустрискиот сектор и откако гипрочитав на сајтот нивните работни биографии без двоумење се
одлучив за ТТФВ. Науката и истражувачката дејност се интересни, но често на таквите кадри им
недостига практично искуство, што не е случај со Професорите на ТТФВ. Бидејќи за време на
студиите веќе работев и бев на одлична работна позиција, задоволство ми беше на предавањата
да дискутираме за конкретни проблеми и за тоа како теоријата функционира во пракса.

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
Уште пред да се запишам на Втор циклус студии имав одлична работа како технологи раководител
на производство во нова фабрика за овошје и зеленчук во Гевгелија која беше во фаза на
изградба.Бев одговорна за целокупниот производен процес, од избор на машини за преработка и
суровини па до планирање на производството на дневно и годишно ниво. Си ја сакав премногу
работата таму, но како и повеќето млади инженери копнеев за работа во некоја технолошки
поразвиена земја.
Така дојдов на студентска пракса во консултантско биро за безбедност за храна во Германија , каде
се обучив за различни системи за безбедност на храна. Магистерскиот труд го пишував за
фабриката Höhenrainer Delikatessen која се наоѓа во близина на Минхени тоа ми помогна уште пред
магистрирањето да ја добијам подобра работна позиција: Проектменаџер и Асистент за квалитет и
безбедност на храна. За цел тој пат до Германија имав административна поддршка од ТТФВ и
професионална поддршка од мојот ментор Проф. д-р Татјана Калевска, на која сум и неизмерно
благодарна.
Неколку месеци по магистрирањето добив нов договор и го работам тоа што од секогаш сум
сакала– управувањето на процеси. Покрај секојдневните работни активности со колегите работиме
на проекти кои придонесуваат за поефтино, побезбедно и поквалитетно производство. Иако
магистрирав за безбедност и квалитет на храна, поголеми успеси постигам во активностите од кои
фирмите имаат финансиски бенефит.

Alumni совет
Со една до две реченици што би им порачале како совет на сегашните и идните студенти на
УКЛО?
Да бидеш технолог значи истовремено да размислуваш како инженер, економист, научник и општ
работник. За да стигнеш до тоа ниво потребна е пракса и контакти со секакви профили од
прехранбениот сектор. Дали испитот сте го положиле со 7ка или 10ка и не е толку важно, колку тоа
дали за време на студирањето сте имале пракса или не. Одличен студент е оној кој наоѓа пракса
сам, а одличенфакултет е оној кој ќе те поддржи административно, дури и ако праксата е во
странство. За таква поддршка ТТФВ е број еден факултет .

