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1. ВОВЕД
Евалуацијата на високообразовниот процес што го реализираат факултетите е
дадена како обврска во Законот за високо образование (Службен весник на РМ, 35/08,
103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11 и 15/13). По дефиниција, евалуацијата
претставува процена на квалитетот на високото образование која опфаќа бројни
експлицитни процедури за проценување на квалитетот на институциите за високо
образование, на академскиот кадар и на нивните студиски прорами според правила
усвоени од надлежните институции во Европската Унија. Во рамките на системот за
обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование, евалуацијата
опфаќа процена на квалитетот во вршењето на високообразовната дејност,
управувањето, финансирањето, академските и други активности, како и нејзините
приоритети. Евалуацијата се врши преку евалуациски методи како надворешна
евалуација и како самоеваулација. Надворешната евалуација е надлежност на
самостојно тело формирано од државата, додека самоевалуацијата е законска
обврска на самата високообразовна институција. За исполнување на оваа обврска, а
според член 77 од Законот за високо образование, член 315 од Статутот на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и член 41, став 1, алинеја 13 од
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
(Универзитетски гласник бр. 115 од 30.3.2009 год.), Наставно-научниот совет на
седницата одржана на 24.2.2011 год. изврши избор на членови на Комисија за
самоевалуација на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (Одлука бр. 0201927/9), во состав:
-

доц. д-р Славчо Мреношки
проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу
проф. д-р Игор Улчар
доц. д-р Горан Николовски
доц. д-р Павле Секуловски
Александар Гиновски, студент
Иван Чамински, студент

Мандатот на членовите на оваа комисија од редот на наставниците е 4 години,
а од редот на студентите е 2 години, без право на реизбор. Веднаш по изборот
Комисијата одржа состанок, на кој како претседател на Комисијата беше избран доц.
д-р Павле Секуловски.
Самоевалуацијата е извршена на начин и според условите утврдени со
Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Упатството за
самоевалуација. При тоа се земени предвид анализите и заклучоците дадени во
последниот самоевалуациски извештај од 2007 година.
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2. САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА (ФВМС)
2.1. Опис на Факултетот
Студиумот по ветеринарна медицина на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје постои од 1991 година, кога е формиран како ветеринарна насока во
рамките на Земјоделскиот факултет (денес Факултет за земјоделски науки и храна).
Во 1994 година оваа насока се одвојува како самостоен Ветеринарен факултет, кој во
2000 година се преименува во Факултет за ветеринарна медицина. Во 2003 година, со
одлука на Владата на Република Македонија, направено е припојување на
Ветеринарниот институт во Скопје со Факултетот за ветеринарна медицина.
2.1.1. Мисија на ФВМС
Факултетот за ветеринарна медицина ја остварува својата мисија преку
унапредување на општеството, едуцирајќи доктори по ветеринарна медицина, во
рамките на поширокиот јавен и професионален систем на здравство; преку контрола и
заштита на здравјето и благосостојбата на животните, луѓето и околината, како и
позиционирање на факултетот како центар на квалитет кој обезбедува континуирани
стручни услуги за јавноста.
Цели на Факултетот
- Обезбедување иновативна и проактивна академска средина за едукација на
доктори по ветеринарна медицина кои ќе поседуваат компетенции, знаења и
вештини да одговорат на потребите на државата и пошироката јавност за
заштита и промоција на здравјето и благосостојбата на животните и заштита на
здравјето на луѓето
- Обезбедување можности за дополнително професионално усовршување на
докторите по ветеринарна медицина, преку организирање стручни и научни
курсеви за континуирана ветеринарна едукација.
- Поддршка на научно-истражувачкиот развој. Научно истражувачките активности
се насочени кон воведување во практиката на најновите ветеринарни и
компаративни научни и технолошки сознанија и методи во дијагностиката и
клиничката терапија, контролата и искоренувањето на заразните болести на
животните и оние кои се пренесуваат на луѓето и контролата на здравствената
исправност и квалитетот на храната од животинско потекло, со крајна цел
заштита на здравјето на животните, луѓето и животната средина.
- Имплементирање и одржување на политика за квалитет, преку интегрирање на
меѓународните стандарди ISO 9001/2000 и ISO 17025/2005, како услов за
постигнување највисоко ниво на доверливост на резултатите, а со тоа и
квалитет на услугите, кои факултетот ги обезбедува за пошироката
општествена заедница.
2.1.2. Остварувањето на мисијата на ФВМ-С се одвива преку:
-

-

-

организирање додипломски, постдипломски, докторски студии за стекнување
научен степен магистер и доктор на науки од подрачјето на ветеринарната
медицина;
различни
образовни
сервиси
за
континуирано
надоградување
и
продлабочување на знаењата на дипломираните доктори по ветеринарна
медицина;
учество во планирањето, утврдувањето и развојот на вкупниот образовен
систем;
изведување на фундаментални, развојни и применети истражувања и нивна
примена во праксата;
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-

-

следење на нови откритија и нивна примена во остварувањето на ветеринарноздравствената дејност;
имплементирање и одржување на политика за квалитет, преку интегрирање на
меѓународните стандарди ISO 9001/2000 и ISO 17025/2005;
акредитирање на Ветеринарниот институт и Институтот за храна, како и
подготовка за акредитација на останатите организациони единици на
факултетот;
организирање и реализирање на високостручна апликативна дејност за
пошироката општествена заедница;
во рамките на меѓународната соработка на Универзитетот, остварување
научна, техничка и други форми на соработка со странски високообразовни и
научни установи;
2.1.3. Дејност на Факултетот

ФВМС својата дејност ја утврдува со Законот за високото образование (Сл.
весник на РМ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11 и 123/12),
Статутот на Универзитетот (Сл. весник на РМ бр.25/2008 и бр.103/2008), Правилникот
за внатрешни односи и работење на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје
(Универзитетски гласник бр. 115 од 30.3.2009 год.), Одлуката според Националната
класификација на дејностите и други работи и дејности утврдени со Законот за
ветеринарното здравство (Сл. весник на РМ бр.113/2007, 24/11, 136/11 и 123/12),
Законот за безбеденоста на храната (Сл. весник на РМ бр.157/10, 53/11 и 1/12),
Законот за ветеринарно јавно здравство (Сл. весник на РМ бр.114/2007), Законот за
заштита и благосостојба на животните (Сл. весник на РМ бр.113/2007 и 136/2011),
Законот за сточарство (Сл. весник на РМ бр.7/2008 и 116/2010) и и други законски и
подзаконски акти кои се во согласност со остварувањето на неговата дејност.
За остварувањето на мисијата во вршењето на високообразовната, научноистражувачката и апликативната дејност ФВМС изготвува периодични, едногодишни и
повеќегодишни планови.
2.2. Организација
Факултетот изврши одредени организациски промени кои се спроведоа со
донесување на новиот Правилник за внатрешни односи и работење, објавен во
Универзитетски гласник бр. 115 од 30.3.2009 год. Промените се спроведоа во делот од
организационата шема и тоа во поставеноста на наставно-научните организациони
единици - институти и наставно-стручните организациони единици - центри.
Во состав на институтите се катедрите, центрите, клиниките и лабораториите.
За вршење на стручно - административните работи на Факултетот одговорна е
стручната служба. Наставно - научни организациони единици се Ветеринарен
институт, Институт за репродукција и биомедицина и Институт за храна.
Организационата структура на Факултетот е определена со Правилникот за
внатрешните односи и работењето на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје
во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
На Факултетот се формирани следните внатрешни организациски единици:
-

Институт за храна
Ветеринарен институт
Институт за репродукција и биомедицина.

За вршење на дејноста на Факултетот, во институтите се организираат
катедри, центри, клиники и лаборатории, кои припаѓаат на соодветното научно
истражувачко поле.
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1. Во рамките на Институтот за храна се организирани следните:
а/ Катедри
- Катедра за безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство
- Катедра за исхрана на домашните животни
- Катедра за хемија
- Катедра за фармакологија и токсикологија
- Катедра за економика со менаџмент
- Катедра за управно ветеринарство
б/ Лаборатории
- Лабораторија за микробиологија на храна и добиточна храна
- Лабораторија за квалитет на храна и добиточна храна
- Лабораторија за резидуи и контаминенти
- Лабораторија за квалитет на сирово млеко
- Лабораторија за фармакологија и токсикологија.
в/ Центри
- Центар за несакани дејства и информирање за ветеринарно медицински
препарати
Центар за едукација за безбедност на храната и ветеринарно јавно
здравство
г/ Приемно и фактурно одделение
2. Во рамките на Ветеринарниот институт се организирани следните:
а/ Катедри
- Катедра за внатрешни болести на фармски животни
- Катедра за внатрешни болести на домашни миленици и копитари
- Катедра за биологија и патологија на риби, пчели и ловен дивеч
- Катедра за визулени дијагностички методи
- Катедра за ветеринарна хирургија
- Катедра за заразни болести и епидемиологија
- Катедра за болести кај птиците
- Катедра за микробиологија и имунологија
- Катедра за паразитологија и паразитни заболувања
- Катедра за патолошка морфологија и судска медицина
- Катедра за патофизиологија
- Катедра за хигиена на животните и заштита на животната средина
б/ Лаборатории
- Лабораторија за микробиологија
- Лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика
- Лабораторија за паразитологија и паразитни заболувања
- Лабораторија за ТСЕ
- Лабораторија за дијагностика на болести кај риби, пчели и дивеч
- Лабораторија за патологија и патохистологија
- Лабораторија за хигиена на животните и животната средина
- Лабораторија за дијагностика на беснило
- Кабинет за визуелна дијагностика
в/ Клиники
- Клиника за домашни миленици и копитари
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Клиника за фармски животни

г/ Центри
- Центар за зоонози
д/ Приемно одделение
3. Во рамките на Институтот за репродукција и биомедицина се организирани
следите:
а/ Катедри
- Катедра за биохемија и биологија на клетка
- Катедра за функционална морфологија
- Катедра за одгледување на животни
- Катедра за репродукција
б/ Центри
1. Центар за вештачко осеменување
- Лабораторија за производство, криоконзервирање и контрола на семе од
домашни животни
- Лабораторија за асистирана репродукција
2. Центар за благосостојба на животните
в) Лаборатории
- Лабораторија за биохемија и биологија на клетка
- Лабораторија за хистологија и ембриологија
- Лабораторија за генетски истражувања кај животните
Стручните
и
административните
работи
ги
врши
Стручната
и
административната служба на Факултетот како дел од интегрираната Стручната и
административната служба на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Во Стручната служба се организирани одделението за општи, правни и
финансиски работи, службата за студентски прашања и библиотеката.
Работата на Факултетот непосредно ја организира и ја раководи деканот на
Факултетот во соработка со продеканите (за наука и за настава) и раководителите на
институтите во рамките на нивните овластувања.
Одлука за потребите од засновање работен однос за наставно-научните
работници, научните работници и соработниците донесува Наставно-научниот сосвет,
на предлог на Деканатската управа. Иницијатива можат да поднесат и раководител на
институт и раководител на катедра, преку раководителот на институт.
Одлука за потребите од засновање работен однос за другите работници за
вршење на стручно-административните работи во Стручно-административната служба
донесува Деканатската управа, на предлог на деканот.
Одлука за потребите од засновање работен однос за другите работници за
вршење на стручно-техничките работници во Институтите, донесува Деканатската
управа, на предлог на раководителот на институтот или на предлог на деканот.
2.3 Финансии
2.3.1. Финансирање на ФВМС
Според важечкиот Закон за високо образование, а во согласност со Статутот на
УКИМ, се применува начелото на Финансиска автономија на поединечните факултети
(Сл. Весник на РМ бр.25/2008 и бр.103/2008). Така, Факултетот располага со:
 Одобрени средства од Буџетот на Република Македонија,
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Сопствени приходи
Одобрените средства од Буџетот на РМ се исклучиво наменети за плати на
вработените на Факултетот кои ги финансира Буџетот (79% од вкупниот број на
вработените). За висината на платите на вработените кои се финансирани од Буџетот
одлучува Министерството за образование и наука, а која не соодветствува со
Правилникот за плати на Факултетот за ветеринарна медицина. Остатокот од
средствата наменети за плати се исплаќа од сопствените приходи на Факултетот.
Како за илустрација, од сметката на сопствени приходи за бруто плати во 2012
година се потрошени 39.083.399,00 денари, односно 58% од вкупниот износ за плати,
наспроти 27.879.039,00 денари, односно 42% за исплата на плати обезбедени од
Буџет. Вкупниот износ за плати за месец декември 2012 изнесувал 5.537.089,00, од
кои за исплата на плати од Буџетот на РМ биле обезбедени 2.414.454,00 (44%), а од
сопствените приходи 3.122.635,00 денари (56%).
Од Буџетот одобрен од Министерството за финансии за финансирање на
високото образование се одвојуваат уште и средства за Централно греење во износ
кој не ги покрива реално настанатите трошоци по таа ставка, така што Факултетот за
ветеринарна медицина има заостанат долг кон Снабдување Исток во износ од
1.491.801,00 денари за 2012 година. Истиот случај е и со средствата по проектите
одобрени од Министерство за образование и наука, иако потребните буџети за
имплементација на проектите се претходно уредно доставени и одобрени од МОН, со
што се создаваат проблеми со реализацијата на самите проекти.
Факултетот за ветеринарна медицина ги изготвува годишните проекции на
расходите на реално ниво кое е потребно за нормално функционирање меѓутоа тие
расходи не се покриваат со одобрените средства од Буџетот на РМ, ниту пак со
Кварталните планови од сметката на самофинансирање кои планови ги одредува
Министерството за финансии. Ваквата ситуација доведува до проблеми кои ја
оневозможуваат нормалната тековна работа на Факултетот, што понатаму се
одразува на квалитетот на услугите кои факултетот ги нуди, доведува до губење на
дел од деловните партнери (како добавувачи така и купувачи) и во крајна линија
влијае и врз квалитетот на студирањето, кое всушност е и примарната дејност на
Факултетот.
Во однос на сопствените приходи, Факултетот за ветеринарна медицина Скопје
(ФВМС) самостојно располага со средствата кои ги стекнува како:
 остварени приходи од услуги на домашни и странски правни и физички лица,
 договорни услуги за здравствена заштита на животните,
 испитување на безбедноста на храната,
 производство и дистрибуција на длабоко смрзната сперма,
 образовни услуги: додипломски студии (приближно 25-30 студенти во една
учебна година), последипломски и докторски студии,
 научни и стручни услуги,
 технологии и производи,
 организирање научни и стручни собири,
 приходи од камати, дивиденди,
 приходи врз основа на авторски права во сопственост на Факултетот,
 легати, подароци, завештенија, прилози и други извори.
Факултетот за ветеринарна медицина Скопје самостојно одлучува за развој на
нови дејности кои се финансираат од Советот за развој и финансирање на високото
образование, а се во функција на развој на високообразовната, научноистражувачката
и апликативната дејност. Слободно воспоставува контакти и соработка со светот на
бизнисот на локално, национално, регионално и меѓународно ниво.
И покрај тоа што, освен со примарната дејност (високо образование),
Факултетот креира приходи и по разни други основи (истражувачка и апликативна
дејност), сепак се јавува проблем со располагањето со тие сопствени средства,
поради фактот што и тие се третираат како дел од Буџетот и за нивно трошење
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потребни се одобренија и квартални планови од Министерството за финансии во
согласност со важечките Законски норми и регулативи.
2.3.2. Алокација на финансиите за образование
Добиените средства од Буџетот наменети за образование се користат наменски
според планот кој е одобрен од Министерството за финансии со техника преку
трезорот, за чие трошење одлучува Деканатска управа.
Висината на трошоците за студирање ја одредува Министерството за финансии
според нивните можности, иако е доставен реален план за потребите за нормално
одвивање на наставата при Факултетот, но истиот никогаш не бил реализиран. Не се
одобрени средства за набавка на лабораториска опрема и реагенси, училишни
помагала, компјутери, средства за обезбедување услови за теренска настава, опитни
фарми и животни, клиники и сето она што е неопходно за изведување на практична
настава која е од исклучително значење за еден факултет за ветеринарна медицина.
За потребите на студирањето Факултетот одвои средства за формирање на
Универзитетска ветеринарна клиника која што е опремена по најнови стандарди и
претставува значителна капитална инвестиција, а исто така и нејзиното понатамошно
одржување ќе претставува значителен трошок кој ќе мора да го сноси Факултетот од
самофинансирачките средства.
Износот на средствата одобрен од страна на Министерството за образование не
е доволен за да се покрие имплементацијата на стандардите согласно Европската
директива за Ветеринарни факултети односно Стандардите од ЕАЕВЕ, а за кои
самиот Факултет нема доволен капацитет. За сите дополнителни наставно-образовни
потреби за жал, се користат средствата од самофинансирање, што повеќе
придонесува да овој Факултет има елементи на приватен факултет.
2.3.3. Трошоци за студирање на студентите по ветеринарна медицина
Со цел да се изведе квалитетна настава на едно задоволително ниво како би
се едуцирале оспособени кадри, ФВМС е потребно да поседува бројни лаборатории,
клиники и одгледни фарми за изведување на практична настава. Приходите кои се
издвојуваат од Министерството за образование и наука не се доволни да ги покријат
трошоците за студирање на студентите по ветеринарна медицина како еден од
поскапите факултети.
Комплетната опрема и потрошниот материјал за одржување на наставата и
вежбите (микроскопи, автобус за теренска настава, стакларија, хемикалии, лекови, и
друг материја за изведување на вежби) како и одржувањето на објектите се
обезбедуват од сопствени средства.
Табела 1: Трошоци за изведување на наставата на ФВМ Скопје во учебната
2011/2012

1.

Плати бруто и надоместоци

2.

Партиципација од студенти

Расходи на ФВМ

Средст
ва од буџет

66.962.429

27.879.039

Средства
од сопствена
сметка
39.083.390
1.119.300

91х200=18.200 €.
3.

Расходи за настава и вежби

2.000.000

0

2.000.000

1.000.000

0

1.000.000

Потрошен материјал
4.

Амортизација на опрема која се
користи за настава и вежби

8

Извештај за самоевалуација на ФВМС 2012

__________________________________________________________________________
5.

Режиски трошоци за објектите за
изведување на настава и вежби
ВКУПНО (без партиципација од
студенти):

4.500.000

3.000.000

74.462.429

1.500.000
43.583,390

30.879.039

- Приход /Трошок по студент со
вклучени плати:
- Приход /Трошок по студент без
вклучени плати:
- Процентуално учество на
партиципацијата

818.268

339.330

82.417

32.967

15%

во трошокот по студент (без плати)

Од табелата може да се види дека Буџетот најмногу финансира во делот за
платите на наставниот кадар и дел од техничкиот кадар. Остатокот од средствата кој
вклучува и набавка на опремата, а не само нејзината амортизација, се финансира од
сопствени приходи. Воедно може да се види дека студентската партиципација покрива
само 15% од вкупниот трошок на студирањето.
Од финансиска гледна точка, анализирајќи ги приходите од буџетот на РМ за
изведување на наставно образовната и научната дејност и сопствените приходи, може
да се заклучи дека државата учествува со само 21% во вкупниот буџет на ФВМС. Тој
факт не е во таа мерка загрижувачки ако се потенцира фактот дека тие средства се
скоро со 90% алоцирани за личните доходи на вработените, а остатокот претставува
дотација за режиските трошоци, која е помалку од 5% од реалните режиски трошоци
кои ги издвојува ФВМС.
Понатаму, потребно е да се потенцира дека само дел од вработените се
финансирани од буџетот, додека факултетот сам обезбедува средства за лични
доходи на поголемиот дел од техничкиот и помошниот кадар.
Од изнесеното погоре може да се види и дека државата воопшто не издвојува
средства за изведување на наставата, ниту пак се грижи за подобрување на
квалитетот и достигнување на европските стандарди кои, кога се зборува за
регулираните професии, се исклучително високи, како што е и цената за студирање
ветеринарна медицина. Калкулациите, кои ги направи работната група, за сумата која
се издвојува за работење на ФВМС од страна на државата и вистинските трошоци,
покажува значителна дискрепанца од 41% на средствата кои ФВМС дополнително ги
вложува од сопствените заработени средства за едукација на идните доктори по
ветеринарна медицина, во овие услови кои ни оддалеку не ги достигаат европските
стандарди.
Во тој правец потребно е, на секаков начин, да се прикажат овие податоци до
релевантните институции на државата и да се укаже на потребата, прво, за потполно
финансирање на помошниот кадар, и второ, што поголемо учество на државата за
обезбедување материјални и просторни услови за изведување на ветеринарната
едукација, како една од регулираните професии во ЕУ.
2.4. Студиски програми
2.4.1. Додипломски студии
На Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје во периодот од 2007 до
2012 година паралелно се организираат две студиски програми од додипломските
студии по ветеринарна медицина, и двете според ЕКТС системот. Едната е усвоена во
2005, а другата во 2009 година.
Со студиската програма од 2005 година на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје започна применувањето на ЕКТС системот. Програмата се состои
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од 5,5 години (11 семестри), односно 330 кредити. Предметните програми се
организирани како едносеметрални, и во еден семестар бројот на кредитите е 30. Во
првите 10 семестри се изведува класична факултетска настава (теориски предавања,
лабораториски, клинички и теренски вежби), додека во XI семестар е предвидена
екстрамурална пракса (Самостојна пракса надвор од рамките на факултетот) и
изработка и одбрана на дипломски труд. Програмата се состои од 57 задолжителни
предмети, од кои 53 се со оценка, а 4 се теренска пракса (кредитите се освојуваат
само со редовно одработување на оваа пракса). Освен овие задолжителни предмети,
во X семестар студентите можат да бираат неколку од вкупно 52 изборни предмети
кои се понудени во програмата, кои вкупно треба да изнесуваат 15 кредита. Бројот на
кредити кај сите овие изборни предмети изнесува 1-3, што значи студентот може да
избере теориски од 6 до 11 предмети, за нивниот збир на кредити да изнесува 15.
Задолжителните предмети (без дипломскиот труд) се делат на следниве категории:
- општо-образовни предмети (3)
- општи предмети (2)
- стручни предмети, кои понатаму се делат на:
o предклинички (23)
o клинички (16)
o параклинички (11)
Табела 2: Дистрибуција на оптовареност со контакт часови кај задолжителните
предмети според категоријата на предметот
стручни
општо-образов.
општи
предклинички
клинички
параклинички
предав.

вежби

предав.

вежби

предав.

вежби

предав.

вежби

предав.

вежби

120

105

105

90

600

600

555

990

375

255

Од горнава табела се гледа кај општо-образовните предмети соодносот помеѓу
предавањата и вежбите е поголем од 1 (1,14 : 1), исто и кај општите предмети (1,17 :
1), кај предклиничките предмети е еднаков на 1 (1 : 1), кај клиничките е помал од 1 (1 :
1,78), а кај параклиничките е повторно поголем од 1 (1,47 : 1).
Дистрибуцијата на оптовареност по години е дадена во Табела 3.
Специфика на оваа програма е воведувањето на два модуларни предмети:
Здравствена заштита на домашни миленици и копитари и Здравствена заштита на
фармски животни. Идејата за овие предмети беше интегрирање на сите клинички
дисциплини во еден предмет, според двете основни категории на животни (домашни
миленици и фармски животни). Предметот Здравствена заштита на домашни
миленици и копитари се состои од модули: Внатрешни болести, Хирургија,
Репродукција, Заразни болести и Паразитарни болести, додека предметот
Здравствена заштита на фармски животни се состои од истите модули како
претходниот, и додатно го содржи и модулот Исхрана. Секој од овие модули има свој
наставник и соработник, а проверката на знаење се спроведува за секој модул
одделно, и откога студентот ќе ги положи сите модули добива завршна оценка од
предметот, според оценките од положените модули.
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практ.
настава
под надзор

теоретска
настава

Табела 3: Дистрибуција на оптовареност со контакт часови по студиски години
година
прва втора трета четврта
петта шеста вкупно

предавања

420

420

420

435

495

/

2190

лабор. и аудит.
вежби

420

405

210

45

150

/

1230

/
/
/

/
/
/

180
/
/

390
/
/

225
/
/

/
210
150

клиничка работа

Самост. клин. пракса
Дипломски труд
Вкупно

795
210
150
4575

По положувањето на сите предвидени задолжителни и избрани изборни
предмети, како и по одработувањето на сите облици теренска пракса (вкупно 320
кредити), студентот пристапува кон изработка и одбрана на дипломски труд.
Студентот темата за дипломски труд ја бира од официјална листа на теми за
дипломски труд, која ја усвојува Наставно-научниот совет на Факултетот на почетокот
на академската година, и која се ажурира секоја наредна година. Студентот,
дипломскиот труд го изработува под раководство на ментор. Одбраната на
дипломскиот труд е јавна и пред тричлена комисија, истиот се оценува, и таа оценка
влегува во пресметката на просекот на успех кај студентот. Целата процедура околу
пријавувањето, изработката и одбраната на дипломскиот труд е дефинирана со
правилник (Правилник за постапката на пријавување, подготовка и одбрана на
дипломскиот труд на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје, Универзитетски
гласник бр. 82, 30.10.2006 год.). Заради олеснување на студентите во совладувањето
на нивните обврски во текот на студиите, беше издаден Водич низ студиите, во кој беа
дадени информации за ЕКТС системот воопшто, за организациската поставеност на
Факултетот за ветеринарна медицина, како и комплетниот наставен план и програма
со детален опис на целите и содржините на секој предмет одделно, како и текстот на
правилникот за изработка и одбрана на дипломски труд („Водич низ студиите Информации за студиската програма и условите за студирање - учебна 2006/2007“,
подготовка на текст: Ромел Велев, Александар Додовски, Биљана Стефановска,
Факултет за ветеринарна медицина, Скопје, 2006, ИСБН 9989-774-11-0). Подоцна
беше направена и електронска верзија на овој водич која е поставена на вебстраницата на Факултетот.
Оваа програма е усвоена на седница на Наставно-научниот совет на
Факултетот на 10.6.2005 година, и е акредитирана од Одборот за акредитација на
високото образование на Република Македонија со привремено решение од 5.7.2005
год. Програмата започна да се применува од академската 2006/2007 година, и веднаш
се соочи со разни проблеми. Овие проблеми беа од два типа. Првиот тип проблеми се
должеа на неискуството на наставниците и соработниците во работата според ЕКТС
системот, поради што продеканот за настава одржуваше редовни консултации секоја
наредна академска година со наставниците кои постепено се воведуваа во новата
програма, така што овие проблеми постепено беа надминувани. Вториот тип на
проблеми беше од многу поголемо значење, а се однесуваше на правилата за
студирање, односно на условувачките критериуми за преминување во погорен
семестар. Во својот изворен облик, овие правила беа утврдени според особеностите
на ЕКТС системот, односно студентите беа условени да запишуваат предмет за
предмет, односно, во погорниот семестар треба да ги запишуваат оние предмети за
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кои го имаат исполнето условот, односно положено одредени предмети подолниот
семестар, односно семестри. Тоа би значело дека во една генерација сите студенти не
би ги слушале сите предмети предвидени во програмата, туку би постоеле разлики
помеѓу одделни студенти. Ова подразбира доста сложена евиденција од страна на
службата за студентски прашања и потреба од постоење на компјутерски софтвер за
спроведување на истата (и покрај неколкуте обиди, таков софтвер на Факултетот
никогаш не профункционира). Од друга страна, многу поголемиот проблем се јави
веднаш по завршувањето на I семестар, бидејќи повеќето студенти не успеаа да ги
положат предметите потребни за запишување на предмети од II семестар, и постоеше
можност во II семестар воопшто да нема студенти. Поради тоа, беше напуштен
принципот „предмет за предмет“ и се воведе правилото на запишување година за
година, односно запишувањето во погорна година беше условено со положување
одредени предмети од претходната година, односно години, а притоа услов за
преминување од зимски во летен семестар веќе немаше. Овие отстапувања од
правилата за студирање не беа утврдени ниту усвоени оддеднаш, туку сукцесивно,
како што напредуваше првата генерација од година во година, секогаш на претходно
поднесено барање на студентите. Сите овие измени се усвојувани со одлуки на
Наставно-научниот совет, кои не се сите соодветно документирани. Проблемите
кулминираа кога се стигна во X семестар, каде што требаше да се запишат изборни
предмети кои во студиската програма воопшто не беа дефинирани, исто како што не
беа дефинирани ни правилата за запишување XI семестар. Имено, во студиската
програма изворно изборните предмети од X семестар беа замислени како
задолжителни изборни групи (група I: Домашни миленици и коњи, група II: Фармски
животни и група III: Државна ветеринарна медицина). Секоја од овие изборни групи се
состоеше од една главна тема која беше дефинирана во програмата и носеше 10
кредита, и од задолжителни опционални теми кои носеа 5 кредита. Секој студент
требаше да избере една од овие три изборни групи, и во рамките на истата да избере
некоја или некои од понудените опционални теми. Проблемот беше во тоа што овие
опционални теми во рамките на секоја од трите групи не беа дефинирани во самата
програма, туку беше замислено тие да се нудат од страна на катедрите на крајот на
секој циклус, и подоцна врз основа на интересот на студентите, истите да бидат
евалуирани, што значи дека тие би се менувале од генерација до генерација. Овој
проблем беше дополнително усложнет, зашто во меѓувреме стапи на сила актуелниот
Закон за високо образование (во 2008 година), кој не дозволува вакви импровизации
со студиските програми, а исто така ја усложнува и постапката за вршење измени и
дополнувања на студиските програми. Поради тоа, на 16.1.2012 год. Наставнонаучниот совет на Факултетот донесе одлука бр. 0201-58/2 за измени и дополнувања
на студиската програма од 2005 година, кои ги опфаќаа изборните предмети од X
семестар и условите за запишување во IX, X и XI семестар. Изборните предмети беа
преземени од во меѓувреме усвоената студиска програма од 2009 година, која
паралелно тече со старата од 2005 година. Притоа беше напуштен концептот на трите
задолжителни изборни групи, туку на студентите им беше понудена широка листа од
52 изборни предмети, кои можеа да ги бираат по слободен избор, без оглед на тоа во
која научна дисциплина спаѓаат. Овие измени беа акредитирани од Одборот за
акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија со
решение бр. 12-139/2 од 4.5.2012 год., со што беше испочитувана актуелната законска
рамка. По оваа програма се запишаа само три генерации на студенти (академска
2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 година), бидејќи во 2009 година се усвои нова
изменета и дополнета студиска програма, која стартуваше од академската 2009/2010
година, така што може да се каже дека студиската програма од 2005 година е во фаза
на згаснување, односно наставата по оваа студиска програма ќе заврши во
академската 2013/2014 година, кога нејзината последна генерација ќе го запише XI
семестар. Во минатава академска година (2011/2012) започнаа да дипломираат и
првите студенти кои студираа по ЕКТС системот, така што веќе е можно да се прават
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одредени анализи за квалитетот и на наставниот процес и на резултатите од самите
студенти.
Со стапувањето на сила на актуелниот Закон за високо образование (ЗВО) во
2008 година, како и на повеќето негови измени и дополнувања и подзаконски акти
донесени во периодот од 2008 до 2010 година, се наметнаа законски обврски кои се
однесуваа на изгледот и содржините на наставните програми. Поради ова, во јануари
2009 година се пристапи кон изработка на нова студиска програма, која беше усвоена
од Наставно-научниот совет на 9.5.2009 год. со одлука бр. 0201-207/1. Оваа студиска
програма, дефинирана како измени и дополнување на студиите по ветеринарна
медицина, беше акредитирана од Одборот за акредитација на високото образование
на Република Македонија како изменета и дополнета студиска програма за
интегрирани студии од прв и втор циклус по ветеринарна медицина со решение бр.
12-107/1 од 19.11.2009 год. (во согласност со одредбите на ЗВО од 2008 год.). Како
што беше претходно кажано, оваа студиска програма започна да се применува од
академската 2009/2010 година (решение за почеток на работа на студиска програма
од Министерството за образование и наука бр. 12-3928/4 од 21.12.2010 год.).
Во својата основа, студиската програма од 2009 година не се разликува од онаа
од 2005 година, т.е. времетраењето и вкупниот број на кредити останаа непроменети
(5,5 години, односно 11 семестри и 330 кредити). Исто така, не се смени ниту начинот
на изработка и одбрана на дипломски труд, т.е. и овде се применува горенаведениот
правилник. При креирањето на оваа програма беа земени во обзир уочените слабости
и искуствата стекнати со спроведувањето на студиската програма од 2005 година.
Најпрво беше исправена најголемата слабост, која и направи најмногу проблеми,
правилата за студирање, кои беа од старт прецизно дефинирани, и беше повторно
земен моделот на запишување година за година. Втора измена беше враќањето на
двосеместралните предмети, заради олеснувањето на административните обврски
кои се неопходни во спроведувањето на ЕКТС системот. Двосеместралните предмети
беа формирани со спојување на два (некаде и три) едносеместрални предмети во
еден двосеместрален (на пр. Анатомија на животните, Хистологија со ембриологија,
Исхрана на домашните животни, итн.) или со екстендирање на еден едносеместрален
предмет во два семестра (на пр. Патолошка физиологија, предметите од областа на
безбедност на храната). Понатаму, имаше промена во наставниот план, односно
преместување на некои предмети од погорен семестар во подолен, и обратно. Така,
Основи на клиничка и лабораториска дијагностика беше преместен од VI во V
семестар, Репродукција 1 и Репродукција 2 кои се слушаа во V, односно VI семестар
беа споени во еден предмет Репродукција кој во новата програма е во VII и VIII
семестар, Биологија и патологија на риби беше преместена од VII во IX семестар,
Болести на птиците од VII во X семестар, сите три групи Клиничка пракса од X во XI
семестар, итн. Некои предмети добија нови имиња, така Одгледување на животните
беше преименувано во Сточарство, Хигиена на животните и животната средина во
Анимална хигиена, Топографска анатомија на животните во Клиничка анатомија на
животните итн. Беа воведени неколку нови предемети: Однесување и благосостојба на
животните (во II семестар), Рурална економија (во III семестар) и Клиничка биохемија
(во VI семестар). Сепак најголемите промени се однесуваа на предметите составен од
модули и на изборните предмети. Имено, спроведувањето на наставата по
предметите Здравствена заштита на домашни миленици и копитари и Здравствена
заштита на фармски животни, кои се состоеја од повеќе модули, беше секогаш
проследено со тешкотии во реализацијата, поради дефицитот на наставнички и
соработнички кадар потребен за вакви предмети, и проблемите во координацијата
помеѓу различните модули. Поради тоа, овој концепт беше напуштен и наместо одвие
два модуларни предмети беа формирани неколку еднодисциплинарни предмети:
модулите Внатрешни болести од двата предмета станаа засебни предмети
(Внатрешни болести на домашни миленици и копитари, односно Внатрешни болести
на фармски животни), модулите Репродукција се споија со предметите Репродукција 1
и Репродукција 2 во еден предмет Репродукција, модулите Хирургија во Специјална
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хирургија со ортопедија, модулите Заразни болести се споија во засебен предмет
Заразни болести на домашните животни, модулите Паразитарни болести се споија со
предметот Паразитологија во Паразитологија и паразитарни заболувања, а модулот
Исхрана од Здравствена заштита на фармски животни се спои со предметот Исхрана
на домашните животни. Предметот Вовед во хигиена на храната беше заменет со
Безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство, во кој влезе и материјата од
предметот Радиобиологија, кој беше укинат како засебен предмет. Втората голема
промена беше во изборните предмети. Во студиската програма од 2005 година тие беа
сите сместени во X семестар и изнесуваа 15 кредита, односно 4,55% од вкупниот број
на кредити. Според одредбите на ЗВО (член 99), соодносот на процентуалната
застапеност помеѓу задолжителните и изборните предмети треба да биде 60 : 40, а од
овие 40% на изборни предмети понудени на факултетската листа отпаѓаат 30%, а
другите 10% треба да се предмети предложени од Факултетот во рамките на
универзитетската листа на изборни предмети, кои ќе можат да ги бираат и студенти од
други факултети, едници на Универзитетот. Факултетот за ветеринарна медицина не
направи ваков сооднос на процентуалната застапеност помеѓу задолжителните и
изборните предмети, бидејќи се раководеше со одредбите на Директивата на
Европската Унија 2005/36 (Directive 2005/36/EC оf the European Parliament and of the
Council of 7 September 2005 on the recognition of professional qualifications, Official
Journal of the European Union, L 255/22-142, 30.9.2005). Спорд оваа Директива,
професијата ветеринарен лекар (veterinary surgeon) спаѓа во регулирани професии и
според нејзиниот член 38 студиите по ветеринарна медицина мораат траат најмалку 5
години, така што не е можно организирање на одделни прв и втор циклус студии, туку
мораат да бидат организирани како континуирани студии (прв и втор циклус заедно).
Со завршувањето на овие студии на студентите им се обезбедува директен влез во
третиот циклус на универзитетските докторски студии. За студиите по ветеринарна
медицина се пропишани точно дефинирани предмети со задолжителна теориска и
практична настава која се одвива на факултетот, а кои се дадени во Анексот V.4 од
истата Директива. Сите предмети излистани во овој анекс во студиска програма од
2009 година се внесени како задолжителни, при што се водеше сметка да не се
надмине вкупното оптоварување на студентите во текот на една учебна година, кое е
исто така регулирано со членот 112, став 1 и 2 од ЗВО (30 кредити по семестар).
Согласно со членот 106, став 1 од ЗВО, за организацијата на студиите на
регулираните професии (во овој случај ветеринарната медицина) се прави исклучок од
одредбите на Законот, и се дозволува истите да се регулираат со општи акти на
Универзитетот и на единицата. Оваа законска одредба ги зема предвид спецификите
и карактерот на студиските програми на регулираните професии, што во конкретниов
случај ја исклучува примената на став 3 од членот 99 од ЗВО, која го регулира
процентот на изборни предмети. Од погоре изнесените причини, Факултетот за
ветеринарна медицина не смееше да внесе измени во структурата на студиските
програми со кои 40% од предметите ќе бидат изборни (30% изборни предмети на
факултетот и 10% од универзитетската листа), бидејќи со тоа ќе се доведеше во
прашање нивната усогласеност со европските прописи, како и препознатливоста на
дипломите во Европа. Поради тоа, членот 99 на ЗВО во студиската програма на
Факултетот за ветеринарна медицина од 2009 година не беше применет, така што
сите изборни предмети заедно сочинуваат 27,5 кредитни поени од вкупните 330, а
соодносот на процентуалната застапеност помеѓу задолжителните и изборни
предмети е 92 : 8. Изборните предмети во оваа студиска програма, за разлика од онаа
од 2005 година, се предвидени во секоја година во различен опсег. Според карактерот
се разновидни, т.е. покриваат различни области од ветеринарната медицина и
претставуваат проширување на знаењата што студентите ги стекнуваат на
задолжителните предмети. Во првите десет семестри студентите изборните предмети
ги бираат по слободен избор, додека во XI семестар, во склоп на тенденцијата за
специјализирана дообразба (насочување на студентот, т.н. тракинг), на секој студент
врз основа на желбата и бројот на слободни места ќе му биде овозможено да избере
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одделни предмети од четирите групи на изборни предмети поврзани со одделното
насочување (1. домашни миленици; 2. фармски животни; 3. хигиена на анималните
продукти и ветеринарно јавно здравство и 4. биологија и патологија на риби, пчели,
дивеч, анимална хигиена, екологија и етологија). Студентите ќе се насочуваат на тој
начин што на почетокот на единаесетиот семестар од можните четири насочувања
(претходно наведени) ќе одберат примарно и алтернативно насочување. Доколку на
одделното насочување се пријават повеќе кандидати од бројот на слободни места,
предност за упис во примарното насочување ќе имаат подобрите студенти.
Програмата се состои од 50 задолжителни предмети, од кои 46 се со оценка, а
4 се теренска пракса (кредитите се освојуваат само со редовно одработување на оваа
пракса), како и од 52 изборни предмети, од кои студентите во II семестар бираат 1, во
III, во IV, во V, во VIII, во IX и во X семестар по 2, и во XI семестар 4 предмета. Како и
во претходната студиска програма, задолжителните предмети (без дипломскиот труд)
се делат на:
- општо-образовни предмети (3)
- општи предмети (2)
- стручни предмети, кои понатаму се делат на:
o предклинички (14)
o клинички (19)
o параклинички (11)
Дистрибуцијата на оптовареност според категоријата на предметот е дадена во
Табела 4:
Табела 4: Дистрибуција на оптовареност со контакт часови кај задолжителните
предмети според категоријата на предметот
стручни
општо-образов.
општи
предклинички
клинички
параклинички
предав.

вежби

предав.

вежби

предав.

вежби

предав.

вежби

предав.

вежби

75

90

90

90

765

810

210

705

240

210

Ако се спореди со студиската програма од 2005 година (Табела 2), може да се
види дека во оваа програма е водено сметка да се зголеми фондот на часови од
практичната настава, така што веќе кај општо-образовните предмети соодносот
помеѓу предавањата и вежбите е помал од 1 (1 : 1,2), кај општите предмети тој е
еднаков на 1 (1 : 1), кај предклиничките и исто помал од 1 (1 : 1,06), кај клиничките
предмети има најголем напредок (1 : 3,35), додека кај параклиничките предмети тој е
сè уште поголем од 1 (1,14 : 1).
Дистрибуцијата на оптовареност по години е дадена во Табела 5:
Ако се спореди со студиската програма од 2005 година (Табела 3), се гледа
дека постои различна распределба на фондот на часови според годините, што се
должи на тоа што некои предмети беа преместувани од еден семестар во друг,
односно беа реорганизириани (најмногу клиничките). Забележливо е што во
студиската програма од 2009 година вкупниот број на часови е нешто зголемен во
однос на онаа од 2005 година (4800 наспроти 4575).
Како и за претходната, и за оваа студиска програма се изработи водич низ
студиите, кој ги содржи истите компоненти како и стариот водич, со тоа што не се
објави во печатена форма (најмногу од финансиски причини), туку во електронска
форма е поставен на веб-страницата на факултетот, и на почетокот на секоја
академска година им се дели на бруцошите во вид на USB мемориска единица или
CD. Овој водич се ажурира секоја година (првенствено промените во наставничкиот и
соработничкиот кадар).
Горенаведените измени и дополнувања на студиската програма не беа
единственото нешто што требаше да се направи според одредбите на постојните
законски прописи. Така, во согласност со Уредбата за Националната рамка за
високообразовните квалификации, донесена во 2010 година, Наставно-научниот совет
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на 16.2.2012 година ги усвои дескрипторите на квалификациите на интегрираните
студии од прв и втор циклус по ветеринарна медицина (одлука бр. 0201-384/3-1). Исто
така, во согласност со измените и дополнувањата на Правилникот за задолжителните
компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот, вториот и
третиот циклус на студии, донесени во 2011 година, се пристапи кон изработка на
елаборат за усогласување на постојната студиска програма од 2009 година, со сите
компоненти предвидени со овој правилник. Процедурата за акретицаија на овие
усогласувања на студиската програма е во тек, односно истите се прифатени од
страна на универзитетските органи (Ректорска управа и Сенат), се чека уште
добивање решение за акредитација од Одборот за акредитација и евалуација на
високото образование на Република Македонија.

практ.
настава под
надзор

теор.
настава

Табела 5: Дистрибуција на оптовареност со контакт часови по студиски години
година
прва втора трета четврта петта шеста вкупно
предавања

375

480

405

420

480

/

2160

лабор. и аудит.
вежби

435

345

360

/

270

/

1410

клиничка работа

/

/

30

480

75

285

870

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

Самост. клин. пракса
Дипломски труд
Вкупно

210
210
150
150
4800

Бидејќи една од главните цели на ЕКТС системот е мобилноста на студентите,
односно признавање на остварените кредити на различни факултети во државата и во
странство, требаше да создадат можности и процедури за реализирање на оваа
мобилност. За таа цел, во 2011 година Факултетот за ветеринарна медицина формира
Комисија за признавање на испити и кредити положени, односно освоени на други
факултети и универзитети во Р. Македонија и странство при Факултетот за
ветеринарна медицина во Скопје, чија задача е признавање на положени испити и
транскрипција на оценки во согласност со системот за оценување во Р. Македонија, кај
студентите кои доаѓаат да го продолжат студирањето на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје од други факултети во земјата и во странство. Досега, на
Факултетот се имаат префлено вкупно 4 студенти, и тоа двајца од Ветеринарниот
факултет во Стара Загора (Бугарија), еден од Ветеринарниот факултет од Загреб
(Хрватска) и еден од Ветеринарниот факултет од Љубљана (Словенија).
Освен тоа, беше неопходно да се изврши еквиваленција на обете студиски
програми, кои функционираат на Факултетот, за да можат дипломите добиени и на
едната и на другата програма, да бидат рамноправни на домашниот и на
меѓународниот пазар на трудот. Имено, студиската програма од 2005 година трае 5,5
години (11 семестри) и има 330 кредити, односно еквивалентна е на студии од
интегриран тип (кои се предвидени според ЗВО од 2008 година), иако таа во изворните
документи не е дефинирана како таква, бидејќи во времето на нејзиното донесување
таква формулација (категоризација на студиите според циклуси) не постоеше. Поради
тоа Наставно-научниот совет на 23.6.2011 год. донесе одлука бр. 0201-2376/10 со која
се изврши еквиваленција на студиската програма од 2005 година со онаа од 2009
година (со конверзија на кредитите). Исто така, се отиде и чекор понатаму, односно
аналогна еквиваленција се направи и за студиските програми кои се применуваа пред
воведувањето на ЕКТС системот, т.е. студиските програми од 1991/1992 и 1996/1997
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година (одлука на Наставно-научниот совет бр. 0201-653/8 од 29.2.2012 год.), бидејќи и
студиската програма од 1991/1992 година траеше 5 години и имаше вкупен фонд на
часови 4455, и студиската програма од 1996/1997 траеше 5,5 години и имаше вкупен
фонд на часови 4800, односно и двете студиски програми имаа поголема
оптовареност на студентите отколку програмите според ЕКТС системот.
2.4.2. Постдипломски студии
Постдипломските студии на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје
беа воведени уште во 1997 година, односно првата генерација постдипломци се
запишаа во академската 1998/1999 година. Првата студиска програма на
постдипломски студии се состоеше од 4 групи: Функционална морфологија, патологија
и интерна медицина, Хирургија, Репродукција и Фармакологија. Подоцна беше
воведена и петтата група Микробиологија, епизоотиологија, хигиена во сточарството и
болести кај живината и свињите, која, пак, беше поделена на 6 подгрупи:
Микробиологија, епизоотиологија и имунологија, Паразитологија со инвазивни
болести, Заразни болести, Хигиена во сточарството и анималната индустрија,
Живинарството и болести кај живината и Свињарство и болести кај свињите. На овие
постдипломски студии беа запишани ветеринари од практиката, но пред сè, тогашните
помлади асистенти од Факултетот, кои денес се со наставничко или соработничко
звање. Според евиденцијата на службата за студентски прашања, вкупниот број на
запишани студенти на постдипломски студии е 96, од кои 28 имаат магистрирано (од
кои 12 во периодот од 2007 до 2012 година). Останатите ги имаат запоставено
студиите (со неподмирување на соодветните обврски, запишување семестри,
полагање испити), но ниту еден не се има испишано. Кај најголем дел од овие
студенти има некомплетна документација (недостасуваат уплатници и/или
семестрални листови), а исто така во нивните досиеа нема податок во која група
постдипломски студии се запишани. Многу од нив и ги немаат отслушано сите четири
семестри (колку што траеја овие студии), или, пак, немаат положено ниту еден испит,
или, пак, само некои од нив. Со доаѓањето на актуелниот ЗВО во 2008 година, дојде
до целосно реогранизирање на високото образование (поделбата на три циклуса),
така што мораше да дојде и до измени и кај постдипломските студии. Фактот што
студиите по ветеринарна медицина според ЕКТС системот беа дефинирани како
интегрирани студии, по чие што завршување може директно да се оди на докторски
студии, како и фактот што во подоцнежните измени и дополнувањата на законот дојде
до укинување на соработничките звања, постдипломските студии на ФВМС згаснаа со
запишувањето на последната генерација во академската 2007/2008 година. Иако во
година, од страна на продеканот за наука од неактивните студенти на
постдипломските студии беше писмено побарано да се изјаснат дали сакаат да ги
продолжат истите, ФВМС од ниту еден од нив не доби никаков одговор, и со тоа
требаше да се смета дека тие се откажуваат од студирањето. Сепак, сметаме дека
студиите можат да бидат завршени, доколку некој го побара тоа од Факултетот, и
секако, доколку ги подмири заостанатите обврски (уплатите, заверувањето семестри и
положувањето испити). Во 2012 година беше направена и можност тие што биле
запишани на постдипломските студии, а не ги завршиле, да можат да се запишат на
новите докторски студии, и притоа да им се признаат положените испити од
постдипломските студии. За оваа цел се направи еквиваленција на сите групи од
постдипломските студии со сегашните докторски студии по ветеринарна медицина, со
пресметување на кредитите според соодветните предмети од оваа студиска програма.

2.4.3. Докторски студии од трет циклус
2.4.3.1. Докторски студии по ветеринарна медицина
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До стапувањето на сила на актуелниот Закон за високо образование во 2008
година, на Факултетот за ветеринарна медицина докторските дисертации се
изработуваа врз основа на предлог-тема од страна на кандидатот, која беше
одобрувана од Наставно-научниот совет, и потоа дисертацијата беше изработувана
под надзор на ментор, назначен, исто така од Наставно-научниот совет. Во периодот
од 2006/2007 до 2011/2012 година на ФВМС беа одбранети 8 докторски дисертации, а
до 31.12.2011 год., што, според преодните и завршни одредби на горенаведениот
Закон, беше краен рок за започнување на процедури за изработка на докторска
дисертација, беа пријавени уште 7, кои ќе бидат одбранети во текот на оваа или
следната академска година.
Со стапувањето на сила на Законот за високо образование во 2008 година
беше потребно воведување на докторски студии. Поради тоа, на 18.12.2009 год.
Наставно-научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје со одлука
бр. 0201-5292/2 ја усвои студиската програма на докторски студии, која беше
акредитирана од страна на Одборот за акредитација на високото образовние на
Република Македонија со решение бр. 12-95/5 од 4.3.2011 год. Решението бр. 13-540/3
за започнување со работа на оваа студиска програма од Министерството за
образование и наука на Република Македонија е донесено на 10.4.2012 год. Со
студиската програма се започна во академската 2011/2012 година, и во првата
генерација се запишаа 8 студенти.
Оваа, како и сите останати студиски програми од трет циклус на УКИМ, се
реализира во рамките на Школата за докторски студии, која функционира при
Универзитетот, и ја координира Универзитетски стручен совет за докторски студии,
формиран од Универзитетскиот Сенат. Правилата за студирање се регулирани со
Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на
трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје од 2010 година. Запишувањето на кандидати се реализира по пат на јавен
конкурс кој го објавува Универзитетот. Од сево ова произлегува дека влијанието на
Факултетот во спроведувањето на докторските студии е доста ограничено.
Непосредното организирање на студиите го врши Советот за докторски студии,
формиран од Наставно-научниот совет на Факултетот.
Студиската програмата трае 3 години (6 семестри), со 180 кредита. Вкупниот
број на кредити се стекнува на неколку полиња одн. составни делови кои се
задолжителни за сите студиски програми од третиот циклус на докторски студии:
- обука за истражување (30 кредита), се состои од:
o три задолжителни предмети за стекнување генерички знаења (12
кредита), и
o докторски семинари, конференции и работилници за истражувачка
практика (18 кредита);
- едукација со десет изборни предмети од подрачјето и областа на
истражување (30 кредита), и
- пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација (120 кредита)
Задолжителните предмети за стекнување генерички знаења се бираат од
заедничката универзитетска листа на генерички предмети (во оваа листа еден од
предметите е предложен од наставник од нашиот Факултет), додека изборните
предмети се понудени во самата студиска програма, и ги бира студентот во зависност
од неговото подрачје и област на истражување. Во студиската програма се излистани
вкупно 64 изборни предмети, кои ги опфаќаат сите научно-истражувачки области од
ветеринарната медицина.
Наставата по предметните програми се изведува на македонски, а може и на
англиски јазик, во зависност од јазичната хомогеност, односно хетерогеност на
студентите на соодветната предметна програма. Начинот на спроведување на
наставата е менторски. Докторската теза може се пишува на македонски и/или на
англиски јазик. Одбраната на докторската теза е јавна, на македонски или на англиски
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јазик. Според Законот, студентите на докторските студии ги водат ментори, кои
претходно треба да бидат акредитирани од Одборот за акредитација и евалуација на
високоото образование на Република Македонија. Моментално, на Факултетот
условите за да бидат ментори ги исполнуваат 3 наставници. Бројот на студенти по
ментор е утврден со Правилникот за докторски студии.
Она што важеше за студиската програма од додипломските студии
(усогласување според Уредбата за Националната рамка за високообразовните
квалификации од 2010 година и измените и дополнувањата на Правилникот за
задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
првиот, вториот и третиот циклус на студии од 2011 година), Наставно-научниот совет
на 16.2.2012 година ги усвои дескрипторите на квалификациите на докторските студии
од трет циклус по ветеринарна медицина (одлука бр. 0201-384/3-2), исто така, се
пристапи кон изработка на елаборат за усогласување на студиската програма, кој ги
содржи сите задолжителни компоненти предвидени со горенаведениот правилник. И
овде процедурата за акретицаија на овие усогласувања на студиската програма е во
тек, односно истите се прифатени од страна на универзитетските органи (Ректорска
управа и Сенат), се чека уште добивање решение за акредитација од Одборот за
акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија.
2.4.3.2. Докторски студии по безбедност на храна
Идејата за оваа студиска програма се јави уште во 2010 година, кога беше и
изработен првичниот елаборат, според кој овие студии беа дефинирани како
докторски студии по ветеринарна медицина, модул Безбедност на храна. Овој
елаборат беше усвоен од страна на Наставно-научниот совет со одлука бр. 02012071/11 од 16.6.2010 год. За жал, дојде до застој во процедурата, т.е. доцнеше
усвојувањето на елаборатот од страна на надлежните органи на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“. Во меѓувреме дојде до измена на законската регулатива поврзана
со воведувањето студиски програми, поради што на 16.2.2012 год. Наставно-научниот
совет на Факултетот со одлука бр. 0201-384/3-3 ги усвои дескрипторите и за оваа
студиска програма, а се пристапи и кон изработка на нов елаборат кој ќе ги содржи
задолжителните компоненти предвидени со измените и дополнувањата на
Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските
програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии. Во овој облик студиската
програма, дефинирана како докторски студии од трет циклус по ветеринарна
медицина, потпрограма Безбедност на храна, беше акредитирана на 30.05.2012 од
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република
Македонија со решение бр. 12-223/2 од 25.07.2012 год. Останува уште да се добие и
решение за започнување со работа на студиската програма, кое го издава
Министерството за образование и наука.
И оваа студиска програма, како и претходната трае 3 години (6 семестри) и
содржи 180 кредита. Структурата ги содржи истите компоненти, бидејќи тие се
задолжителни за сите студиски програми од трет циклус организирани на УКИМ.
Разликата е само во предметите од полето и областа на истражување, кои се делат на
задолжителни и изборни. Задолжителните се слушаат во I семестар, и се вкупно 3, со
по 6 кредити, додека изборните се слушаат во II семестар, и треба да содржат вкупно
12 кредити. Вкупниот број на понудени изборни предмети изнесува 8, и секој од нив
содржи по 3 кредита, што значи дека студентот треба до одбере 4 предмета за да ги
собере потребните 12 кредити. Научниот назив кој се стекнува со завршувањето на
овие студии е доктор на науки по безбедност на храна. Бидејќи решението за
акредитација дојде доцна, не беше можно да се започне со наставата во оваа
академска година (2012/2013), така што се планира да се започне со неа во следната
година, со истите ментори од докторските студии по ветеринарна медицина.
2.5. Образовен процес: квалитет и евалуација
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2.5.1. Реализација на студиската програма
Наставата по одделни предметни програми се одвива според целите и
методските единици (програмски содржини) кои се дефинирани во самата студиска
програма, и се предмет на акредитација. Тоа значи дека измените и дополнувањата на
студиската програма на ниво на одделни предметни програми и нивните методски
единици не можат да се прават ад-хок, туку со процедура за реакредитација на самата
студиска програма. Сепак, одделните теми во рамките на секоја методска единица не
се дефинирани во студиската програма, но сепак се дадени во Водичот низ студии, и
тие можат да претрпуваат измени од една во друга академска година. Сепак, доколку
се прават вакви измени, предметниот наставник треба да ги информира за нив
студентите на првиот час во академската година, а треба да биде известен и
продеканот за настава, за да може да се изврши ажурирање на Водичот.
2.5.2. Користење на новите технологии во наставниот процес
Теориската настава на Факултетот се одвива во предавални кои се опремени
со компјутер врзан во интерна мрежа и со видео-бим. Поголем дел од наставниците ги
конципираат своите предавања во форма на компјутерски презентации (изработени во
пауер-поинт), а некои од нив ги збогатуваат и со видео материјали. Освен тоа,
студентите на располагање имаат преку 90 едукативни програми (во форма на CDROM) од CLIVE (Computer Learning in Veterinary Education) пакетот, кои можат да ги
користат во компјутерската училница. Компјутерите во оваа училница имаат и пристап
кон интернет, што е уште една можност за студентите во совладувањето на своите
обврски во рамките на наставниот процес (особено во изработката на семинарските
трудови). За жал, искуството покажува дека студентите мошне малку ги користат овие
можности, за разлика од развиените земји, каде што примената на најновите
технологии (електронски книги, ај-пад апликации) е во подем. Ова делумно се должи
на тоа што еден од компјутерите во компјутерската училница се неисправни, но исто
така и на слабата мотивираност на студентите да го продлабочуваат своето знаење
покрај основните наставни материјали што им се на располагање, меѓу другото и
поради нивното слабо познавање на анлгискиот јазик.
2.5.3. Учебници, наставни материјали и други наставни помагала
За совладување на наставниот материјал студентите користат учебници
напишани од автори од ФВМС или од странство (на српски, хрватски или англиски
јазик), а некои од наставниците на студентите им обезбедуваат и пишан материјал од
своите предавања во печатена или во електронска форма. Исто така, дел од
наставниот кадар користи и дополнителни наставни помагала за изведување на
редовната настава. Најнапредната во тој поглед е примената на пластинирани
препарати за наставата по анатомија, кои се направени во сопствена лабораторија. За
жал, останатите катедри се многу помалку опремени (како што се Катедрата по
физиологија, или катедрата за Микробиологија, каде што соодветна вежбална за
лабораториски вежби треба допрва да се оформи).
2.5.4. Издавачка политика на ФВМ
Издавачката политика на Факултетот се базира на објавување сопствени
наставни помагала како што се книги, учебници, практикуми, прирачници и сл.
Одлуката за печатење на наставните помагала се донесува на Наставно-научниот
совет на Факултетот по претходна позитивна избрана рецензија од рецензентска
комисија која се објавува во универзитетскиот билтен со што се овозможува
печатењето на изданијата да добијат статус на универзитетски изданија.
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Во изминатиот период позитивно се рецензирани еден учебник и три учебни
помагала кои за жал се уште не се издадени поради лошата финансиска состојба на
факултетот.
Освен тоа, факултетот печати и научно-стручното списание „Македонски
ветеринарен преглед“ (“Macedonian Veterinary Review”) со два броја годишно каде
наставно-научниот кадар ги објавува резултатите од својата истражувачка работа. Од
2010 година списанието се издава само на англиски јазик и само во електронска
форма (заради намалување на трошоците). Исто така, од 2010 година списанието има
и меѓународен уредувачки одбор, со цел за по пет години континуирано излегување да
се здобие со одреден импакт фактор, а пријавените трудови пред евентуалното
објавување се рецензираат.
За жал, добиените податоци покажуваат дека факултетот поседува
исклучително мал број сопствени изданија т.е. многу мал дел од наставниците имаат
изработено и објавено учебници или помагала преку факултетот. Исто важи и за
неконзистентната политика за објавување стручни и научни трудови во Македонскиот
ветеринарен преглед.
2.5.5. Методи за следење на квалитетот на наставата и улога на
студентите во евалуацијата на наставата и наставниците
Одговорноста за опсегот, квалитетот и начинот на изведување на наставата на
ФВМС во целост ја сносат предметните наставници. Одделните предметни програми,
со своите цели и содржини, се усвоени од страна на Наставно-научниот совет на
Факултетот, одобрени од Универзитетскиот сенат и акредитирани од Одборот за
акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија. За
сега, не се спроведува систем, ниту постојат процедури за континуирано следење на
сите активности врзани со наставниот процес, и на студентите и на наставниците и
соработниците, иако тоа го налага самиот ЕКТС систем, но и постојните законски
прописи. Ова досега се должеше на немањето технички средства, но и искуство за
спроведување вакви процедури. Во самоевалуацискиот извештај од 2007 година,
Комисијата ги наведе следниве податоци кои недостасуваат за соодветна евалуација
на квалитетот на наставата:
- процедури за континуирано следење на студентите и дипломинарите
доктори по ветеринарна медицина;
- политика за консултации на студентите;
- процедури за евалуација на наставниот процес со учество на докторите по
ветеринарна медицина и на студентите во истата;
- насоки за поддршки на студентите;
- процедури за разработени иницијативи и предлози, како и жалби од
студентите, вработените и другите кои учествуваат во наставниот процес;
Континуираното следење на студентите во нивното совладување на студиумот
се состои во следење на проодноста на студентите од една во друга студиска година,
како и нивниот успех во полагањето на испитите (просечна оценка на ниво на одделен
студент, на една генерација во една студиска година и во сите студиски години
заедно, или на ниво на предмет по генерации). За вакво нешто е потебно креирање на
база на податоци и соодветна компјутерска опрема. Во службата за студентски
прашња постои една база на податоци во аксес формат, која е многу оскудна, односно
претставува попис на пријавите за испити од 1997 до 2006 година (се користи за
студентите по старата студиска програма), и не може да ги задоволи барањата за
една исцрпна евалуација. Во поново време, сите студенти што се имаат запишано
според ЕКТС програма се внесени во база на податоци во ворд документ и во ексел
формат. Од минатата академска година на Универзитетот почна да се применува
програмата iKnow, која претставува он-лајн апликација со која сета администрација
поврзана со процесот на студирање се дигитализира. Минатата академска година
имаше обид со оваа програма да се изврши уписот на студенти во прва година, и не
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беше обврзувачка за сите факултети на УКИМ, овој обид не беше успешен кај повеќе
факултети, меѓу кои и ФВМС. Сепак, службата за студентски прашања и
факултетскиот администратор ги внесоа во системот студиската програма,
предметните програми, наставниците и студентите од прва година. Оваа година
имаше повторен обид за упис на студентите во прва година со примена на оваа
програма, овојпат задолжително за сите факултети на УКИМ, и овој обид беше
успешен, т.е. програмата го помина првиот тест. Сега со оваа програма можат да се
следат студентите од прва и од втора година, но за да биде успешна, потребно е да
почнат да ја применуваат и предметните наставници и студентите. За таа цел
авторите на програма изработија упатства за студентите и за наставниците, и истите
треба да бидат дистрибуирани, а ако е потребно да се изврши и некаква едукација на
наставниците. Предноста на користењето на оваа програма ќе биде во воведувањето
на поголема дисциплина кај наставниците во исполнувањето на нивните
административни обврски, како што е на пример редовното и навремено доставување
на пријавите од положените испити до службата за студентски прашања, кое во
моментов не е на најсоодветно ниво (имено, многу наставници пријавите ги
доставуваат дури неколку недели по завршувањето на испитниот рок). Значи,
можноста за квалитетна евалуација сега постои, останува на времето да покаже каква
ќе биде нејзината примена, што не зависи од поединец, туку од наставниот кадар во
целина.
На ФВМС не постои процедура за следење на студентите по нивното
дипломирање. Според законските прописи, докторите по ветеринарна медицина имаат
законска обврска да напредуваат и да се усовршуваат, што го остваруваат преку
Ветеринарната комора на Македонија, така што е потребна соработка со Комората за
евалуација на докторите по ветеринарна медицина во текот на нивната секојдневна
работна практика.
Со воведувањето на ЕКТС системот беше востановена и практиката на
анкетирање на студентите за да се добие нивно мислење за квалитетот на наставниот
процес. За таа цел, Наставно-научниот совет во секоја нова академска година
назначува Комисија за спроведување студентска анкета која ги изработува анкетните
прашалници и ја спроведува анкетата. За жал, оваа активност од претходните години
не е соодветно документирана, односно не постојат извештаи (освен еден од 2010
година), така што за анализа се достапни само податоците од анкетата извршена
минатата академска година (2011/2012), за која постои извештај за евалуација на
наставата од зимскиот семестар, додека истиот за летниот семестар е во фаза на
изработка. Така, во извештајот за зимскиот семестар, како резиме и заклучок е
наведено следново:
Оваа анкета ги има недостатоците што ги имале и претходните вакви анкети.
Тоа се должи на следново:
- ниеден анкетен лист не е целосно пополнет, односно степенот на пополнетост
на анкетните листови е различен, дури и кај заедничките прашања за
предметите бројот на одговори е различен, така што кај одделни предмети
просечната оценка станува несоодветно поголема или помала;
- постоењето на многу контрадикторни одговори, особено кај наставниците кои
се оценуваат по два основи (наставници што држат два предмети, или
наставници кои ја реализираат и практичната настава на својот предмет); ова е
повеќе изразено кај помладите студенти (I, III и V семестар); ваквите
контрадикторности се должат, пред сè на несериозноста на студентите, од
една страна (кои одговараат на прашањата по случаен избор), како и на
недовербата на студентите во целисходноста на анкетата;
- посебен феномен се студентите од IX семестар, кои главно даваат позитивни
одговори, така што било каква анализа на нивното изјаснување не е издржана;
ова до некаде е разбирливо зашто оваа генерација е де факто многу
малубројна, што додатно ја отежнува анализата на нивните одговори.
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Поради ваквите констатации, резултатите од оваа анкета треба да се гледаат
со извесна резерва, со исклучок на студентите од VII семестар, чии што одговори се
одликуваат со конзистентност и издржаност. Изразито позитивните одговори на
студентите од IX семестар укажуваат дека студентите се или презадовлни од
факултетот (што не е веројатно) или премногу се плашат да ги кажат своите ставови
искрено (што е многу поверојатно).
Општа одлика на заедничките прашања за предметите е дека сепак
превладуваат позитивните оценки и дека главни замерки се непридржувањето до
времетраењето на часовите, импровизирањето во реализацијата на наставната
програма и во начинот на оценување, како и неатрактивноста на некои предавања.
Новите генерации на студенти бараат предавања во вид на пауер поинт презентација,
со повеќе слики и видео клипови отолку текст. Понатаму, забелешка што превладува е
квалитетот на практичната, односно теренската настава, студентите бараат таа да се
зголеми. Нема некои особени поплаки за наставниците и соработниците, освен некои
општи, и нема против конкретни личности, што не мора да значи дека се студентите
главно задоволни, туку можеби и не се осмелуваат да прозват конкретен наставник
односно соработник. Исто така, и бројот на неумесните коментари е незначителен.
Во прашањата врзани со факултетските служби најдобро се оценети службата
за студентски прашања и библиотеката, а најлошо е оценет Студентскиот парламент.
Понатаму, за веб страницата студентите забележуваат дека распоредот на наставата
и датумите на проверките на знаење не се ажурираат како што треба, а покажуваат и
прилична неинформираност околу правилата за студирање, општо и за одредени
предмети. Ова е можеби поради несериозноста на самите студенти кои не го читаат
доволно Водичот, а можеби е и поради несериозноста на наставниците кои премногу
импровизираат со студиската програма. Исто така, негативен тренд има и во делот на
студентската мобилност. Многу студенти покажуваат голема неинформираност, а
некои дури и незаинтересираност кога е мобилноста во прашање. Ова значи дека
треба да се преземат некои активности во врска со нивно посоодветно информирање
за погодностите што ги нуди мобилноста.
На крајот, треба да се каже дека кај погорните генерации постои и негативен
став и кон самата анкета, односно студентите сметаат дека анкетата нема никаков
ефект, ниту го имала. Затоа и на овој план се потребни извесни активности, со кои
студентите ќе станат свесни дека Факултетот цело време работи на исправање на
слабостите кои се наведени во анкетните прашалници, односно дека Факултетот ги
уважува нивните забелешки доколку се издражани, а такви во оваа анкета сепак има.
Општо земено, во изминатиот период вообичаена практика беше студентите да
имаат исклучително мало или никакво влијание во одлучувањето за активностите
околу наставата на Факултетот. Нивната активност се базираше исклучиво на
нелогични барања за продолжувања на рокови, дополнителни сесии или намалувања
на давачки. Ова беше многу интензивно во периодот до 2006 година (со старата
студиска програма), а продолжи и во првите години по воведувањето на ЕКТС
системот, сè до 2010 година, кога измените на законските прописи ваквите ад -хок
промени веќе не беа можни. Ниту еднаш студентската организација не се огласила со
барања во однос на физичките услови за студирање, литература особено странска,
поголеми можности за користење на библиотека, поголеми можности за дополнителни
материјали за студирање, подобар квалитет на наставата, критики за неисполнување
на програмите и сл. Можност за активно учество студентите имаат, и тоа на повеќе
нивоа, така, претседателот на Студентскиот парламент е член на Деканатската
управа, во Наставно-научниот совет има 3 претставника од студентите, а студентите
членуваат и во некои комисии, како што е Комисијата за спроведување студентска
анкета и Комисијата за самоевалуација (сево ова се законски обврски на Факултетот).
И покрај тоа што се полноправни членови на овие тела, нивното учество во нив е само
формално и симболично, односно никогаш не даваат никакви иницијативи, ниту
коментари. Затоа е потребно да бидат многу поактивни, и без страв да ги искажуваат
своите ставови околу постојните проблеми, за истите да бидат решени.
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ФВМС има политика на поддржување на квалитетните студенти, со тоа што ги
стипендира студентите со најдобар просек од секоја студиска година. Исто така,
парично се наградуваат и трите најдобри студенти (со најдобар просек) што
дипломирале во претходната академска година. Факултетот ги помага најдобрите
студенти и на тој начин што ги спонзорира нивните патувања на студентски конгреси
во странство. Така, во 2011 година, 2 студенти отпатуваа на студентски конгрес во
Нови Сад (Србија), а 4 отпатуваа на студентски конгрес во Истанбул (Турција), на
трошок на Факултетот.
На ФВМС нема процедура за иницијативи и предлози од страна на
наставниците и соработниците поврзани со наставата, тоа е оставено на ентузијазмот
на нив самите, во рамките на своите предметни програми, и секако, во согласност со
законските можности. Исто така, не постои ниту процедура за жалби од студентите, и
можеби би требало да се изработи истата (слично на процедурата за жалби од
клиентите, која е дел од системот ISO 17025). Постои дисциплинска комисија која ги
санкционира студентите доколку не се придржуваат до зададените правила и
дисциплина, додека за санкционирање на наставници и соработници доколку и тие не
се придржуваат до пропишаните правила, нема стална комисија, туку истата би се
формирала ад-хок, за секој одделен случај посебно.
2.5.6. Систем за проверка на знаењата
Проверката на знаењата и вештините, согласно со изменетите и дополнети
студиски програми од 2005 и од 2009 година и Болоњските правила, се организираат
на повеќе нивоа: во текот на самиот наставен процес (односно во текот на семестарот)
задолжително се организираат периoдични проверки на знаењата (т.н. континуирани
проверки), најчесто во форма на писмени тестови, а покрај нив кај некои студиски
програми постои можност и за изработка на семинарски трудови. На овој начин
студентите собираат бодови за освојување на кредитите за секоја одделна предметна
програма. По отслушувањето на предметната програма, постои можност и за завршен
испит, кој кај некои предметни програми е задолжителен, кај некои е даден како
опција, а кај некои воопшто не е предвиден. Полагањето на завршните испити се
организира во три испитни сесии, дефинирани со ЗВО: јануарска (од 8. јануари до 1.
февруари), мајско-јунска (од 15. мај до 15. јуни) и августовско-септемвриска (од 15.
август до 15. септември). Во рамките на овие испитни сесии можат да се организираат
до два испитни рока. Законот не предвидува спроведување испити вон овие три сесии.
Начинот на проверката на знаењата за секој одделен предмет, според законската
регулатива, е интегрален дел од студиската програма, и истите се и составен дел на
Водичот низ студии. Термините за полагање на континуираните проверки и на
завршните испити ги договараат самите студенти со предметните наставници, а
сумираниот распоред на полагања го изработува ЕКТС координаторот и истиот се
објавува на огласната табла на Факултетот, како и на факултетската веб-страница.
Навременото и транспарентно објавување на датумите, како и резултатите од овие
проверки на знаење е пропишано како должност на наставниците во универзитетскиот
Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв
и втор циклус универзитетски студии.
2.5.7. Заштита на студентите
Факултетот сè уште нема изработено правилник за сигурност и заштита на
студентите во наставниот процес.
Во тој правец, потребно ќе биде да се изработи правилник за сигурност и
заштита на студентите во наставниот процес, како и правила за однесување на
студентите во сите простории на факултетот, во кои е можно загрозување на нивната
безбедност и здравје и истите да бидат внесени во Водичот.
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2.5.8. Генерален коментар за квалитетот на наставата
Успехот на студиумот т.е. квалитетот на дипломираниот доктор по
ветеринарана медицина зависи од повеќе фактори: квалитетот на студентот;
квалитетот и исполнувањето на наставните програми на одделните предмети;
квалитетот на наставниците и на соработниците; условите за современо студирање.
Во тој правец можат да се дадат одредени коментари кои можат да бидат
водич за понатамошното унапредување на студиумот.
Податоците за кандидатите кои се пријавуваат при уписот во прва година во
последните години покажуваат исклучително низок степен на интерес за студиумот по
ветеринарна медицина. Тоа се гледа во континуираното намалување на бројот на
запишани студенти од година во година. Особено е битен фактот и дека пријавените
кандидати се во најголема мерка со послаб успех како во средното образование, така
и во државната матура. Ова укажува дека во старт, студиумот го започнуваат послаби
студенти, кои очигледно, во понатамошниот тек на студиумот имаат проблеми со
совладување на, и онака, тешкиот материјал. Дали овој негативен тренд е резултат на
неатрактивноста на студиумот или е дел од општиот тренд што е присутен и кај
другите студиуми во државата, е прашање кое бара поопсежна анализа.
Што се однесува до квалитетот и до исполнувањето на наставните програми,
треба да се напомне дека и покрај тоа што сега повеќето наставници го имаат
прифатено концептот на држење предавања во вид на компјутерски презентации, тие
кај студентите не се секогаш интересни и не го задржуваат нивното внимание, бидејќи
содржат премалку визуелни содржини, а премногу текст. Ова значи дека наставниците
мораат да ги прилагодат своите предавања според барањата на новите генерации,
кои информациите ги примаат многу повеќе визуелно отколку текстуално, со цел да им
се привлече вниманието и студентите да се поттикнат на самостојна работа и
самостојно медицинско размислување за проблемите.
Наставата е сè уште има со голем број на работни часови теориска настава во
однос на практичната, иако генералната тенденција на сите светски факултети е
редукција на теоретската и зголемување на практичната настава.
Особено е важно да се направи обид да се убедат наставниците да заменат
добар дел од теоретската настава со семинари, за студентите да бидат вклучени во
решавање проблеми. Иако искуството кажува дека студентите семинарските трудови
ги сфаќаат мошне несериозно, односно истите се сведуваат на компилација од разни
текстови симнати од интернет (некогаш преведени со гугл транслејт), без некоја
поголема аналитичност ниту задлабоченост во проблемот.
Потребната задолжителна и дополнителна литература потребна за
совладување на одделните предмети програми е интегрален дел од студиската
програма, а исто така е и излистана во Водичот. Покрај достапната домашна и
странска литература која се наоѓа во факултетската библиотека, поголем дел од
наставниците ги снабдуваат студентите и со пишани материјали од своите предавања,
сепак треба да внимаваат тие материјали секоја година да бидат ажурирани, доколку
имаат внесено некои новини во истите. Всушност, квалитетот во наставата токму ќе
биде подобар, доколку наставникот континуирано ги осовременува своите предавања
со нови сознанија, но истите мораат да бидат достапни во наставните материјали за
студентите.
Сепак, сè уште е евидентна слабата застапеност на учебници, учебни помагала
и научни списанија кои треба да им помогнат и на наставниците, но и на студентите во
успешната едукација и во развивањето на научното размислување и методите на
истражување и анализа на одделни проблеми. Ова се должи најмногу на недостигот
на финансиски средства за набавување, пред сè на научни и стручни списанија, кои не
се потребни само во истражувачката работа, туку и во осовременувањето на
наставната материја.
Ако претходните фактори за квалитет се исклучиво во надлежност и
одговорност на наставниот кадар и раководството на факултетот, условите за
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изведување на наставата претставуваат фактор на кои Факултетот може многу малку
да влијае. Основни се недостатоците во наставен простор за изведување практична
настава, моментално најдобро е опремена секциската сала за изведување вежбите по
анатомија. Неколку предмети користат иста вежбална (Биохемија, Физиологија,
Патолошка физиологија), додека вежбалната за Микробиологија, како што беше
претходно кажано, треба допрва да се опреми. За сите вежбални како општа слабост е
тоа што не содржат опрема за аудио-визуелни презентации (компјутер и видео-бим).
Од минатата академска година постои и Клиниката за домашни миленици и копитари,
така што тоа значително го подобрува квалитетот на наставата од некои клинички
предмети (Внатрешни болести на домашни миленици и копитари, како и предметите
од областа на хирургијата). Останува и понатаму отворен проблемот со немањето
клиника за големи животни. Засега овој проблем се копмензира со посета на
сточарски фарми, со кои Факултетот има скучено договор, но сепак тоа може да биде
привремено, но не и трајно решение. За решавање на овој проблем постојат два
начина: доколку не може да се добие државно земјиште, да се скучи договор со
некаков концесионер кој има добиено земјиште и објекти под концесија, и таквата
фарма би била првенствено за потребите на Факултетот (во моментов постои таква
иницијатива), или пак, доколку се имаат доволно финансиски средства, самиот
Факултет да купи земјиште и да инвестира во објекти. Сево ова е мошне неизвесно,
бидејќи зависи од државната политика, од една страна, и од финансиските можности,
од друга.
2.6. Објекти и опрема
ФВМС се наоѓа на влезот на Скопје од источната страна што пружа лесен
пристап за коминтенти од градот и околината.
Општо земено, наставниот процес се одвива во 5 згради, во кои се наоѓаат 3
предавални со вкупна површина од 158 m2 и 130 седишта, комплетно опремени со
аудиовизуелни наставни помагала, една компјутерска училница со површина од 30 m2
и 10 седишта, 3 лаборатории за изведување експериментални (практични) самостојни
вежби со вкупна површина од 96 m2, 9 демонстрациски лаборатории со вкупна
површина од 323,2 m2, 16 простории наменети за администрација, библиотека и
санитарни потреби со вкупна површина од 210 m2, 29 простории за наставниот и
соработничкиот кадар со вкупна површина од 440 m2.
Од последната евалуација, на Факултетот е отворена универзитетска клиничка
болница со вкупна површина од 209 m2. Болницата се состои од 11 простории кои
обезбедуваат комплетен прием, третман и хоспитализација на 9 мали пациенти:
1. Простор за прием на пациенти 19,9 m2
2. Сала за преглед и третман од 12 m2
3. Сала за третман и вежби од 34,7 m2
4. Стационар за мали животни од 13,06 m2 во кој се сместени вкупно 9 кафези со
различна големина
5. Ходник од 8,94 m2
6. Помошна просторија за инструменти и лекови од 8,39 m2
7. Клиничка лабораторија од 13,1 m2
8. Сала за подготовка и анестезија од 18,5 m2 во која има 6 кафези со различна
големина
9. Операциска сала од 18,3 m2
10. Просторија за стерилизација и перална од 17,6 m2
11. Санитарен јазол и туш-кабина од 5,3 m2
На првиот кат во истата зграда се наоѓаат канцелариите на клиничкиот
персонал, како и добро опремена за предавална со капацитет од 30 седишта.
Во изминатиот период исто така е опремен и модерен анатомски кабинет со
секцирна сала од 50 m2 со капацитет од 30 работни места на 5 маси. Во рамките на
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кабинетот се изградени и комора за ладење и комора за замрзнување за складирање
на препаратите.
На истата локација уште се наоѓа и зграда каде е сместен Институтот за
репродукција со лаборатории и штали за чување бикови и други видови на животни
(кучиња, коњи и овни).
Стручната служба на факултетот е сместена во посебна зграда, во која се
наоѓаат просториите на сметководството, библиотеката, компјутерскиот центар и
студентски прашања, како и канцеларијата на сојузот на студенти при ФВМ.
Објектите на Факултетот општо се во задоволителна состојба. Најголемиот дел
од просториите се реновирани и се во задоволителна состојба.
Дел од факултетските дијагностички лаборатории се од затворен тип и не се
достапни, заедно со методите кои во нив се користат, за едукација на студентите.
Факултетот нема експериментален производствен погон за производи од
анимално потекло, но има усни договори со кланици и месни и млечни индустрии за
користење на нивните капацитети во едукативни цели.
Моментално не постојат објекти за клинички третман и хоспитализација на
големи животни.
За потребите на практичната настава факултетот поседува, две кучиња, два
овни и неколку кокошки, кои, со исклучок на кокошките, се сместени во поединечни
покриени, но не и затворени боксови. До април 2012 се чуваше и еден коњ, кој потоа
беше отуѓен.
Постојните објекти и опрема само делумно ги исполнуваат потребите за
модерна едукација по ветеринарна медицина. На факултетот неопходно му се
потребни простории за теоретска настава, во прв ред два амфитеатри кои не мораат
да бидат со поголем капацитет (80-100 седишта), од кои едниот специјализиран за
клиничка настава со можност за користење животни во наставата, патоанатомска сала
со капацитет од 15 работни места, најмалку 10 лаборатории – вежбални, со капацитет
од најмногу 15 седишта, специјализирани и опремени за потребите на поедини
предмети или групи предмети, најмалку две клинички вежбални со поголем капацитет
(до 20 седишта) и можност за користење живи животни или кадавери, во склоп на
клиниките за миленици и фармски животни.
Клиниките за миленици и фармски животни треба да бидат централниот дел на
клиничката обука на студентите. По опременоста тие треба да претставуваат врв на
квалитетот во ветеринарната струка во државата, користејќи најмодерна опрема за
дијагностика и третман на заболувањата но и за обука на идните ветеринари, или во
наjмала рака да бидат над клиниките во приватниот сектор. Тие треба да имаат
капацитет за опслужување пациенти но и константно присуство на студенти. Исто
така, треба да бидат опремени со адекватен и хигиенски простор за хумано
згрижување пациенти и хоспитализација на постоперативни пациенти, како и
простории за изолација на пациенти со инфективни заболувања.
Сите објекти треба да бидат соодветно опремени за следење на студискиот
програм и по сите стандарди за сигурност и заштита при работењето.
Практичниот дел од обуката по предметите од групата Анимално производство
како и Клиничката обука треба да се изведува на сопствени фарми во мали групи со
цел да му се овозможи на секој студент директен контакт со материјата што се
обработува.
Институцијата треба да поседува мобилна/амбулаторна клиника за фармски
животни во склоп на која студентите ќе можат да практицираат ветеринарна медицина
под адекватен надзор.
Што се однесува до лабораториите од затворен тип, пожелно би било во
одреден период да бидат отворени и, заедно со методите кои таму се користат, да
бидат достапни за демонстрација на студентите.
Сите активности во рамките на практичната едукација кои вклучуваат
користење на објекти во сопственост на други правни лица, треба да се озваничат
преку потпишување договори за соработка или за користење на објектите и опремата.
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2.7. Животни и наставен материјал од животинско потекло
Ограничените можности на факултетот за чување животни за едукативни
потреби и исполнување на законска регулатива за одстранување биолошки отпадоци
не овозможуваат поголемо присуство на животни и животински материјал за
потребите на ветеринарната обука.
Имено, за потребите на анатомската обука годишно се користат 4 живи
примероци, 8 цели мрши од различни животни и 10 делови од мрши. За патолошката
обука годишно се користат 6 мрши од мали преживни животни, 20 свињи или прасиња,
4 коњи, 300 кокошки или пилиња, 4 зајаци и 20 месојадни животни (кучиња и мачки).
Со дозвола од кланиците, на студентите им се достапни животни за колење и заклани
животни во ограничен број.
Со оглед на фактот дека во 2012 на Факултетот е отворена клиничка
ветеринарна болница, состојбата е значително подобрена. Од отворањето на
болницата примени и прегледани се повеќе од 300 кучиња, 30 мачки и 23 други видови
(копитари, егзотични птици, рептили и други егзотични видови) животни. На нив се
извршени 272 третмани (хируршки интервенции, ЕКГ-прегледи, ултразвучни прегледи
и радиолошки наоди) и 34 вакцинации. Најголемиот дел од овие прегледи и
интервенции се вршени во присуство на студенти и искористени за нивна практична
настава.
Единствениот дел каде факултетот може да се пофали со значително
користење на животни во наставата е амбулаторната клиника. Во текот на годината на
студентите им се на достапни вкупно 580 млечни крави, 250 мали преживни животни,
280 свињи, 12 јата живина и 6 рибнички системи.
Генерално земено, опсегот и стандардите на клиничката работа сеуште не
можат да се споредуваат со оние во приватните клиники, иако постојат случаи кога
практичарите праќаат случаи за второ мислење или за дополнителни клинички или
лабораториски испитувања.
Сите овие факти, но и самата состојба претставуваат сериозен недостаток во
процесот на ветеринарна обука, кој теба плански и во најкус временски рок да се
надмине.
Индициите кои ги има раководството на факултетот во однос на формирање
сопствени фарми за потребите на наставата, кога ќе се остварат ќе претставуваат
исполнување на еден дел од барањата за практична обука на идните ветеринари.
Останатиот дел од обуката треба да се оствари преку интеракција на студентите со
вистински пациенти кои ќе минуваат низ клиниките.
Предуслов за исполнување на овие барања е, секако, изградба и опремување
на модерни клиники кои привлекуваат пациенти, не само од Скопје, туку и од
останатиот дел од земјата, и ќе претставуваат реферален центар за сите ветеринарни
практичари.
Никако не смее да се изостави и подобрувањето на комуникацијата со
ветеринарните практичари, нивно вклучување во наставниот процес и праксата на
студентите, како и овозможување подостапни експертски услуги, се со цел
приближување на праксата до факултетот, поквалитетни услуги за пациентите и
конечно поставување на факултетот на правото место како врвна ветеринарна
институција во државата.
2.8. Библиотека и можности за учење
Библиотеката на ФВМ претставува една од послабите карики во образовниот
синџир.
Библиотеката поседува вкупно 2230 наслови од областите на студиската група,
во последните 4 години набавени се 58 книги. Библиотеката има еден вработен,
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опремена е со еден компјутер и печатач и не поседува фотокопир за потребите на
студентите. Исто така не поседува компјутерски систем за евиденција и пребарување
на други библиотечни бази на податоци.
Стручни списанија не се набавуваат централно и плански. Неколку наставници
приватно се претплатени на списанија од нивната потесна област на интерес. Само 5
списанија издадени во регионот, континуирано пристигаат во библиотеката на
факултетот и тоа како резултат на меѓуфакултетската соработка.
Во изминатите две години добиени се 47 нови преведени наслови од светски
автори во рамките на проектот на Владата на РМ „1000 книги“. Главно се работи за
литература од предклиничките предмети и безбедноста на храната.
Дел од наставниците на ФВМ имаат земено учество во подготовка на овие
книги како стручни редактори на насловите од своите потеси области. Вкупно 14
наслови се редактирани од страна на наставници од ФВМ.
Библиотеката е отворена во текот на целата учебна година во работните
денови од 7 - 15 ч., оптовареноста со студенти е приближно 700 задолжувања со книги
годишно.
Од евиденцијата на библиотеката, наставниците на ФВМ Скопје, имаат
објавено вкупно 12 изданија од областите на студиската група, и тоа 7 книги, 3
практикуми и 2 електронски наставни помагала. Уште 4 книги се подготвени но поради
незавидната финансиска состојба се уште не се испечатени и објавени.
Од овие податоци може лесно да се заклучи дека учебнички изданија има
премалку а особено наслови од реномирани светски автори. Слична е ситуацијата и со
факултетските изданија, тие се ретки и опфаќаат само мал дел од студискиот програм
а исто е ситуацијата и со научните списанија и пристапот до електронски бази на
литература. Авторизирани скрипти во библиотеката нема, додека некои од
наставниците самоиницијативно дистрибуираат неавторизирани материјали.
Надминувањето на овие проблеми бара дефинирање на годишен буџет за
работа на библиотеката, стимулирање на студентите да користат странска литература
и да претражуваат на интернет. Потребно е да се дефинира издавачката политика на
факултетот, преку објавување не само на учебници туку и на авторизирани скрипти и
други учебни помагала (добар пример за тоа е Факултетот во Единбург) кои
структурно и технички можат да се корегираат и дополнуваат секоја година и да им
бидат достапни како задолжителна литература на студентите. Исто така потребно е да
се стимулира и продукцијата на аудио-визуелни помагала за потребите на наставата.
Библиотеката, од друга страна, треба да им овозможи на студентите
прифатлива околина за самостојно учење на студентите но и на постдипломците и
сите практичари континуиран достап до најновите научни и стручни изданија, доволен
простор за работа (седишта за најмалку 10% од вкупниот број на студенти),
фотокопирски и други услуги, со што би претставувала реферален центар за
ветеринарната медицина во земјата.
2.9. Прием и проодност на студенти
Според годишните извештаи од службата за студентски прашања до
продеканот за настава, во периодот од 2007 до 2012 година, односно од
воведувањето на ЕКТС системот во академската 2006/2007 досега (академска
2011/2012 година) се запишале вкупно 252 студенти, или во просек 36 студени по
година, што е дадено во Табела 6. Од оваа табела се гледа дека од академската
2008/2009 година воопшто нема студенти во квотата со кофинансирање. Тоа е затоа
што бројот на вкупно запишани студенти во последниве неколку години не ја
надминува државната квота, која по правило е 35 студенти, освен во последниов упис
(академска 2012/2013 година), каде што бројот се зголеми на 40 студенти. Исто така се
гледа дека во истава академска година (2008/2009) бројот на запишани студенти е
преполовен во однос на претходната година, и овој тренд трае и до денес. Ова
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веројатно се должи на тоа што во таа академска година се отвори и Ветеринарниот
факултет во Битола, па дојде до диспергирање на студентите.
Табела 6: Запишани студенти во I година по години (период 2006/2007 - 2012/2013
година)
запишани студенти во I година
академска година
државна квота
кофинансирање
вкупно
2006/2007
36
23
59
2007/2008
36
8
44
2008/2009
35
/
35
2009/2010
32
/
32
2010/2011
26
/
26
2011/2012
30
/
30
2012/2013
26
/
26
вкупно
221
31
252
просек
31,6
15,5
36
Соодносот на пријавени и запишани студенти во I година по години е даден во
Табела 7. Овде се гледа дека повеќето студенти кои се пријавуваат на конкурсот, и се
запишуваат на Факултетот.
Табела 7: Сооднос на пријавени и запишани студенти во I година по години
(2006/2007 - 2012/2013)
запишани студенти во I година
академска година
пријавени
вкупно запишани
2006/2007
60
59
2007/2008
51
44
2008/2009
41
35
2009/2010
33
32
2010/2011
26
26
2011/2012
30
30
2012/2013
28
26
вкупно
269
252
Табела 8: Вкупен број на запишани студенти според националност по години
(2006/2007 - 2012/2013)
националност

Македонци

Албанци

Турци

Власи

Роми

Срби

Бошњаци

други

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

50
41
33
29
26
26
23

1
1
/
1
/
4
1

1
/
/
1
/
/
1

/
/
1
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

4
1
1
1
/
/
1

2
/
/
/
/
/
/

1
1
/
/
/
/
/

Во Табела 8 е дадена застапеноста на запишаните студенти според
националност во периодот од 2006/2007 до 2012/2013 година. Овде се гледа дека
застепеноста на другите национаности, освен македонската, е занемарлива.
Во Табела 9 до Табела 15 е дадена застапеноста на редовните студенти
според половата припадност по студиски години за секоја академска година одделно
(од 2006/2007 до 2012/2013 година).
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Табела 9: Застапеност на редовните студенти според половата припадност по
студиски години во академска 2006/2007 година
студиска
број на редовни студенти
процент
година
машки
женски
вкупно
машки
женски
вкупно
I
44
15
59
74,57
25,42
100
II
30
11
41
73,17
26,82
100
III
28
5
33
84,84
15,15
100
IV
49
8
57
85,96
14,03
100
V
49
11
60
81,66
18,33
100
апсолвенти
28
6
34
82,35
17,64
100
Вкупно
228
56
284
80,28
19,71
100
Табела 10: Застапеност на редовните студенти според половата припадност по
студиски години во академска 2007/2008 година
студиска
број на редовни студенти
процент
година
машки
женски
вкупно
машки
женски
вкупно
I
36
8
44
81,81
18,18
100
II
17
7
24
70,83
29,16
100
III
27
11
38
71,05
28,94
100
IV
29
6
35
82,85
17,14
100
V
38
8
46
82,60
17,39
100
апсолвенти
67
17
84
79,76
20,23
100
Вкупно
214
57
271
78,97
21,03
100
Табела 11: Застапеност на редовните студенти според половата припадност по
студиски години во академска 2008/2009 година
студиска
број на редовни студенти
процент
година
машки
женски
вкупно
машки
женски
вкупно
I
24
10
34
70,58
29,41
100
II
24
6
30
70,58
20,00
100
III
15
7
22
68,18
31,81
100
IV
26
10
36
72,22
27,77
100
V
27
5
32
84,37
15,62
100
апсолвенти
30
9
39
76,92
23,07
100
Вкупно
146
47
193
75,64
24,35
100
Табела 12: Застапеност на редовните студенти според половата припадност по
студиски години во академска 2009/2010 година
студиска
број на редовни студенти
процент
година
машки
женски
вкупно
машки
женски
вкупно
I
19
13
32
59,37
40,62
100
II
23
10
33
69,69
30,30
100
III
16
6
22
72,72
27,27
100
IV
13
5
18
72,22
29,41
100
V
28
14
42
66,66
33,33
100
апсолвенти
20
6
26
76,92
23,07
100
Вкупно
119
54
173
68,78
31,21
100
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Табела 13: Застапеност на редовните студенти според половата припадност по
студиски години во академска 2010/2011 година
студиска
број на редовни студенти
процент
година
машки
женски
вкупно
машки
женски
вкупно
I
16
10
26
61,53
38,47
100
II
5
6
11
45,45
54,55
100
III
10
8
18
55,55
44,45
100
IV
5
2
7
71,42
28,58
100
V
11
4
15
73,33
26,67
100
апсолвенти
26
12
38
68,42
31,58
100
Вкупно
73
42
115
63,47
36,53
100
Табела 14: Застапеност на редовните студенти според половата припадност по
студиски години во академска 2011/2012 година
студиска
број на редовни студенти
процент
година
машки
женски
вкупно
машки
женски
вкупно
I
18
12
30
60,00
40,00
100
II
9
8
17
52,94
47,06
100
III
7
5
12
58,33
41,67
100
IV
12
8
20
60,00
40,00
100
V
5
3
8
62,50
37,50
100
VI
13
4
17
72,72
27,28
100
Вкупно
64
40
104
61,53
38,46
100
Табела 15: Застапеност на редовните студенти според половата припадност по
студиски години во академска 2012/2013 година
студиска
број на редовни студенти
процент
година
машки
женски
вкупно
машки
женски
вкупно
I
17
9
26
65,38
34,61
100
II
10
10
20
50,00
50,00
100
III
4
4
8
50,00
50,00
100
IV
7
7
14
50,00
50,00
100
V
10
6
16
62,50
37,50
100
VI
4
3
7
57,14
42,85
100
презапишува
19
6
25
76,00
24,00
100
апсолвенти
37
17
54
68,51
31,48
100
Вкупно
108
62
170
63,52
36,47
100
Доколку се исклучат апсолвентите и студентите што презапишуваат предмети,
сумарниот број на студенти според половата застапеност во периодот од 2006/2007 до
2012/2013 година е даден во Табела 16.
Табела 16: Сумарен приказ на застапеноста на активните студенти според
половата припадност во периодот од 2006/2007 до 2012/2013 година
Академска
број на активни студенти
процент
Година
машки
женски
вкупно
машки
женски
вкупно
2006/2007
200
50
250
80,00
20,00
100
2007/2008
147
40
187
78,61
21,39
100
2008/2009
116
38
154
75,32
24,67
100
2009/2010
99
48
147
67,35
32,65
100
2010/2011
47
30
77
61,03
38,96
100
2011/2012
64
40
104
60,20
39,79
100
2012/2013
52
39
91
57,14
42,85
100
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вкупно

725

285

1010

71,71

28,29

100

Од Табелата 16 како и од претходните табели од реден број 9 до 15 се гледа
постои негативен тренд во бројот на студентите, па дури во последните три академски
години, кај две тој е под 100. Од друга страна, се зголемува бројот на студенти од
женски пол, од 20% во академската 2006/2007 година, на 42,85% во академската
2012/2013 година, што може да се смета за некаков позитивен тренд, но е далеку од
половиот сооднос во развиените европски земји, каде што соодносот е обратен (до
80% од студентите се од женски пол).
Во табелите со реден број 9 до 15 е забележливо дека секоја година се
запишуваат извесен број апсолвенти. Со Законот за високо образование од 2008
година, статусот апсолвент е укинат, така овие апсолвенти се студенти кои слушале
според некоја од старите студиски програми, пред воведувањето на ЕКТС системот.
Овој нивен голем број се должи на тоа што пред десетина години, поради
континуираниот притисок на студентите пред почетокот на секој семестар за
олеснување на условите за преминување во погорен семестар, Наставно-научниот
совет одлучи да ги укине сите услови за преминување во погорен семестар, така што
студентите без пречки стигнуваа со слушањето настава до последниот семестар и се
стекнуваа со статус на апсолвенти, иако многу од нив немаа исчистено предмети дури
и од прва година. Така, овие студенти што сега запишуваат апсолвентски стаж се
главно од последните пред-ЕКТС генерации, кои полека ги положуваат заостанатите
испити. Освен тоа постојат уште голем број студенти, кои со години немаат покажано
никаква активност во врска со студиумот, а ги немаат повлечено своите документи,
односно официјално не се отпишале од Факултетот. Според евиденцијата на службата
за студентски прашања, нивниот број е преку 300 (тука има студенти дури и од првата
студиска програма од 1991-1994 година). Како да се постапува со овие студенти долго
време е нерешено прашање, бидејќи преодните и завршни одредби на Законот се
доста непрецизни. Конечно надлежните органи на УКИМ се произнесоа со допис од
проректорот за настава (бр. 09-195 од 7.2.2013 год.), според кој за сите студенти
запишани според старите студиски програми за додипломски студии, пред
воведувањето на првиот циклус студии, односно запишани заклучно до академската
2007/2008 година, за студиите со над 10 семестри крајниот рок за дипломирање е
академската 2014/2015 година. Доколку овие студенти дипломираат по истекувањето
на овој рок, ќе им се издаде диплома за завршен прв циклус, што е различно од
дипломата со звањето доктор за ветеринарна медицина, бидејќи тоа диплома за
завршени интегрирани студии од прв и втор циклус. Ова значи дека таквите студенти,
за да се стекнат со звањето доктор по ветеринарна медицина, ќе треба ги запишат и
положат оние задолжителни предмети кои беа воведени во интегрираниот студиум,
како и извесен број изборни предмети.
Податоците за проодност за студенти се исто така анализирани според
годишниот извештај од службата за студентски прашања. Проодноста на студентите
за периодот од 2006/2007 до 2011/2012 година е дадена во Табела 17. Овде се гледа
дека во секоја наредна студиска година бројот на студенти по правило се намалува,
односно се намалува процентот на проодност. Таму каде што тој број е зголемен, тоа
е поради приклучувањето на студенти кои во претходната година презапишувале
предмети. Најпогодни за анализа се податоците од генерацијата 2006/2007 година,
која е прва и единствена генерација според дотичната студиска програма која досега
го има целосно завршено студискиот циклус, а се состои само од студенти од една
генерација. Кај останатите генерации за да се добие прецизниот број за проодноста,
треба да се одземе бројот на студенти кои подоцна и' се приклучиле на таа
генерација, а запишале прва година во некоја друга академска година, односно
претходно ја повторувале годината (презапишувале предмети). Така, кај генерацијата
од 2006/2007 година се гледа дека од вкупно 59 студенти што запишале прва година,
само 17 од нив (28,81%) стигнале до последниот XI семестар (VI година). Исто така,
забележливи се три големи пада на бројот на студенти, оној кај генерацијата од
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2007/2008, која во IV година се има сведено од 44 на 7 студенти (15,90%), потоа
генерацијата од 2009/2010 година (прва генерација со новата ЕКТС програма), која
веќе во II година има паднато од 32 на 11 студенти (34,37%, што е и најмал процент за
оваа студиска година во сите шест генерации досега), и исто така и генерацијата од
2010/2011 година, која во III година има паднато од 26 на 8 студенти (30,76%).
Табела 17: Ефикасност (проодност) на студирањето на Факултетот за
ветеринарна медицина во периодот од 2006/2007 до 2011/2012 година
академска
година
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

студиска година
I
II
III
IV
V
VI
број број
%
број
%
број % број % број %
59
37 62,71 22 37,28 20 33,89 15 25,42 17 28,81
44
28 63,63 16 36,36
7 15,90 8 18,18 7 15,90
35
27 77,14 10 28,57 20 57,14 16 45,71 /
/
32
11 34,37 12 37,50 14 43,75 /
/
/
/
26
17 65,38
8
30,76
/
/
/
/
/
/
30
20 66,66
/
/
/
/
/
/
/
/

Што се однесува до просечниот успех кај студентите, ќе биде анализирана само
генерацијата од 2006/2007 година, бидејќи таа засега е единствената што го има
целосно завршено студирањето (некои од нив се веќе и дипломирани), а ќе бидат
земени предвид само оние што стигнале до VI година. Нивниот просечен успех е
даден во Табела 18.
Табела 18: Просечен успех на студентите од VI година во академската 2011/2012
година (генерација 2006/2007 година) (продолжува на следната страница)
Број на
Просечен
Предметна програма
студенти
успех
n
Анатомија на животните 1
17
7,82
Биологија на клетка
17
7,65
Биофизика
17
7,82
Хемија
17
6,47
Биостатистика
17
7,76
Општа хистологија и ембриологија
17
7,59
Хистологија со ембриологија 1
17
7,94
Биохемија
17
6,82
Анатомија на животните 2
17
7,59
Физиологија на животните 1
17
9,35
Хранливи, отровни, лековити и зачински растенија
17
7,65
Анатомија на животните 3
17
8,00
Хистологија со ембриологија 2
17
8,88
Физиологија на животните 2
17
8,47
Исхрана на домашните животни 1
17
8,00
Одгледување на животните 1
17
6,41
Хигиена на животните и животната средина 1
17
8,12
Микробиологија 1
17
6,35
Исхрана на домашните животни 2
17
8,23
Одгледување на животните 2
17
7,70
Хигиена на животните и животната средина 2
17
8,12
Микробиологија 2
17
6,41
Имунологија
17
7,12
Паразитологија
17
7,88
Општа патологија
17
7,88
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Патолошка физиологија
Фармакологија 1
Репродукција 1
Специјална патолошка морфологија
Топографска анатомија на животните
Основи на клиничка и лабораториска дијагностика
Визуелни дијагностички методи
Фармакологија 2
Општа хирургија со основи на анестезиологија
Основи на ветеринарна офталмологија
Репродукција 2
Здравствена заштита на домашни миленици и копитари
Болести на птиците
Биологија и патологија на риби
Ветеринарна епидемиологија
Здравствена заштита на фармски животни
Менаџмент со здравјето на стадото
Биологија и патологија на пчели
Вовед во хигиена на храната
Управно ветеринарство
Контрола на хигиената и технологијата на месо, риби, јајца,
мед и нивни производи
Контрола на хигиената и технологијата на млеко, производи
од млеко и храна од растително потекло
Биологија и патологија на дивеч
Судско ветеринарство и ветеринарна етика
Економика и менаџмент
Радиобиологија
Ветеринарна токсикологија
Изборни предмети
Дипломска работа

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
13
16
16
11
13
17
16
15
14
14

6,52
7,76
6,94
7,29
8,18
7,06
7,06
8,18
8,53
7,82
7,00
7,85
7,19
7,87
7,81
8,61
9,35
8,69
7,00
8,07
7,85

12

7,33

13
12
16
14
16
5-13
7

8,38
6,13
8,37
7,85
8,25
9,18
9,71

Од оваа табела се гледа дека студентите запишани на Факултетот во
академската 2006/2007 година во I година имале доста низок просечен успех, односно
тој кај сите предмети е под 8,00. Највисок успех имале кај Хистологија со ембриологија
1 (7,94), а најнизок кај Хемија (6,47). Веќе во II година успехот се подобрил, односно кај
повеќе предмети оценката е над 8,00. Највисок успех бил постигнат кај Физиологија на
животните 1 (9,35), а најнизок кај Микробиологија 1 (6,35). Во III година продолжува
сличниот тренд, овде највисок успех бил постигнат кај Општа хирургија со основи на
анестезиологија (8,53), а најнизок кај Патолошка физиологија (6,52). За IV година
податоците се нецелосни, бидејќи некои студенти сè уште ги немаат положено сите
испити од оваа студиска година. Сепак, според резултатите до последниов испитен
рок (август-сепрември 2012 год.), највисок успех бил постигнат кај Менаџмент со
здравјето на стадото (9,35, ова е и единствениот предмет од IV година што го имаат
положено сите студенти од генерацијата), а најнизок кај Вовед во хигиена на храната
(7,00). Овде се гледа општо дека оценките се повисоки, односно нема оценка под 7, но
сепак треба да се земе предвид дека податоците се нецелосни. И за V година важи
истото што беше кажано за IV, односно податоците се нецелосни бидејќи и овде некои
студенти уште ги немаат положено сите испити од оваа студиска година. Овде
највисок успех бил постигнат кај изборните предмети (9,18), а најнизок кај Судско
ветеринарство и ветеринарна етика (6,13, што е и најнискиот просек во сите шест
студиски години). Од оваа генерација досега дипломска работа имаат одбрането 7
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студенти, со просечна оценка 9,71. Сумарен просек на генерацијата за сите предмети
е 7,88.
Во периодот од 2006/2007 до 2011/2012 година на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје имаат дипломирано вкупно 183 студенти, односно просечно 30,5
студенти годишно. Нивниот број во различни академски години е даден во Табела 19.
Табела 19: Број на дипломирани студенти по години во периодот од академската
2006/2007 до 2011/2012 година
академска година
број на дипломирани студенти
2006/2007
47
2007/2008
40
2008/2009
31
2009/2010
16
2010/2011
24
2011/2012
25
Во периодот од 2006/2007 до 2011/2012 година од ФВМС од студентите што се
имаат запишано според ЕКТС програмата, се имаат испишано вкупно 85 студенти, што
дадено за секоја академска година одделно во Табела 20.
Табела 20: Број на испишани студенти кои слушале според ЕКТС програмата по
години во периодот од академската 2006/2007 до 2011/2012 година
академска година
број на испишани студенти
2006/2007
10
2007/2008
9
2008/2009
9
2009/2010
11
2010/2011
15
2011/2012
31
Во академската 2006/2007 година, од вкупно 10 студенти што се испишале, 2 се
испишале во текот на I семестар, а 8 во текот на II семестар.
Во академската 2007/2008 година, од вкупно 9 испишани студенти, 2 се
испишале во зимскиот, а останатите 7 во летниот семестар. 1 студент се има
испишано во текот на I семестар, и 1 во текот на III семестар, а потоа 5 во текот II
семестар, а 2 по отслушувањето на II семестар.
Во академската 2008/2009 година, од вкупно 9 студенти што се испишале, 5 се
испишале во зимскиот, а 4 во летниот семестар, и тоа 3 во текот на I семестар, 2 во
текот на II семестар, 2 по завршувањето на IV семестар, и 2 откога еднаш го имале
презапишувано I и II семестар.
Во академската 2009/2010 година, од вкупно 11 студенти што се испишале, 6 го
сториле во зимскиот, а 5 во летниот семестар. Од тоа 1 студент се има испишано во
текот на II семестар, а 1 во текот на VI семестар, 4 по отслушувањето на II семестар, 2
по отслушувањето на IV семестар, 2 откако еднаш го имале презапишувано I и II
семестар, а 1 откако еднаш го имал презапишувано III и IV семестар.
Во академската 2010/2011 година вкупно се имаат испишано 15 студенти, од
кои 4 во зимскиот, и 11 во летниот семестар. Од нив, 3 се имаат испишано во текот на
I семестар, 2 во текот на II семестар 1 по отслушувањето на II семестар, 8 откако
еднаш го имале презапишано I и II семестар, а 1 откако еднаш го имал презапишано III
и IV семестар.
Во академската 2011/2012 година има енормен број на испишани студенти,
вкупно 31. Ова се должи на големиот број студенти кои имале презапишано предмети
од подолен семестар. Од овие 31, 9 студенти се испишале во текот на зимскиот, а
останатите 22 во текот на летниот семестар, и тоа 2 во текот на II семестар, 4 по

36

Извештај за самоевалуација на ФВМС 2012

__________________________________________________________________________
отслушувањето на II семестар, 4 по отслушувањето на IV семестар, 2 по
отслушувањето на VI семестар, 10 откако еднаш го имале презапишано I и II семестар,
8 откако еднаш го имале презапишано III и IV семестар, и 1 откако еднаш го имал
презапишано VII и VIII семестар.
Исто така, во овој период се имаат испишано и вкупно 44 студенти кои слушале
настава според старите студиски програми пред воведувањето на ЕКТС системот, или
во просек 7,33 студенти годишно. Нивниот број по години е даден во Табела 21.
Табела 21: Број на испишани студенти кои слушале според старите студиски
програми пред воведувањето на ЕКТС системот по години во периодот
од академската 2006/2007 до 2011/2012 година
академска година
број на испишани студенти
2006/2007
8
2007/2008
7
2008/2009
12
2009/2010
7
2010/2011
4
2011/2012
6
2.10. Академски и помошен кадар
На Факултетот има вкупно 94 вработени од кои наставно-научниот кадар го
сочинуваат 48 вработени, од нив вкупно 42 учествуваат во образовниот процес,
додека останатите имаат задолженија исклучиво во научно-истражувачките и
апликативните активности.
Табела 22. Академски и помошен кадар на ФВМС
Категорија на кадар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Редовни професори
Вонредни професори
Доценти
Научен соработник
Асистенти
Асистент истражувач
Соработници
Административен кадар
Технички кадар
Помошен кадар

Број
9
6
5
1
12
1
14
11
25
10

Во процесот на практичната настава учествуват и тројца Докторанти кои имаат
запишано докторски студии.
Самата препорака од EAEVE за бројот од 80 наставници и соработници од
ветеринарната струка е доволна цел која со правилна политика на владата би можела
да се достигне во наредните 5 години. Моменталната состојба е далеку од
препорачаниот минимум. Од особен интерес е зголемувањето на наставници во
клиничкиот дел каде што се чувствува и најголем недостаток.
И покрај фактот дека факултетот не може битно да влијае на одлуките на
државата во однос на кадровската политика, потребно е поагресивен и константен
притисок на властите за решавање на овој проблем. Делумно кадровскиот проблем
може да се ублажи и со изнаоѓање правни рамки за присоединување на ветеринарни
организации кон факултетот, особено оние со теренска пракса и вклучување на
практичарите во практичната настава.
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2.11. Континуирана едукација
Континуираната едукација на ветеринарите практичари во Македонија е во
самиот зачеток. Врз основа на барањата на теренот како и во консултации со
Ветеринарната комора на Македонија, ФВМС понуди листа на теми кои се интересни
за ветеринарите пракитчари.
Во академската 2012/2013 година ФВМС преку својата Универзитетска
ветеринарна болница започна со изведување на континуираните едукации. Во
Табелите 23, 24 и 25 се наведени одржаните континуирани едукации:
Табела 23: Одржани континуирани едукации во Универзитетската ветеринарна
болница
Наслов на
едукација

континуираната

Учесници
Број

Основи на ЕКГ дијагностика
кај домашни миленици

10

Основен курс за ендоскопија
кај домашни миленици

27

Наслов на предавање
- Дијагностички постапки кај кардиоваскуларните заболувања
- ЕКГ-основни принципи на работа
- Спроведување на постапка за ЕКГ на
животни
- Толкување на ЕКГ-наоди
- Основи на ендоскопската дијагностика
- Ендоскопска дијагностика на ГИ систем
- Ендоскопска дијагностика на
респираторен систем
- Практична демонстрација на пациенти и
самостојна работа на кандидати под
надзор

Табела 24: Обуки одржани од страна на Институтот за храна – Центар за обуки за
безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство
Ред.
бр.

Број на
учесници

Назив на правно лице

Назив на обуката

1
2
3
4
5
6
7

32
33
17
33
25
21
54

СЈ Компани-Скопје
СЈ Компани-Скопје
СЈ Компани-Скопје
АХВ
СЈ Компани-Скопје
СЈ Компани-Скопје
АХВ

Обука за оператори
Обука за оператори
Обука за оператори
Обука за мониторинг НМП Salmonella
Обука за оператори
Обука за оператори
Обука за мониторинг НМП Salmonella

Табела 25: Обуки одржани од страна на Институтот за репродукција и
биомедицина – Центар за благосостојба
Ред.
бр.

Број на
учесници

1
2

Кланици во РМ
24

3
4

Назив на правно лице

Кланици во РМ
Ветеринарни друштва

32

Комунална хигиена Скопје

38

Назив на обуката
Обука за оператори во кланица
(animal welfare officer)
Обука за оператори во кланици
(animal welfare officer)
Обука за благосостојба на
бездомни кучиња
Обука за прифатилиште за
бездомни кучиња
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2.12 Научно-истражувачка работа
Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје научно-истражувачката работа
ја остваруваше односно ги остварува преку активности во рамките на
последипломските студии, односно во поново време докторските студии од трет
циклус, учество во национални и меѓународни научни проекти и учество на наставнонаучниот кадар на научни и стручни собири во земјата и во странство. Во перодот од
последната самоевалуација, според податоците кои ги поседува службата за
студентски прашања, изработени се и одбранети вкупно 10 магистерски трудови и 6
докторски дисертации (Табела 26).
Табела 26: Одбранети магистерски трудови и докторски дисертации во периодот
од последниот самоевалуациски извештај
академска година
одбранети
одбранети
магистерски трудови
докторски дисертации
2007/2008
2
/
2008/2009
4
1
2009/2010
/
/
2010/2011
2
2
2011/2012
2
3
вкупно
10
6
2.12.1. Учество на наставно-научниот кадар на научни собири
Во периодот од 2008 до 2012 година, наставно-научните работници на ФВМ
учествувале на домашни и странски научни и стручни конференции, со вкупно 342
трудови.
2.12.2. Пријавени и реализирани проекти во периодот помеѓу двете
евалуации
Наставно-научниот кадар на ФВМС секоја година пријавува нови проекти,
национални, билатерални или меѓународни, чии анонимни рецензии се вршат од
страна на Министерството за образование и наука, но авторите не се известувани за
мислењето и предлогот на анонимните рецензенти, така што многу од овие проекти
остануваат нереализирани. Сепак, има и повеќе проекти кои се активни или се штотуку
завршени, а дадени се во Табела 27:
Табела 26: Преглед на научно-истражувачки проекти во кои организатор или
учесник е ФВМС во периодот од 2007 до 2012 година
Наслов на
Главен
Траење
Финансиран
Тип на проект
проектот
истражувач
COST FA855:
проф. д-р
2005-2008
COST
Меѓународен
Animal
Влатко
Програма
Mултилатерален
Chlamydioses and
Илиески
Zoonotic
Implications
Curriculum
ФВМ Сараево 2006-2008
Norwegian
Меѓународен
development
БиХ
Cooperation
Mултилатерален
according
Program
Bologna
(CPWB)
Principles:
Implementing
Bologna
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Principles
(WB02/06)
Имунохистохемиска
дијагностика на
трансмисибилните
спонгиформни
енцефалопатии кај
животните
Имунохистохемиска
анализа на
туморите од
млечна жлезда кај
кучки
Upgrading and
introduction of
sustainable
diagnostic
tools for the major
transboundary
diseases of animals
in FYROM
Enterprise Europe
Network (Европски
информативен и
иновативен центар
во Македонија)
The importance of
chlamydia infections
in birds for animal
and human in
Southeastern
Europe
Emergency
Assistance
for Avian Influenza
Preparedness in The
Former Yugoslav
Republic of
Macedonia
Истражување на
домашниот пазар
на
органски производи
и идентификување
на ставовите и
преференците
на домашните
потрошувачи
Balkan Network of
Biotechnology in
Animal Reproduction
for the Protection
and Restoration of
Animal Genetic

доц. д-р Трпе
Ристоски

2007-2008

Министерство
за образование
и наука

Билатерален

проф. д-р
Пламен
Тројачанец

2007-2008

Министерство
за образование
и наука

Билатерален

дoц. д-р
Иванчо
Налетоски

1.5.200731.10.2009

FP6 Програма

Меѓународен

проф. д-р
Велимир
Стојковски

2007-2009

CIP-Програма
на ЕУ

Меѓународен
Mултилатерален

проф. д-р
Влатко
Илиески

2007-2008

SEЕ-ERA NET
Програма

Меѓународен
Mултилатерален

ФВМ-С

1.1.200831.12.2008

FAO

Национален

доц. д-р
Благица
Сековска

1.1.31.12.2008

Министерство
за земјоделие,
шумарство и
водостопанство

Национален

проф. д-р
Тони
Довенски

јуни 2008 - ASO Програма
април 2009

40

Меѓународен
Mултилатерален

Извештај за самоевалуација на ФВМС 2012

__________________________________________________________________________
Resources in the
Region
ECONWELFARE,
Socio-Economic
aspects of farm
animal welfare
The Western
Balkans University
Network for Animal
Welfare
GEMINI Action
Maternal Interactions
with Gametes and
Embryos
COST FA802: Feed
for health

Истражување на
каналите за
набавка
на органските
производи и
идентификација на
критичните точки
во вертикална
интеграција
Welfare
development
program
Goat-parasite
interactions: from
knowledge to control
(CAPARA)
Трансфер на
знаење
во областа на
производство на
безбедно кравјо
млеко
Епидемиолошка
студија на
ретровирусните
инфекции кај
преживарите
во Словенија и
Македонија
Оптимизација на
суперовулацијата,
криопрезервацијата
и трансферот на
ембриони од кози
Пронаоѓање на

проф. д-р
Влатко
Илиески

1.8.200831.7.2011

FP7 Програма

Меѓународен
Mултилатерален

проф. д-р
Влатко
Илиески

1.9.200831.12.2010

RSPCA
International

Меѓународен
Mултилатерален

проф. д-р
Тони
Довенски

2008-2012

COST
Програма

Меѓународен
Mултилатерален

проф. д-р
Влатко
Илиески, асс.
д-р Лазо
Пендовски
доц. д-р
Благица
Сековска

2008-2012

COST
Програма

Меѓународен
Mултилатерален

1.1-31.12
2009

Министерство
за земјоделие,
шумарство и
водостопанство

Национален

проф. д-р
Влатко
Илиески
доц. д-р
Јована
Стефановска

2009-2010

RSPCA
International

Меѓународен
Mултилатерален

2009-2011

COST
Програма

Меѓународен
Mултилатерален

проф. д-р
Тони
Довенски

1.1.201031.12.2011

Министерство
за земјоделие,
шумарство и
водостопанство

Национален

проф. д-р
Дине Митров

1.1.201031.12.2011

Министерство
за образование
и наука

Билатерален

проф. д-р
Владимир
Петков

1.1.201031.12.2011

Министерство
за образование
и наука

Билатерален

проф. д-р

1.1.2010-

Министерство

Национален
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оптимален
протокол
на подготовка
на донорите и
реципиентите во
постапките на
ембриотрансфер
Sustainable
production of
traditional cheeses
from local sheep
milk, in the Balkans
AWEAR, Animal
Welfаre Research in
an enlarged Europe
Промени на
нутритивната
вредност на
млекото
во зависност од
лактацијата
Novel Technologies
for surveillance of
emerging and
Reemerging
Infections of Wildlife
COST FA1202: A
European Netwok
For Mitigating
Bacterial
Colonisation and
Persistence On
Foods and Food
Processing
Environments

Владимир
Петков

31.12.2011

за образование
и наука

проф. д-р
Тони
Довенски

1.10.201030.9.2012

SEE-ERA. NET
PLUS

Меѓународен
Mултилатерален

проф. д-р
Влатко
Илиески
проф. д-р
Зехра
ХајрулаиМуслиу

1.3.201128.2.2014

FP7 Програма

Меѓународен
Mултилатерален

1.6.20111.6.2012

Универзитет
„Св. Кирил и
Методиј“

Национален

проф. д-р
Мишо
Христовски

1.7.20111.6.2013

FP7 Програма

Меѓународен
Mултилатерален

проф. д-р
Павле
Секуловски,
доц. д-р Деан
Јанкулоски

2012-2015

COST
Програма

Меѓународен
Mултилатерален

Од меѓунардоните-мултилатерални проекти Факултетот учествува во нов
проект, Action FA1201 Fact Sheet-Epigenetics and Periconception Environment Periconception environment as an epigenomic lever for optimising food production and
health in livestock, а партнер од нашиот факултет е проф. д-р Тони Довенски. Овој
проект ќе почне да се реализира од март наредната година и ќе трае до 31.1.2017 год.
Од проектите финансирани од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Факултетот исто
така учестува во нов проект кој ќе биде раководен од проф. д-р Славчо Мреношки.
2.12.3. Организација на научни собири во последните пет години
Од 2010 година Факултетот за ветеринарна медицина започна со организирање
на научно-стручниот собир „Денови на ветеринарна медицина“. Идејата на овој собир
е ветеринарните практичари континуирано да се запознаваат со новите сознанија од
разни области од ветеринарнатаа медицина, со презентација на научни и стручни
трудови од домашни и странски автори. Оваа манифестација се организира секоја
година и досега се има одржано трипати (2010, 2011 и 2012 година), сите три пати во
Охрид. Првиот собир се одржа од 28 до 30 октомври 2010 година. Во првите два дена
програмата се состоеше од усни презентации и постери, а третиот ден беа
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организирани раболтилници за ветеринарните практичари каде што беа претставени
програмите за континуирано образование планирани за наредниов период. Освен
голем дел од наставно-научниот кадар на Факултетот, на собирот зедоа учество 11
гости од странство (од Словенија, Хрватска, Косово, Србија, Бугарија, Турција и
Албанија), меѓу кои тројца беа поканети пленарни предавачи. Вкупно беа
презентирани 45 труда, од тоа 17 во вид на усни презентации, и 28 во вид на постери.
Апстрактите од овие трудови се објавени во факултетското научно стручно списание
“Macedonian Veterinary Review” (2010, 33: 2). Бројот на слушатели од страна на
ветеринарните практичари беше околу 120.
Вторите „Денови на ветеринарна медицина“ беа одржани од 9 до 11 септември
2011 година, со нешто изменета концепција од онаа во 2010 година. Програмата се
состоеше само од научно-стручни презентации (немаше работилници), и беше
поделена во четири секции: Здравствена заштита на животните, Безбедност на
храната и ветеринарно јавно здравство, Благосостојба на животните и Репродукција
на животните. Учествуваа вкупно 24 гости од странство (од Србија, Унгарија, Белгија,
Таџикистан, Турција, Романија, Бугарија, Велика Британија, Словенија, Австрија и
Хрватска), од кои 5 беа поканети пленарни предавачи. Вкупно беа презентирани 71
труд, од кои 31 во вид на усна презентација и 40 во вид на постери. Апстрактите од
овие трудови се објавени во печатен зборник (“Proceedings: Days of Veterinary Medicine
2011, 09-11 September 2011, Ohrid, Republic of Macedonia”, ed. Dine Mitrov, Faculty of
Veterinary Medicine 2011, ISBN 978-9989-774-20-X). Бројот на слушатели од страна на
ветеринарните практичари беше околу 140.
Третите „Денови на ветеринарна медицина“ се одржаа од 2 до 4 септември
2012 година. Програмската концепција беше иста како минатата година (четирите
горенаведени секции), со таа разлика што учесниците доставуваа проширени
апстракти. Учествуваа вкупно 47 гости од странство (од Србија, Бугарија, Грузија,
Словенија, Турција, Велика Британија, Италија, Грција и Косово), од кои 8 беа
поканети пленарни предавачи. Вкупно беа презентирани 84 труда, од кои 37 во вид на
усна презентација, а 47 во вид на постери. Проширените апстракти, кои се всушност
цели трудови, се објавени во печатен зборник (“Days of Veterinary Medicine 2012: book
of proceedings: 3rd international scientific meeting, 2-4 September 2012, Ohrid, Republic of
Macedonia”, eds. Dine Mitrov, Lazo Pendovski, Faculty of Veterinary Medicine 2012, ISBN
978-9989-774-23-2). Бројот на слушатели од страна на ветеринарните практичари
беше околу 180.
2.12.4. Гостување на странски предавачи и домашни предавачи во
странство
Гостувањата на предавачи од странство на Факултетот за ветеринарна
медицина во Скопје, како и гостувањата на домашните предавачи на високообразовни установи во странство се реализираат преку програмата за меѓународни
размени CEEPUS, во чии рамки делува мрежата на ветеринарни факултети VetNEST,
а исто така постои можност за остварување гостувања преку програмата Erasmus.
Подетални податоци за овие активности се дадени подолу во одделот 2.13.
Меѓународна соработка.
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2.13. Меѓународна соработка
Како што беше претходно кажано, Факултетот за ветеринарна медицина ја
продолжи практиката за остварување мобилности на студентите и на наставниот
кадар во рамките на мрежата на ветеринарни факултети VetNEST, која функционира
преку програмата CEEPUS (Central European Exchange Programme for University
Studies), која започна првпат во академската 2006/2007 година. Преку оваа мрежа во
моментов е можна размена на студенти и наставен кадар со 11 факултети од
Централна и Југоисточна Европа (Виена, Брно, Кошице, Будимпешта, Вроцлав,
Љубљана, Загреб, Сараево, Тирана и Белград). Во последниве три години, ФВМС е
редовен учесник на годишните собири на оваа мрежа (во Брно 2010 година, во
Вроцлав 2011 година и во Виена 2012 година).
Во академската 2007/2008 година во рамките на CEEPUS мобилноста беа
остварени престои на на три наши наставника и тоа: еден oд Катедрата за патолошка
морфологија и судска медицина на Универзитетот за ветеринарна медицина во Брно
(Чешка Република); еден од Катедрата за патофизиологија на Факултетот за
ветеринарна медицина при Универзитетот „Св. Иштван“ во Будимпешта (Унгарија); и
еден од Катедрата за за економика со менаџмент на Факултетот за ветеринарна
медицина при Универзитетот за природни науки во Вроцлав (Полска). Исто така, беа
остварени посети и на четири наставника од странство на ФВМС, сите од
Ветеринарниот факултет при Универзитетот во Љубљана (Словенија), а нивни
домаќини беа Катедрата за функционална морфологија, Катедрата за паразитологија
и паразитарни заболувања, Катедрата за домашни миленици и копитари, односно
Катедрата за исхрана на домашните животни. Во оваа академска година беа
остварени и три краткотрајни студиски престои на наши соработници, и тоа еден од
Катедрата за функционална морфологија (Хистологија со ембриологија) на Факултетот
за ветеринарна медицина во Вроцлав, и двајца од Катедрата за функционална
морфологија (Анатомија на животните), односно Катедрата за ветеринарна хирургија
на Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена (Австрија). Имаше и една посета
на странски студент од Универзитетот за ветеринарна медицина од Брно, чии
домаќини беа Катедрата за репродукција и Катедрата за ветеринарна хирургија.
Во академската 2008/2009 година беше остварена само една посета од наш
наставник, од Катедрата за репродукција на Ветеринарниот факултет при
Универзитетот во Сараево (Босна и Херцеговина), исто така имаше само една посета
на наствник од странство на ФВМС, од Ветеринарниот факултет од Љубљана, чиј
домаќин беше Катедрата за функционална морфологија. Крактотраен студиски престој
остварија четири соработника, и тоа еден од Катедрата за внатрешни болести на
домашни миленици и копитари на Факултетот за ветеринарна медицина во Вроцлав, и
еден од Катедатата за патофизиологија на Универзитетот за ветеринарна медицина
во Виена, а двајца соработници остварија посета на Ветеринарниот факултет при
Универзитетот во Загреб (Хрватска), и тоа од Катедрата за паразитологија и
паразитани заболувања, односно од Катедрата за безбедност на храна и ветеринарно
јавно здравство. Во оваа академска година посета на ФВМС реализираа двајца
студенти од странство, и тоа еден од Универзитетот за ветеринарна медицина во
Брно, чиј домаќин беше Катедрата за репродукција и еден од Ветеринарниот факултет
во Загреб, чиј домаќин беше Клиниката за домашни миленици. Исто така, беше
реализирана и посета на еден наш наставник на Школата за ветеринарна медицина
при Варминско-Мазурскиот универзитет во Олшчин (Полска), вон активностите на
VetNEST мрежата.
По овој релативно успешен период од две години, следи извесен застој, така
што во академската 2009/2010 година не се остварени никакви размени, ниту на наши
студенти и наставен кадар во странство, ниту обратно, со исклучок на едната посета
на наш соработник од Катедрата за функционална морфологија (Анатомија на
животните) на Ветеринарниот факултет во Љубљана, која беше остварена преку
програмата Basileus. Во академската 2010/2011 година беа реализирани само два
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краткотрајни престои на наши соработници во странство, и тоа еден од Катедра за
безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство на Универзтитетот за
ветеринарна медицина во Виена, и еден од Катедрата за болести на птиците на
Факултетот за ветеринарна медицина во Вроцлав.
Во минатата академска 2011/2012 година е остварена само посета на еден
наствник од странство, и тоа од Ветеринарниот факултет во Љубљана, а негов
домаќин беше Катедрата за безбедност на храна и ветеринарно јавно здравство. Исто
така, беа остварени четири краткотрајни престои на наши соработници, и тоа еден од
Катедрата за микробиологија и имунологија на Универзитетот за ветеринарна
медицина во Брно, а двајца соработници остварија посета на Ветеринарниот факултет
во Загреб, и тоа едниот беше од Катедрата за безбедност на храна и ветеринарно
јавно здравство, а другиот од Катедрата за биохемија и молекуларна биологија,
додека четвртиот беше од Катедрата за заразни болести и епидемиологија, кој
реализира посета на Универзитетот за ветеринарна медицина во Кошице (Словачка).
Индикативно е што во оваа академска година за првпат се остварија размени на
студенти од ФВМС во странство. Така, двајца студенти од X семестар остварија
тримесечни престои во текот на летниот семестар на факултетите во Вроцлав,
односно Загреб, а двајца студенти исто така од X семестар реализираа посета на
летна школа (1-15 јули) на Ветеринарниот факултет во Загреб. Исто така, беше
реализирана и посета на еден студент од странство на ФВМС, и тоа од Факултетот за
ветеринарна медицина во Будимпешта.
Во оваа академска година (2012/2013), во текот на зимскиот семестар беа
реализирани четири студентски размени, и тоа еден студент од XI семестар на
четиримесечен престој на Факултетот за ветеринарна медицина при Универзитетот во
Белград (Србија), додека двајца студенти од XI семестар и еден апсловент
реализираа тримесечен престој на ветеринарните факултети во Загреб и Сараево,
односно Универзитетот за ветеринарна медицина во Виена. За летниот семестар се
планира една посета на студент од X семестар на Факултетот за ветеринарна
медицина во Вроцлав.
Поради овој скорешен зголемен интерес од страна на нашите студенти за
CEEPUS мобилноста бројот на добиените места за студенти од година во година се
зголемува, додека бројот на местата добиени за предавачи се намалува.
Иако програмата Erasmus е во нашата земја присутна повеќе години,
Факултетот за ветеринарна медицина досега нема остварено никакви размени преку
оваа програма. Erasmus беше извесно време ставен вон функција од страна на
државната Комисија за меѓународни размени, така што не ни имаше можност да биде
применуван за размени. Конечно, минатата година програмата беше повторно
активирана и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ распиша конкурс на кој, за жал, не
се пријави ниту еден студент, односно наставник или соработник од ФВМС. Во
меѓувреме, Факултетот иницираше потпишување на билатерален договор за
соработка во рамките на Erasmus помеѓу Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје и Тракискиот универзитет во Стара Загора (Бугарија), на иницијатива на
тамошниот Ветеринарен факултет, со што е создадена можност за размена на
студенти и наставен кадар со овој факултет. Освен со факултетот во Стара Загора,
размената во рамките на Erasmus програмата за студентите и за наставниот кадар од
ФВМС е можна само уште со Ветеринарниот факултет во Љубљана, со чиј
универзитет договорот истекува оваа година и потребно е да биде обновен.
Универзитетот неодамна распиша повторно конкурс за учество во Erasmus програмата
за оваа учебна година, кој е моментално во тек.
Во последно време се остваруваат и други видови меѓународна соработка во
кои се вклучени студентите. Така, во периодот од 19-23 октомври 2011 година двајца
наши студенти со свои постер презентации учествуваа на меѓународниот конгрес за
студенти ”Veterinary medicine in the Balkan region - Education and practice current
condition and challenges II“ кој се одржа во Нови Сад (Србија). Исто така, започната е и
соработка и со ветеринарните факултети во Турција, со тоа што беа потпишани
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билатерални договори за соработка со ветеринарните факултети во Ерзурум (2010
година) и Истанбул (2012 година). Со овој последниов веднаш дојде до реализација на
неколку активности, така што во периодот од 3-5 мај 2012 година четири наши
студенти од VI и VIII семестар присуствуваа на меѓународен студентски конгрес во
Истанбул, каде што се претставија со свои постер презентации, а во период од 12-20
јули пет студенти од VIII и X семестар од нашиот Факултет беа на на клиничка пракса
на Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул. Возвратно, пет студенти од
Факултетот за ветеринарна медицина во Истанбул присуствуваа две недели на
Клиниката за домашни миленици на ФВМС. Покрај тоа, им беа организирани посети на
неколку фарми заедно со наставниците и сорбатниците вклучени во клиничката
пракса.
Иако ФВМС е членка на Европската асоцијација на ветеринарни факултети
(European Association of Establishments for Veterinary Education - EAEVE) од 1996
година, некакво поголемо учество во активностите на оваа асоцијација е започнато
дури во последните три години, со учество на претставници на ФВМС на годишните
собранија на EAEVE во Виена (2010 година), Лион (2011 година) и Будимпешта (2012
година). Инаку, EAEVE е асоцијација која врши меѓународна евалуација и
акредитација на студиите по ветеринарна земја, пред сè во државите на Европската
Унија, но и во државите вон Унијата од Европа и пошироко. Во претходниот
самоевалуациски период комисија од EAEVE има извршено превизитација на ФВМС, и
притоа беше договорена визитација за добивање препорака за меѓународна
акредитација на студиумот, која требаше да се реализира во 2013 година. Оваа
визитација беше откажана минатата година, од финансиски причини.
Во рамките на меѓународната активност на Факултетот за ветеринарна
медицина од Скопје главен сегмент беше посветен на соработката со Европската
Асоцијација на Ветеринарни факултети и Европската федерација на ветеринарите.
Овие две асоцијации се институции кои ја спроведуваат имплементацијата на
Директивата 2005/36 за признавање на професионални квалификации. Во рамките на
таа активност претставници од факултетот се вклучени во работните групи за
изготвување на студиски програми од областа на благосостојбата на животните кои се
дел од критериумите за евалуација и акредитација на факултетите во Европа. Воедно
факултетот е вклучено во процесот на евалуација со што има обврска да ги исполни
минимум критериумите за стандарди и знаења кои факултетот треба да ги исполнува
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3. ЗАКЛУЧОК
Во овој извештај е даден пресек на сите поважни случувања и активности
врзани за високообразовниот процес на Факултетот за ветеринарна медицина во
периодот од последниот самоеваулациски извештај, при што беа дадени јаките и
слабите страни. Овде може генерално да се каже дека сите слабости произлегуваат
од финансиските потешкотии, поради актуелната економска ситуација во земјава и
пошироко. Проблемите кои произлегоа од првичното неискуство во реализацијата на
ЕКТС системот, како и од обврските што ги наметна актуелниот Закон за високото
образование и неговите подзаконски акти беа, решени без некои особени потешкотии,
со редизајнирањето на додипломските студии во интегрирани студии од прв и втор
циклус и внесувањето на задолжителните компоненти во студиската програма, како и
со воведувањето на дури две студиски програми од трет циклус (ветеринарна
медицина и безбедност на храна). Ова значи дека на Факултетот успешно се
реализираат три студиски програми, една додипломски студии од прв и втор циклус, и
две докторски студии од трет циклус, од нив најновата (докторски студии по
безбедност на храна) е веќе акредитирана, а претходните две (додипломските студии
по ветеринарна медицина и докторските студии по ветеринарна медицина) го чекаат
решението за реакредитација. Врз основа на ова согледување, и корективните мерки
дадени подолу ќе бидат поделени на такви што ќе треба да ги решат слабостите од
финансиска, односно од нефинансиска природа.
3.1. Предлог за корективни мерки
Најпрво ќе бидат разгледани корективните мерки за надминување на слабостите
кои не се врзани со финансиските можности, а тие се пред сè од организациска
природа, и не би требало да претставуваат проблем за реализација. Како генерален
став можат да се наведат следниве организациски слабости:
- Постоење на одреден степен на недисциплина и склоност кон импровизација во
реализирањето на наставата. Имено, и покрај тоа што пред почетокот на секој
семестар на наставниците им се доставува на разгледување предлог-распоредот
на теориската и практичната настава (вежбите), кој тие го разгледуваат и даваат
предлог за измени, по што таквиот коригиран распоред се става на огласната
табла и на факултетската веб страница, одделни наставници и соработници не го
почитуваат, туку самоволно прават измени во истиот, и притоа не го известуваат
продеканот за настава. Ова не се однесува само на измени во термините, туку и
во просториите, па некои држат настава во простории кои воопшто не се за таа
намена. За решавање на оваа несообразност се погодни најновите измени на
Законот за високото образование, според кои распоредот го усвојува Деканатската
управа, што ќе му даде соодветна тежина како официјален документ.
- Постоење недисциплина во евиденцијата и документирањето на активностите на
наставниот процес. Овде се мисли на редовното доцнење на доставувањето на
документите за остварените активности на наставниците, односно соработниците,
како и на студентите до службата на студентски прашања (списоците за
редовност, како и пријавите за положените испити, со пропратните формулари
каде што треба да бидат наведени поените освоени по сите основи). Не се ретки
случаи и на губење пријави. Поради ова најмногу трпат студентите, кои поради
своите некомплетни досиеа не можат да ги регулираат своите обврски
(заверување и запишување семестар), ниту пак да реализираат некои свои права
(на пример, добивање на уверенија за положени испити); овде е особено
непријатен проблемот кога студентот ќе дипломира, а му недостасува некоја од
пријавите, поради што не може да му се издаде уверение за дипломирање. Овде
решение би било можеби воведувањето на некаква процедура за евиденција на
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активностите во рамките на наставниот процес, во која прецизно би се дал
начинот и формуларите за внесување на поените освоени по било која основа,
како и начинот и термините за нивно објавување. Оваа процедура би била
усвоена од Деканатската управа, или можеби уште подобро од Наставно-научниот
совет, со што би станала официјален и задолжителен начин на работа, слично на
процедурите кои се применуваат во системот на контрола на квалитетот на
производство на длабоко замрзната сперма во стандардот ISO 9001 односно на
лабораториските услуги во стандардот ISO 17025. Втора превентивна мерка би
била воведувањето практика на изготвување на редовни извештаи до продеканот
за настава, кои би му биле доставувани од наставниците и соработниците, што и е
предвидено со Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот
за ветеринарна медицина во Скопје. Како трета превентивна мерка би дошла
примената на универзитетскиот софтверски систем iKnow, се разбира доколку
истата биде официјализирана од страна на надлежните органи на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“, и бидат извршени соодветни измени во постојната законска
регулатива (Законот за високото образование, Статутот на УКИМ, Правилникот за
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор
циклус студии при УКИМ, законската регулатива за матична евиденција на
студентите и за архивско работење).
- Постоење несериозност и кај студентите, кои често доцнат во регулирањето на
своите обврски (пријавување и запишување семестар, пријавување испити и сл.).
Надминувањето на оваа слабост можеби ќе оди најтешко, бидејќи не зависи од
наставно-научниот кадар на Факултетот, но сметаме дека со исправната примена
на iKnow системот овие слабости би ги свела на минимум.
- Непостоење на валидна компјутерска база на податоци за студентите и за нивните
резултати. Сè до промоцијата на iKnow системот пред две години, ФВМС не
поседуваше компјутерска база на податоци, од која би можеле да се земаат
податоци за приемот и проодноста на студентите, или за нивниот просечен успех
(в. оддел 2.9), така што за студентите од постарите генерации не можат да се
прават никакви анализи за нивниот квалитет, кој би бил спореден со оној на
сегашните генерации кои студираат според ЕКТС системот. Системот iKnow во
сегашниов облик овозможува само скромни статистички анализи за одделни
предмети, така што за посложени анализи ќе биде потребна негова надградба.
Потребата за вакво нешто е официјално предложена од страна на продеканот за
настава на последниот состанок со проректорот за настава околу искуствата во
примената на iKnow системот.
Втората група на превентивни мерки се оние кои се врзани со финансиските
можности на Факултетот, што значи дека нивното реализирање ќе зависи од
надворешни фактори на кои Факулетот не може да влијае, што реализација ја прави
неизвесна. Слабостите зависни од финансиите можат да се поделат на оние од
материјално-техничка и на оние од кадровска природа.
- Некомплетни просторни капацитети. Иако формирањето на Универзитетската
ветеринарна болница - Клиника за домашни миленици во рамките на
Ветеринарниот институт во 2011 година беше голем успех по повеќегодишниот
застој, сепак просторните капацитети на ФВМС се далеку од задоволувачки.
Главниот проблем сè уште е непостоењето на Клиника за големи животни. За
разлика од Клиниката за домашни миленици, која теориски би можела да биде и
комерцијално ориентирана, оваа Клиника би била исклучиво за едукативна и
научна намена, пред сè за одвивање на клиничката настава за фармски животни.
Овој проблем досега се решаваше со склучување договори со одредени сточарски
фарми, но поради економската криза, во околината на Скопје е сè помал бројот на
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фармите кои би биле соодветни за потребите на Факултетот. Покрената е
иницијатива за користење на една фарма во државна сопственост дадена под
концесија на приватно претпријатие, но истата моментално е во застој поради
одредени административни пречки. Идеална опција би била самиот Факултет да
откупи некое земјиште на кое потоа би инвестирал во инфраструктура и објекти.
Но, за такво нешто на Факултетот му треба континуиран прилив на финансиски
средства, за да биде во можност да потроши поголема сума на пари одеднаш, а
тоа во овие околности не изгледа веројатно. Еднаков по значење е и проблемот
на непостоење на кланички капацитет. Организирањето на практичната настава
од предметите од безбедност на храната оди уште потешко отколку теренската
настава од клиничките предмети, затоа што претпријатијата од месната односно
млечната индустрија се во приватна сопственост, и нерадо сакаат да
соработуваат со ФВМС на овој начин, а дополнителен проблем, ова најмногу се
однесува на кланиците, е тоа што, поради природата на нивната работа, речиси е
невозможно распоредот на посети да се планира однапред. Покрај овие два
примера, можат да се набројат и други, кои претставуваат критериум за добивање
на позитивен евалуациски извештај од EAEVE, а тоа се објекти кои исто така не
постојат (како што е изолациската единица за животни заболени од инфективни
заболувања) или, пак постојат, но не ги задоволуваат критериумите на EAEVE
(обдукциска сала). Може да се каже, ако се гледаат просторните капацитети,
единствена катедра на ФВМС што донекаде се доближува до критериумите на
EAEVE е Катедрата за функционална морфологија, во чии рамки е Анатомската
сала, додека за сите други мораат да се бараат посоодветни решенија, кои секако
бараат финансиски вложувања.
- Недостиг на техничка опрема и надгледни средства. Сите три предавални (во кои
се одвиваат кабинетските предавања) се снабдени со основната опрема за таа
намена (компјутер и видео бим), што не е случај со вежбалните, кои сè уште не се
опремени со компјутери и видео бимови, а тоа негативно влијае врз квалитетот на
наставата. Ова е и најмалиот проблем, кој за Факултетот не би бил финасиска
потешкотија. Многу е поголем проблемот што малкуте постојни вежбални се
мошне оскудно опремени со лабораториска опрема, или доколку ја има, таа е или
застарена или неисправна. Најдобро тука повторно стои Катедрата за
функционална морфологија, која во претходниот самоевалуациски период ја
етаблираше Лабораторијата за пластинација, за изработување трајни препарати
за практичната настава по предметот Анатомија на животните, и беше единствена
лабораторија на ФВМС која беше наменета исклучиво за потребите на наставата.
За жал, иако ФВМС беше пионер во регионот во применувањето на
пластинацијата како метода со едукативни цели, денес поради недостатокот на
потрошен материјал (од финансиски причини) дејноста на оваа лабораторија е
речиси замрена. За надминувањето на овој проблем, таму каде што просторниот
проблем е веќе решен, потребно е да се направи една опсежна анализа во која ќе
се утврдат потребите од техничка опрема за секој предмет одделно, да се
направи финансиска конструкција, и евентуално опремата да се набавува етапно,
по претходно договорен план. Бидејќи тоа не би требало да биде некоја премногу
скапа опрема, ако планот се направи добро, за догледен период овој проблем би
можел да биде решен барем за оние катедри каде што постојат соодветни
простории за вежби.
- Немање евиденција за потрошниот материјал што се користи во практичната
настава. На ФВМС не постои практика за набавување на потрошен материјал кој
би бил наменет примарно за потребите на наставата, ниту постои средства во
буџетот за таква намена. Потрошниот материјал (реагенси, стакларија и сл.) што
се користи во настава се користи од залихите кои се набавуваат за потребите на
апликативната дејност на лабораториите. Поради тоа не постои точна евиденција
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за количеството, односно вредноста на овој материјал што се користи во
наставата, односно не се знае висината на трошоците за истата (сите досегашни
пресметки даваат само приближна вредност, в. Табела 1). Поради ова, и тука
треба да се направи една опсежна анализа за тоа колку и каков материјал се
троши во практичната настава за секој предмет одделно, за потоа тие трошоци да
бидат вкалкулирани во планот за јавни набавки. Бидејќи се работи за количества
кои се сразмерно многу помали од оние кои се нарачуваат за лабораториската
работа, распишувањето на посебен тендер веројатно би било неизводливо, овие
средства повторно би се нарачувале заедно со оние предвидени за
лабораториите, но однапред би се знаело колкаво количество од тие средства ќе
се употреби во наставата. Иницијатива за изработка на ваква анализа е веќе
покрената од страна на службата за сметководство, каде што е во тек
осмислувањето на начинот како оваа анализа да се направи, така што оваа
активност ќе биде реализирана во блиска иднина.
- Недостиг на наставно-научен и технички кадар. И по дваесет години постоење,
ФВМС сè уште не е соодветно и доволно кадровски екипиран. Сè уште има
наставници кои држат повеќе од еден предмет, а има и голем број предмети кои
не се покриени со соработници. Според списокот на наставници и соработници на
додипломските студии на ФВМС, кој пред почетокот на секоја академска година се
усвојува од страна на Наставно-научниот совет, во актуелната академска
2012/2013 година бројот на наставници со доделена настава изнесува 12, додека
бројот на соработници со доделена настава е 10. Освен тоа, Факултетот ангажира
3 наставника од други факултети односно институции, како и 3 наставника во
пензија. Од задолжителните предмети, 19 не се воопшто покриени со соработник.
Факултетот континуирано бара од надлежното министерство нови вработувања, и
последен пат таквото барање вроди плод во 2009 година кога беа примени 5
асистенти и 11 истражувачи. Оттогаш не се одобрени нови вработувања, на што
погодуваше измената на Законот за високо образование (Сл. весник на РМ
103/08), со која соработниците беа укинати како категорија. Со најновата измена
на истиот Закон (Сл. весник на РМ 15/13), соработничкото звање е повторно
вратено, во вид на асистент докторант, така што ФВМС има можност за
непополнетите соработнички места да ги ангажира своите докторанти од третиот
циклус. Сепак, проблемот останува за оние докторанти, кои немаат засновано
работен однос, односно ќе мора повторно да се поднесуваат барања за нови
вработувања. Бидејќи новите вработувања ги одобрува Министерството за
финансии, крајниот исход останува неизвесен.
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