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Т1: Дискусија околу компатабилноста на наставните програми и стопанството.
5.
6.
7. Презентирал вовед

Професор Др.Цветко Андреевски

Дискусија

Г-н Андреевски го даде на усвојување дневниот ред за 1-та седница,
кој едногласно беше усвоен.
Воведниот дел во дискусијата по
првата точка го имаше
Претседателот на секторот кој објасни како се поставени наставните
програми во дадениот момент и дека се креирани со споредување од
искуства
од
светски
универзитети
рангирани
мегу
најдобрите.Споредбено програмите се разликуваат од еден до друг
универзитет и меѓу прво рангираните, но постои подобрување во
изедначување на нашите програми со нивните како и во соодветноста
со стопанството.Тој ја објасни постапката за креирање на нивните
програми интерно во нивната образовна институција.Од страна на Гдин Никола Димитров декан на ФТБЛ при Универзитет од Штип беше
даден предлог да се формира совет од доверба во кој ќе бидат
членови стручни лица од стопанството работодавачи
но и
претставници професори од сите универзитети каде се спроведува
наставна програма од областа на туризмот кои ќе влијаат при
изработка но и одобрување на истите.Со тоа ќе дојде до поголема
соработка помеѓу засегнатите страни но и до поквалитетно
осмислување и подобрување на студиските програми. Г-ѓа Светлана
Унковска претставник од Травел Тренинг Центарот – Савана ,за обуки
од областа на Туризмот посочи дека денешните студенти од нашите
универзитети немаат доволно како теоретско така и практично знаење
и не се подготвени за она што се бара на пазарот на
трудот.Неопходно е да дојде до поголема соработка помеѓу
работодавачите и образовните институции од формалниот систем за
модернизирање на програмите за учење.Истакна дека потребата од
нивна страна е да можат завршените студенти како готов кадар
најмалки од 15 дена да ги стават веднаш во работен процес без
губење
време
за
нивна
дополнителна
обука.Од
страна
на
претставникот од Факултетот за Туризам при ПМФ ,Скопје г-дин
Димитар Бојаџиев беше истакнато дека како професор од пратичната
настава постојано се соочува со такви барања од страна на
стопанствениците да имаат завршени студенти со потребни практични
знаења .Неговите залагања за подобрување на практичната настава
ги гледа во зголемен процент на праксата во наставните програми за
сметка на теоријата како во високо развиените туристички земји каде
тоа е во сооднос 60/40%.Како резимирање на целокупната дискусија
Претседателот на секторот Г-дин Андреевски предложи да се
организира состанок од поширок форум со претставници од сите
сектори во Туристичкото стопанство каде ќе бидат предочени
постоечките наставни планови програми по кој тие би се произнеле
дали и што треба да се менува, дополнува или избрише.Како термин
погоден за ваков состанок ги посочи месеците септември или
октомври за што дополнително во координација со Извршната
Директорка на СКТМ Г-ѓа Биљана Пејоска Ристеска ќе биде изготвен
посебен концепт со стручен содржински дел и начин на негово
организирање и спроведување.

Заклучок по Т.1

Заеднички став на присутните членови на Секторот Образовни
институции и Претседателот на Секторот е дека предлогот за
одржување на сеопфатен состанок со претставници од
Туристичкото стопаство и Образовните институции треба да се
реализира со цел промена и подобрување на условите за
работа на сите инволвирани во Туризмот како дејност.

Т2; Размена на искуства за обавување на студентска /ученичка пракса
8.
9.

Презентирал вовед

Професор Др.Цветко Андреевски

Дискусија

Дискусијата околу втората точка ја водеше и ја образложи г-дин
Андреевски.При тоа даде целосно објаснување како се спроведува
практичната настава на нивниот факултет поставувајќи една хиерархија во
зависност од студентската година во I,II,III и IV година од стурдирањето.Се
обавува преку летото во траење од 30дена.Соработката со туристичките
субјекти од Охрид каде што се наоѓа факултетот е добра поради нивната
потреба во летниот период од работници но нагласи дека праксата може да
биде на повисоко ниво.Г-дин Никола Димитров го сподели искуството кое
го има нивниот факултет во обавување на практичната настава во објекти
со кои веќе имаат склучено договори за соработка со посебни услови за
прифаќање на студентот практикант доколку се работи за места надвор од
местото на живеење.Посочи дека листата на објекти која ја имаат добро би
било постојано да се менува и зголемува со одредени компании за што би
можела да помогне и комората со своите членки.Летната сезона која треба
да следи оваа 2017г. опфаќа во распоред 180 студенти од ФТБЛ во повеќе
објекти и во туристичките места надвор од местото на живеење на
студентите.Како проблем го истакна делот од извршување на контролата
на обавување на практичната настава од страна на професори ментори
ангажирани од факултетот кои би оделе во спроведување на истата на
самото место каде студентите ја обавуваат праксата.При тоа истакна дека
нивната работа како ментори треба да биде дополнително платена како
дополнителна обврска во нивното работење.Г-дин Димитров даде предлог
за разгледување на можност да се одвои одреден буџет од МОН за таквите
активности.Претседателот Андреевски од досегашното негово искуство
истакна дека тоа е тешко спроведливо за формирање на фонд со средства
од МОН па можеби треба да се размислува во договорите со компаниите
каде студентите обавуваат пракса да се вметне услов за плаќање на
одредена сума на установите од каде доаѓаат студентите како би се
створил фонд токму за таа намена да се даде надомест на менторите кои би
оделе на контрола на терен по објекти.Од г-дин Бојаџиев беше пренесено
искуството што го има нивниот факултет во обваување на праксата која
доста се разликува д останатите факултети за туризам таа се обавува во
текот на студиската година по три дена во неделата после
наставата.Проблемот кој го истакна при нивно распоредување е дека
стопанствениците некогаш одбиваат да примат практиканти поради
нивната зафатеност но се изнаоѓа начин со оглед дека е неколку часови во
денот.Тој истакна дека летна пракса не се практикува кај нив сметајќи
дека поголема ефикасност има доколку се обавува во текот на годината.
Од страна на Г-ѓа Светлана Унковска како работодавач беше побарано да
се најде можност работодавачите кои примаат студенти на практична
настава да имаат одредени олеснувања во одредени делови на
оданочувањето.Во дискусија се вклучи и Извршната Директорка на
комората која предложи да се органзира една работна средба со
претставници од ресорното министерство а тоа е МЕ сектор за Туризам како
законодавец каде заеднички ќе се разгледа можноста од дополнување на
законот за Туристичка дејност во одредени делови кои би довеле до
олеснување ,намалување или изменување на одредени даночни стапки за
компании кои би превземале практиканти од образованието во одреден
број.Предлогот беше прифатен од останатите присутни членови.

Заклучок по т.2

Едногласно усвојување на предлогот за организирање состанок
со ресорното министерство МЕ сектор Туризам за разгледување
на можноста од даночни олеснувања на компании кои би
превземале одреден број студенти од образованието на
практична настава.

10.
Т3 :Иницирање наставно –научен настан (конференција )со заедничка организација на сите членки
Презентирал вовед

Професор Др.Цветко Андреевски

Дискусија

Во воведниот дел на оваа точка Претседателот на секторот
иницијативата ја оцени како добра и предложи да се разгледа
можноста дали таа конференција би била само научна или и
стручна?Доколку се повикаат како експерти од туризмот луѓе од
научниот дел да презентираат свои трудови тогаш таа би била научна
но бидејќи се има за цел да се опфатат и стопанствениците членки на
комората од сите сектори тогаш даде предлог таа да биде
комбинирана како научно стручна конференција со траење повеќе од
еден ден .Би се поделила во два дела од кој еден панел дискусии со
експерти од дадената област и дел постер со учество на
работодавачи стопанственици од сите сектори на комората како што
се туроперапори ,хотелско угостителските објекти ,превонзиците како
и иницијаторите на оваа конференција од секторот образовните
институции при комората од формалниот но и неформалниот
систем.Оваа иницијатива би ја превзел Охродскиот Факулете за
Туризам за следна година бидејќи веќе имаат искуство во ваква
организација но во соработка со останатите факултети и СКТМ како
партнер во анимирање на членките ,организирање и одржување на
конференцијата.Организациски би се отпочнало од септември оваа
година а истата би се одржала во јуни следна година.Предлогот на
Претседателот Андреевски беше прифатен од сите присутни кои се
согласија на соработка и учество со нагласок комората да биде
координативно тело во органзиацискиот дел преку навремени
информации ,податоци и дополнителни работни средби.

Заклучок по т-3.

Иницијативата за одржување на научна /стручна конференција
како предлог беше едногласно усвоена и прифатена со
препорака за понатамошна подетална координација помеѓу
ФТУ Охрид како органзизатор и комората како партнер во
организација и реализација на истата.

11. Т4.РАЗНО
Презентирал вовед

Дискусија

Заклучоци по т.4

Професор Др.Цветко Андреевски

Г-дин Андреевски по исцрпување на дневниот ред им даде збор на
останатите присутни доколку имаат нешто што мислат дека треба да
биде тема а не било опфатено со точките од горенаведениот дневен
ред да го искажат.Од сите присутни беше констатирано дека дека
дискусиите кои беа водени во текот на состанокот по дадениот дневен
ред беа целосни и сеопфатни и не би имале дополнително предлози
или дискусија.
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