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До
Дипломираните студенти на
Природно‐математичкиот факултет во Скопје

ПРЕДМЕТ: Формирање на алумни база при Природно‐математичкиот факултет во
Скопе
Почитувани колеги, дипломирани на Природно‐математичкиот факултет
во Скопје!
Во духот на денешното време, во кое вмрежувањето на индивидуата и
институциите е еден од основните предуслови за развој, со особено задоволство
би сакал да ве информирам дека Центарот за кариера при факултетот започна
иницијатива за формирање сеопфатна база на податоци на поранешните
дипломирани
студенти на факултетот – Алумни база на Природно‐
математичкиот факултет во Скопје. Идејата водилка на оваа иницијатива е
формирање функционално „семејство“ на Природно‐математичкиот факултет,
во кое припаѓаат сите дипломирани студенти на факултетот, заедно со
сегашните студенти, како и целокупниот негов поранешен и актуелен кадар.
Дипломираните студенти на факултетот се неговиот највреден капитал, кој може
да даде особен придонес во целокупниот развој на факултетот, во неговото
вмрежување во пошироката општествена заедница, прилагодување на
едукативниот и истражувачкиот процес на модерните општествени текови,
идниот кариерен развој на сегашните студенти итн. Оттука, со особена почит ве
повикувам да станете дел од оваа иницијатива, да ја прифатите поканата и
бидете активен член во големото семејство на факултетот. За таа цел, може да
испратите
краток
допис
на
следнава
електронска
пошта:
alumnipmf@pmf.ukim.mk, во која покрај личните податоци (име и презиме) би
додале година и група на дипломирање, адреса на која би сакале да добивате
пошта, адреса на електронска пошта, адреса на работната организација и работна
позиција итн.
На крајот, само да подвлечам дека формирањето на базата и нејзината
достапност ќе ги следи сите законски и етички норми за работа со лични
податоци.
Со надеж дека оваа иницијатива ќе биде прифатена, срдечно ве
поздравувам.
Скопје,
29.05.2017

Со почит,
Продекан
Проф. Валентин Мирчески

