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Вовед
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е најстариот, најголемиот и
најдобриот универзитет во Република Северна Македонија. Со него треба да раководи
личност која во нејзиното досегашно работење покажала вистински резултати, личност
која се докажала во повеќе области: наставно-образовната, научно-истражувачката,
издавачката, менаџирање во рамките на универзитетот, менаџирање на општествени
организации, регионалната и меѓународната соработка.
Развојот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, треба да ги следи
трендовите како на локалната заедница, така и на глобалните промени во општеството,
стопанството и образовните системи. Во моменталната сложена состојба на високото
образование, неопходни се добро обмислени и брзи промени и прилагодување на
тековните услови, преку имплементација на нови знаења и вештини за стопанисување во
модерното општество. Во овој свет на брзи промени универзитетот и неговите единици не
се само извршители на високообразовна и истражувачка дејност, туку претставуваат
симбиоза на висококвалитетна универзитетска настава и напредни истражувања, која е во
функција на пазарот на труд и реалните потреби на општеството.
Извршувањето на должноста Ректор е голема чест, но и голема одговорност. Оваа
функција е многу комплексна и бара, совесност, темелност, сериозност и сигурност во
нејзиното извршување. Успешноста е во директна корелација со целосно функционирање
на ректорскиот тим и сериозно залагање на сите членки на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје. Сепак, ова претставува сериозен потфат кој бара координирана и
напорна работа. Функцијата Ректор, ќе ја извршувам одговорно и транспарентно во
согласност со мојата визија за управување и координација со сложен систем, каков што е
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, во согласност со законите и со примена на
начелата на добра академска пракса.
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Визија и мисија
Моја визија е припадност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
семејството на престижни институции во регионот, Европа и пошироко, како и давање
поддршка на меѓународната интеграција на нашата земја и нашето стопанство во
смисла на негова меѓународна конкурентност и трансфер на знаење и технологија.
Мисијата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во наредниот
тригодишен период:


изградување нов систем на финансирање и јакнење на материјалната основа;



oбезбедување на наставен и помошно наставен кадар;



зголемување на буџетот за научно-истражувачка работа во рамките на МОН и
универзитетот;



зголемување на рејтингот на УКИМ на Шангајската листа за неколу стотици места во
наредниот птогодишен период, а како резултат на активностите и политиките во
мандатниот период;



обезбедување на врвно (супериорно) образование со извонредни знаења на студентите,
не само во однос на нивниот интелектуален раст и развој, туку исто така и во однос на
растот и развојот на нивните човечки квалитети и етички вредности;



поттикнување на желбите и афинитетите на студентите да бидат лидери,
поместува границите на знаења;



тенденција кон поставување строги стандарди во високото образование, кон негување
и поттикнување на интелектуалниот и личниот раст и развој, кон стимулирање работа
и труд кои ќе служат за благосостојба на целото општество, преку посветеност на
проучување, образование и напредок.

1.

да ги

Изградување нов систем на финансирање и јакнење на материјалната основа
Универзитетската автономија подразбира академска слобода, која ги опфаќа

слободата на изразување, негување и поттикнување критичка мисла, определување на
академските профили, воведување и укинување академски програми, дефинирање на
содржината на програмите врз чија основа се стекнуваат академски степени,
определување на улогата и одговорноста во поглед на обезбедување квалитет на
програмите и академските степени, како и финансиската и организациска автономија.
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Сите овие сознанија наведуваат на фактот дека на Универзитетот и единиците во
неговиот состав им е неопходен нов систем на финансирање. Сегашната состојба е таква
што финансирањето на УКИМ се изведува преку финансирање од оснивачот, односно
Владата на Република Северна Македонија и од сопствени приходи.
Оснивачот обезбедува средства за финансирање на: 1) материјални трошоци,
одржување и инвестиции; 2) плати, во согласност со законот и со колективни договори; 3)
опрема; 4) библиотечен фонд; 5) научно-истражувачка, односно уметничка работа, кои се
во функција на подобрување на квалитетот на наставата; 6) научна и стручна обука на
вработените; 7) меѓународна соработка; 8) извори на информации и информациски
системи; 9) издавачка дејност; 10) студентскиот парламент и воннаставни активности на
студентите; 11) опрема и услови за студирање на студентите со посебни потреби.
Сопствени приходи се финансиските средства кои единиците ги добиваат преку
школарина, обезбедување услуги на трети лица, подароци, донации, спонзорства и други
извори на стекнување средства.
Оттука, за целосно имплементирање на автономијата на Универзитетот и неговите
единици, силно ќе се заложам, пред сите релевантни фактори во државата, да го
реформираат процесот на финансирање на универзитетите во Република Северна
Македонија и да се формира годишен буџет за секој Универзитет посебно. Ова значи дека
УКИМ, само на овој начин, ќе може да ги формира буџетите за секоја факултет и
Институт посебно, за развој на интегративните функции на УКИМ. Единиците ќе можат
да го планираат сопствениот развој, а Универзитетот ќе може соодветно да ги награди
вработените и да го подигне стандардот на ниво кое што го заслужува Универзитетската
фела.
Активно ќе лобирам платата на редовен професор, која ја финансира
Министерството за образование и наука, да се зголеми на 72.000,00 денари (1200 ЕУР) во
нето износ. Соодветно, ќе се зголемат и платите на останатите наставници и соработници.
Со тоа наградувањето на наставниот кадар на УКИМ ќе биде избалансиран и на
ниво со нивните колеги во регионот.

2. Развој на автономен, модерен и ефикасен универзитет
Правото на образование е основно човеково право и е од суштинско значење за
остварување на сите други права. Универзитететите во секое современо општество се
пресудниот фактор кој треба да се погрижи својот најскапоцен ресурс, ТАЛЕНТОТ, да го
насочи кон решавање на најсуштинските и најважните општествени проблеми и идни
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предизвици. Само образован поединец, кој поседува потребно знаење, вештини и
компетенции, способност за комуницирање, прилагодување, како и свест за постојано
усовршување е способен да учествува во општествениот живот и да придонесе за
економскиот, културниот и политичкиот напредок на државата во која живее и работи.
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, како најголема и најстара институција за
високо образование во државата, игра важна улога во високообразовниот систем на
Република Северна Македонија. Со децении наназад обезбедува квалитетно високо
образование, компатибилно со европскиот образовен систем, подготвувајќи ги студентите
за независна професионална и/или научни истражувања работа. Неполни седум децении
формира квалификувани и одговорни академски граѓани кои придонесуваат за развојот и
напредокот на општеството во целина.
Затоа, моите активности во наредниот тригодишен мандатен период ќе бидат во
насока на:


Развој на Универзитетот како општествено одговорна институција која ќе обезбеди
еднакви образовни можности за секој човек, без оглед на раса, пол или сексуална
ориентација, етничка или национална припадност, социјално потекло, имот, јазик,
религија, политичко убедување, раѓање или постоење хендикеп.



Оневозможување на постоењето на било каква форма на дискриминација и да се
промовира правда и еднаквост во правата и обврските на Универзитетот преку
спроведување и унапредување на соодветни процедури и практики.



Развој на Универзитетот со широк спектар на истражувачки и студиски програми во
согласност со економските можности и потреби на општеството.



Промовирање и стимулирање квалитет во научните и уметничките истражувања, со
цел заземање повисоко место на Шангајската листа на универзитети како
препознатлив Универзитет во Југоисточна Европа.



Понатамошно преструктуирање и развој на Универзитетот за да се задржи сегашната
водечка академска и истражувачка улога и на национално ниво.



Развој на постоечките и воведување нови студиски програми потребни за општеството
и економијата во државата.



Развивање и обезбедување различни форми на доживотно образование.



Подобрување на меѓународната препознатливост и воведување нови форми на
истражување, мобилност и студиски програми препознатливи за студенти од други
земји.
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Воспоставување посилна врска помеѓу наставата, учењето и истражувањето на сите
нивоа на студии со цел поттикнување на институциите, наставниците и студентите да
воведат активности кои ќе ја развиваат креативноста, иновативноста и
претприемништвото кај студентите.



Охрабрување и поддржување на високообразовните институции и нивните вработени
за воведување педагошки иновации во следењето на наставата и учењето и целосно
искористување на потенцијалните придобивки од дигиталната технологија за учење и
настава.

Зајакнување на интегративните функции на Универзитетот

3.

Интеграцијата на УКИМ статутарно е завршена во 2008-та година. Со неа се
воспостави централно администрирање на научните проекти, усогласување на наставните
процедури, модернизација на постоечките и воведување нови курикулуми, постигнување
повисок квалитет на наставата и создавање услови за изведување научни проекти
финансирани од УКИМ. Но, сепак таа и понатаму треба да се зајакнува и надградува во
сегменти во кои не е докомплетирана. За зајакнување на интегративните функции
Универзитетот треба да ги спроведе следните активности:


Јакнење на автономијата на УКИМ, а со тоа и јакнење на автономијата на
единиците во рамките на УКИМ;



Оптимално искористување на кадровскиот и инфраструктурниот потенцијал на
УКИМ, особено од неговите конститутивни единици;



Воведување на поголема транспарентност во работењето на УКИМ;



Креирање на заедничка стратегија за развојот на УКИМ во наредните 10 години
преку дебати и дискусии на вработените во единиците;



Функционално обединување на администрацијата во рамките на УКИМ;



Стимулирање на соработката помеѓу единиците во сите сегменти на нивното
делување;



Создавање подобри услови за користење бази на научноистражувачки списанија;



Максимално почитување на традициите и специфичностите на единиците.

Со реализирање на овие активности ке се постигне поголем степен на
интегрираност на единиците во рамките на УКИМ, а со самото тоа ќе се создадат и
соодветни услови за поголемо искористување на сите потенцијали што ги поседува
УКИМ.
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Афирмација на науката - засилена научно-истражувачка работа

4.

Научно-истражувачката работа е клучен сегмент за високо-образовните
институции. Создавање знаења наместо пренесување знаења го разликува високото
образование од останатите нивоа на образование. Основен предуслов за изведување
квалитетна универзитетска настава е меѓународно препознатлива и компетитивна
научноистражувачка работа.
Со години наназад МОН не финансира национални научно-истражувачки и
стручно-апликативни проекти. Ваквиот несериозен однос кон науката придонесува за
намалена научна активност на универзитетот, а со тоа и намалување на рејтингот на
УКИМ на Шангајската листа на универзитети. Со финансирање на научноистражувачката работа од страна на МОН ќе се овозможи научно усовршување на
кадарот, одржување чекор со современата научна мисла и негова препознатливост како
успешен универзитет.
За да се промени ваквиот несериозен однос кон научното-истражување, силно ќе се
заложам пред одговорните во МОН и владата на Република Северна Македонија, а врз
основа на сеопфатна анализа за настанатата состојба, да се зголеми буџетот за научни
истражувања и на тој начин да овозможат да се подигне нивото на научно-истражувачката
работа и по можност, во еден разумен временски период, Универзитетот „Св Кирил и
Методиј“ најпрво да го достиге нивото на модерени и успешен универзитет во регионот, а
понатаму и пошироко.
Понатаму, не само задржување на сегашнот ниво на финансирање на научни
проекти туку и негово зголемување со формирање на нови форми на повеќе годишно
финансирање во склоп на универзитет со цел развивање на мултидисциплинарност, а врз
основа на однапред утврдени критериуми како што може да бидат број на факултети
учесници, број на трудови со фактор на влијание и др.
За реализација на овие цели треба да се создадат стратегии и услови за:



Обезбедување целосно функционирање на триаголникот на знаење: образованиеистражување-иновации.
Медиумско претставување на УКИМ, не само во Република Северна Македонија
туку и надвор од неа. Со оваа активност ќе се создадат предуслови за поголемо
меѓународно афирмирање и зголемување на интересот на странските студенти да
студираат на УКИМ.
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Зголемување на научно-истражувачката работа преку воспоставување соработка со
нови европски универзитети и како резултат на таквата соработка зголемување на
апликациите на научно-истражувачки проекти финансирани од Брисел.
Формирање фонд, од сопствените и интегративните средства на УКИМ, за
финансиско помагање на истражувачките тимови при подготовка на апликациите
за меѓународни и национални научноистражувачки проекти.
Зголемување на фондот на единиците и на УКИМ за финансирање на научноистражувачки проекти кои ќе допринесат за поголема меѓународна афирмација на
Универзитетот.
Партнерство помеѓу претпријатијата и образованието на различни нивоа
(апликативни, научно-истражувачки и образовни проекти). Овој вид соработка
може да помогне да се обезбедат соодветни услови за подобрување на вештините и
компетенциите што се бараат на пазарот на трудот за да ги поттикнат иновациите и
претприемништвото.
Зголемување на ангажманот на раководството на УКИМ и раководствата на
единиците за соработка со сродните институции, стопанството, коморите и сл.
организации во Републиката и надвор од неа.

5. Афирмација на културата и промоција на културниот идентитет
УКИМ е институција која што со децении наназад ја негува, афирмира и
промовира културата на државата и нејзиниот културен идентитет. Единиците на УКИМ
во чие поле на делување спаѓаат овие активности, секоја година несебично ги негуваат
старите, а и воведуваат нови форми за подобра афирмација на овие вредности. Затоа,
сметам дека овие институции заслужуваат силна поддршка, не само декларативна туку и
финансиска, за да можат во што подобро меѓународно светло да го претстават културниот
идентитет, и Европските вредности на државата.
Од голема важност за државата е меѓународното претставување на нејзината
современа и традиционална уметност, современата и изворната музика, спортот и
спортските манифестации, промоција на пишаниот збор, претставување на новите
историски сознанија и многу други културолошки и уметнички вредности.
Како и за останатите стратешки цели, така и за оваа стратешка цел неопходно е
УКИМ да го зголеми фондот на средства со кој финансиски ќе ги помогне нивните
развојни планови и проекти за подобра афирмација на погоре наведените активности, кои
во овие клучни моменти се од голем национален интерес.
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6. Создавање услови за мобилност на студентите и академскиот кадар
Една од главните цели на секој современ и сериозен универзитет е стимулирање на
мобилноста на студентите и персоналот во рамките на Европската област на високото
образование. Најголемиот дел од мерките воведени со Болоњскиот процес, како што се
ЕКТС, новата структура на студиите, додаток на дипломата итн, имаат за цел да се
овозможи полесна и побезбедна мобилност на студентите, наставниот кадар и
истражувачи во рамките на Европската област на високото образование, а и пошироко.
Универзитетот, односно раководството на УКИМ треба да ја стимулира и поттикне
желбата за меѓууниверзитетска мобилност на студентите, наставниците и истражувачите
во земјата и во странство, без оглед на тоа дали тоа е само еден дел од студиите (семестар,
академска година), или продолжување на студиите на друг Универзитет. За реализација на
оваа цел, неопходно е зголемување на учеството на Универитетот во Европските
рамковните програми (Н2020, Еразмус +, COST,…), учествотото во активностите на
заедничкиот истражувачки центар (Joint Recearch Centre, JRC) и други програми.
Покрај поддршката од познатите европски фондови, ќе се заложам за формирање
на оделение, по углед на познати светски универзитети, за реализација и стимулирање на
студентите и на кадарот за олеснување и зголемување на мобилноста на УКИМ. Само на
тој начин, со размена на знаења и искуства со подобрите од нас, ќе го подигниме
нивото на сопственото знаење, нивото на наставата и научно-истражувачката
работа и нивото на знаења и компетенции на студентите.
7. Активна улога на студентите во управувањето и во обезбедувањето квалитет
Обезбедувањето квалитет во сите три аспекти на мисијата на универзитетот
(образование, истражување, трансфер на знаење) е одговорност на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“. Системот за обезбедување квалитет се уредува со релевантни
документи (правилници и прирачници), со примена на стандарди и добра практика. Секој
вработен на Универзитетот и секој студент имаат одговорност за квалитетот во контекст
на своите професионални или студентски обврски.
Досегашната улога на студентите во управувањето на УКИМ е сведена само на
нивното учество во работата на наставничките совети на единиците и Сенатот на УКИМ.
Крајно време е овој однос да се промени и тие да земат активно учество во сите сегменти
од работењето на УКИМ. Сметам дека тие со своите свежи и прогресивни идеи можат
многу да помогнат во управувањето, а со тоа и во обезбедувањето на повисок квалитет на
УКИМ. За да се успее, Универзитетот, а и општеството во целина, мора да посветат
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поголемо внимание на образованието и науката, и да им го обезбедат насвојот најдрагоцен
ресурс – Талентот да биде насочен кон реализирање на нивните цели.
Оттука, сметам дека е време да се отпочне со доделување награди на поголем број
научни и стручни трудови, во кои студентите учествуваат рамноправно и имаат удел во
нивната изработка од најмалку 50 % во сите научни подрачја што ги негуваат единиците и
институтите на УКИМ. За реализирање на оваа цел неопходно е претходно да се изготви
Правилник за наградување. На овој начин ќе се овозможи студентите да имаат поголемо
учество во научно-истражувачката работа, а со тоа и активна улога во подигањето на
квалитетот и рејтингот на Универзитетот во целина.
Зајакнување на регионалната, европската и меѓународната соработка

8.

Меѓународните активности на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ќе се
реализираат преку остварување на програмските цели на Универзитетот со кои се
предвидува поголема вклученост во Европскиот истражувачки простор и општо,
просторот на светското високо образование, што ќе овозможи системско и
организирано поттикнување на внатрешната и надворешната мобилност на
истражувачите и студентите.
Оттука, создавање, негување и развивање соработка со други универзитети во
земјата и во странство, како и со меѓународни организации кои се занимаваат со работите
на високото образование, е и треба да остане трајна определба на Универзитетот „Св
Кирил и Методиј“. Во таа насока, за постигнување академска извонредност и создавање на
поттикнувачка истражувачка атмосфера, неопходна е финансиска универзитетска
поддршка за пријавување и водење меѓународни проекти, соработка и вмрежување,
финансиска поддршка за амбициозни истражувачки проекти, воспоставување на ефикасна
кадровска научна политика и адекватен план за воведување на младите истражувачи во
работата.
Регионалната, европската и меѓународната соработка на УКИМ може да се зајакне
преку интензивирање на следните активности:


зајакнување на меѓународната вклученост на Универзитетот во Европскиот
истражувачки простор (ERA, European Research Area) и прифаќање на
Лисабонските цели, примена на Европската повелба за истражувачите и Кодексот
за истражувачкиот подмладок;



зголемување на учеството на Универитетот во Европските рамковните програми
(Н2020, Еразмус +, COST,…), учествотото во активностите на заедничкиот
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