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Вовед
Тргнувајќи од определбата за континуирана проверка, оцена и обезбедување квалитет во сите домени на дејствувањето на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје (УКИМ), како и следејќи ја програмата и насоките за
спроведување самоевалуација и надворешна евалуација утврдени од Европската
асоцијација на универзитетите (ЕУА), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
изминатиот период мина низ два евалуациони процеса - првичната евалуација
во 2003 година и последователната евалуација во 2008 година.
Општа беше оцената на експертскиот тим од ЕУА дека во периодот
помеѓу двата евалуациони процеса, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје се направени голем број позитивни промени и трансформации во сите
области од неговата дејност.
Ваквата позитивна оцена за Универзитетот претставуваше потврда за
досегашните резултати и натамошен поттик за обезбедување и подобрување на
квалитетот.
Со оглед на непосредно донесениот нов Закон за високото образование во 2008 година и неговата претстојна имплементација, во еден од
заклучоците, односно препораките на експертскиот тим на ЕУА, се вели:
Во 2003 година, евалуациониот тим цврсто препорача дека треба
сериозно да се размислува за интеграција на Универзитетот. Сега е дадена
ваква можност. Но, треба да се сфати дека интеграција не е исто што и
централизација. Во еден ваков голем универзитет, тимот препорачува дека
треба да се внимава околу централизацијата. Централна моќ е потребна за
управување со централните прашања на Универзитетот. Одреден степен на
децентрализација е пожелен за да се задржи демократската атмосфера што би
требало да ја опкружува секоја високообразовна институција, а во исто време
тоа ја намалува можноста за појава на бирократска парализа. За да се постигне
посакуваниот еквилибриум, треба да ѝ се овозможи на целата универзитетска
заедница да дискутира за добрите и лошите страни на овој процес. Оние што се
за силна централизација треба да ги земат предвид ефектите од ефикасноста
на институцијата. Оние што се за целосна децентрализација треба да го земат
предвид залудното трошење на време, пари и вработени. Не постои единствено
волшебно решение. Единствениот начин е да се следат добрите искуства, а
истовремено да не се изостави чувството за тоа што е добро.
Тимот е убеден дека УКИМ успешно ќе се справи со идните предизвици.
Тимот ѝ посакува на универзитетската заедница сè најдобро во реализирањето
на оваа чувствителна задача...
Токму затоа, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ безрезервно ја
поздрави и ја прифати иницијативата и готовноста изразена од страна на Светска
банка за финансиска поддршка за спроведување на уште една последователна
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(follow-up) надворешна евалуација на Универзитетот, која ќе се фокусира на три
главни точки:
• имплементирање на интеграцијата;
• имплементирање на ЕКТС;
• првите искуства на ЕРАЗМУС-програмата за мобилност на студентите
и академскиот кадар (Erasmus Mundus External Cooperation Window
(EMECW) BASILEUS-Balkan Academic Ssheme for Internationalisation of
Learning Together with EU Universities; JoinEU-SEE).
Самоевалуациониот процес е спроведен и Извештајот е изработен
од страна на Комисијата за евалуација на Универзитетскиот сенат на УКИМ,
во следниов состав: проф. д-р Светлана Петковска Ончевска од Градежниот
факултет, претседател, проф. д-р Петар Атанасов од Институтот за социолошки
и политичко-правни истражувања, проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу од Факултетот за ветеринарна медицина, проф. д-р Мирјана Кочова од Медицинскиот
факултет, проф. д-р Зоран Здравковски од Природно-математичкиот факултет,
доц. м-р Ладислав Цветковски од Факултетот за ликовни уметности, Симона
Димовска, студент на Правниот факултет „Јустинијан Први“, Трајче Митрев,
студент на Стоматолошкиот факултет и Иван Саздовски, студент на Економскиот
факултет. Координатори на активностите беа проф. д-р Велимир Стојковски,
ректор на УКИМ и проф. д-р Елена Думова-Јованоска, проректор за настава
на УКИМ. Административните работи и логистичката поддршка на целокупниот
самоевалуационен процес ги вршеше определен тим од Стручната служба на
Ректоратот - Костадина Мокрова, Зоран Кордоски, Маја Анастасова Христова и
Катерина Петреска.
Комисијата за евалуација на УКИМ во ноември 2010 година ги започна
активностите за спроведување самоевалуационен процес, односно за изработка
на Извештај за самоевалуација, кој ќе претставува критичка анализа со посебен
акцент на наведените точки, како одговор на препораките на ЕУА-тимот,
а истовремено ќе ги содржи елементите утврдени во Упатството на ЕУА за
спроведување последователна евалуација.

Развојни активности на УКИМ по спроведената прва
последователна (FOLLOW-UP) евалуација
Она што претставува главен белег во работењето на УКИМ во изминативе
две години, односно во периодот по добивањето на официјалниот Извештај
од експертскиот тим на ЕУА за последователната евалуација на УКИМ во 2008
година, е имплементацијата на Законот за високото образование,
односно усогласувањето на целокупната дејност на Универзитетот со
законските решенија за интегриран автономен универзитет.
Овде треба да се нагласи дека промените се остваруваа во сложени
услови и состојби кои ја отежнуваа оваа интеграција, и тоа: непостоењето
на финансиска поддршка за имплементација на болоњските принципи на
студирање, недонесувањето на правилникот за високообразовна дејност, како
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и на уредбата за мерилата и критериумите за финансирање на дејноста на
високообразовните установи, неформирањето на советот за финансирање на
високото образование, намалувањето на финансиските средства од државата,
неадекватното кадровско обновување од страна на државата итн.
За еден голем универзитет каков што е УКИМ, самиот процес беше и е
многу сложен. Важно е дека Универзитетот успешно ја помина најчувствителната
фаза од својот развиток - промените во организацијата и интеграцијата,
со што се обезбедени основните претпоставки за практично заживување
и функционирање на УКИМ како интегриран универзитет со единствена
цел - јакнење на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, негување
на традицијата како најстар и најголем универзитет во државата и придонес
кон промоцијата на квалитетот во високото образование, истражувањето и
иновациите, во градењето на заедничкиот европски образовен простор.
Во однос на структурата и составот на УКИМ, во овој период, по
барање на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква,
Универзитетот, со претходна поддршка од Ректорската управа, согласно со
новото законско решение, започна постапка за инкорпорирање на Факултетот
во рамките на Универзитетот. Согласно со Законот за високото образование и
Статутот на УКИМ, од 1 јануари 2009 година Православниот богословски
факултет „Св. Климент Охридски“ има статус на придружна членка на УКИМ,
по примерот на многу други универзитети. Понатаму, Собранието на Република
Македонија донесе закони за основање на уште 2 единици во состав на УКИМ:
Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер (Сл. весник на РМ
бр.57 од 26.4.2010), како правен следбеник на Институтот за дрвна индустрија
на Шумарскиот факултет, а во постапка на реализација е Законот за основање
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (Сл.
весник на РМ бр.171 од 30.12.2010). Со настанатите промени, Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ го сочинуваат 23 факултети, 5 научни институти и 11
придружни членки (Прилог: Структура на УКИМ).

Имплементација на ЗВО и интеграција на УКИМ
Имплементацијата на новата законска регулатива претпоставуваше
нова организациона структура, промени во процедурите во делокругот на
академските прашања и промени во управувањето и надлежностите на
органите на Универзитетот и единиците. Притоа, заслужува да се издвојат две
најзначајни очекувани придобивки од интегрирањето на универзитетите. Првата
е со поголема транспарентност во сите академски процедури да се обезбеди
поголем квалитет и втората, обезбедувајќи заеднички буџет, кој, се разбира, би
бил значително поголем од поединечните буџети на единиците, да се овозможи
преземање зафати недостапни за секоја единица самостојно.
Со новиот Закон е одземен правниот субјективитет на единиците на
УКИМ. Структурата на органите и телата на УКИМ останува постојната, со тоа
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што дел од ингеренциите се пренесени на одделни тела. Согласно со Статутот
на УКИМ, воспоставени се и одреден број нови структури.
Во овој Извештај ќе ги наведеме главните карактеристики, односно промените произлезени од законските решенија на интегрираниот универзитет.
Кога станува збор за академската интеграција, неа нашиот Универзитет
ја воведе уште со Законот за високото образование од 2000 година. Оваа
интеграција подразбираше заеднички правилници за организирање на
наставата, контрола на квалитетот преку системот на самоевалуација и
надворешна евалуација, структура на студиските програми, и, што е особено
важно, процедури за избори во наставно-научни звања.
Разликата е единствено во тоа што грижата за спроведување на вака
заеднички договорените процедури беше пред сѐ на единиците, факултетите
и институтите. Со интегрирањето на Универзитетот, а со тоа и зацврстувањето
на улогата на централната администрација (Сенат, ректор и Ректорска управа),
одговорноста за доследно спроведување на договорените правила е на
централно ниво.
Основен акт на Универзитетот е Статутот, на кој согласност дава
основачот - Собранието на Република Македонија. Единиците на Универзитетот,
наместо поранешните статути, сега имаат правилници со кои во согласност
со Статутот на Универзитетот се уредуваат внатрешните односи и нивното
работење.
Тоа беше првата задача - изработка и донесување на Статут. Изработен
од посебно формирана работна група и по спроведена широка и демократска
расправа на единиците на УКИМ, Универзитетскиот сенат, на 2. седница
одржана на 16.9.2008 година и на вонредната седница одржана на 13.11.2008
година, го донесе Статутот на Универзитетот, на кој беше дадена согласност од
Собранието на Р. Македонија на 17 декември 2008 година.
Највисок орган на Универзитетот е Сенатот со кој претседава ректорот,
потоа Ректорската управа, ректорот, проректорите, деканите, односно
директорите на единиците, наставно-научните совети, односно советите, комисии
и други тела на органите итн. Битна промена во составот на Универзитетскиот
сенат е значителната застапеност на претставниците од редот на студентите
- 10, или 18% од вкупно 63 члена (Прилог: шема на управување и состав на
органите и телата).
По стапувањето во сила на Статутот на УКИМ, интензивно се работеше
на уредување и усогласување на правилниците за внатрешните односи и
работењето на факултетите и институтите, со што е обезбеден принципот на
унифицираност на внатрешната организација и работа на единиците на УКИМ
во рамките на интегриран универзитет, кое резултираше со давање согласност
на правилниците од страна на Универзитетскиот сенат.
Со зголемен ангажман, временски ограничен, успешно се спроведе
постапката за регистрација на Универзитетот, факултетите и институтите, со што
правно и финансиски започна да функционира новиот систем на интегриран
универзитет.

Комисија за евалуација на УKИM

Уредување на дејноста на Медицинскиот и Стоматолошкиот факултет
како посебен дел од имплементацијата на ЗВО
Тргнувајќи од спецификите на дејноста на Медицинскиот и Стоматолошкиот факултет, тие имаат посебно место во Законот за високото образование.
Во овој дел од Извештајот, неопходно е да се одвои простор за активностите
и проблемите во заложбите на УКИМ за уредување на меѓусебните односи во
вршењето на образовната, научноистражувачката и здравствената дејност како
функционална целина, согласно со потребите за спроведување на студиските
програми, како и за уредување на работниот однос со јавните здравствени
установи - универзитетските клиники и институти.
Имено, проблемот датира од 1996 година кога Медицинскиот факултет
при УКИМ беше поделен на два дела: Медицински факултет и Клинички центар.
Со воведувањето на овој модел, единствен во светот, е направена огромна штета
за УКИМ, за науката и за терцијарната здравствена дејност, а наставниците
останаа со нерешен статус на вработување на УКИМ. Ваквиот статус со години
генерираше проблеми во функционирањето на овие два факултета.
Во 2009 година се започна со уредување и усогласување на актите за
воведувањето на моделот на двоен работен однос за наставниците на овие два
факултета. За разрешување на состојбата беше формирана работна група со сите
релевантни чинители од Универзитетот и соодветните министерства, така што
за релативно кратко време беше потпишан Меморандум со Министерството за
здравство на Република Македонија, спогодби со универзитетските клиники, како
и анекси на спогодбите. Со тоа, конечно беше решен статусот на наставниците
и соработниците вработени на Медицинскиот и Стоматолошкиот факултет, со
модел на воспоставување двоен работен однос, со универзитетските клиники и
со Универзитетот.
Во изминатиов двегодишен период, завршен е процесот на воспоставување
двоен работен однос на Стоматолошкиот факултет, додека на Медицинскиот
факултет е во завршна фаза, со што и формално ќе се обезбеди единството во
остварувањето на двете основни дејности - високообразовната и здравствената,
и ќе се постигне целосна примена на Законот за високото образование во делот
од работните односи на наставно-научните и соработничките кадри на овие
факултети.
И покрај максималните напори и применетите решенија, треба да се
напомене дека овој модел на функционирање го нема на другите универзитети
и резултира со одредени тешкотии. Но, неспорен е фактот и јасен е ставот
на УКИМ дека за успешно изведување настава, како и терцијарно ниво на
здравствена заштита, врз основа на директивите на ЕУ за медицинската едукација,
универзитетските клиники треба да бидат интегрален дел на Универзитетот, а
не посебни правни лица.
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Здравствена установа Поликлиника на УКИМ
и Трговско друштво „Опитно поле“
Согласно со законската регулатива, а во духот на новите процеси насочени
кон создавање нови форми на остварување на дејностите на Универзитетот, за
одбележување се активностите за трансформирање на постојните облици на
правни лица во трговски и други форми на организирање.
Во рамките на овие процеси, притоа водејќи грижа за здравствената
заштита на студентите на УКИМ, реализирана е постапката за изземање на
Студентската поликлиника од приватизација по Законот за здравствена заштита.
Со акт на Владата на Република Македонија, Здравствената станица е изземена
од процесот на приватизација. По одржаните повеќе состаноци со ресорните
министерства и согласно со новите законски форми за остварување на дејностите
на УКИМ, завршени се постапките за преземање на основачките права во
правното лице Здравствена установа Поликлиника на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Со тоа, Студентската поликлиника стана
посебна установа со својство на правно лице на УКИМ, донесен е Статутот на
оваа институција и дадена е согласност од страна на Универзитетскиот сенат.
Исто така, тргнувајќи пред сѐ од потребите на Факултетот за земјоделски
науки и храна и Земјоделскиот институт, во овој период беа преземени низа
активности за пререгистрација на Трговското друштво „Опитно поле“. Со
Одлука на Сенатот, донесени се актите на Друштвото и формиран е Надзорен
одбор. Со тоа е завршена трансформацијата на „Опитно поле“ и основач, наместо
Земјоделскиот институт, сега е Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Во тек се и други активности за усогласување со Законот за високото
образование (Детска градинка на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“,
центри на Правниот факултет и на Факултетот за земјоделски науки и храна,
како и други форми на организирање).

Измени на постојните нормативни акти
Во рамките на промените, во насока на интегрирање на функциите
на своите единици и обезбедување нивно усогласено дејствување, следеше
процесот на измени на постојните нормативни акти и изготвување на
нови, согласно со решенијата во Законот и со основните принципи на автономен
интегриран универзитет. Во таа насока, донесени се повеќе правилници, одлуки,
програми и други акти (Прилог: листа на нормативни акти на УКИМ).
Овде, посебно треба да се издвои Правилникот за критериумите
и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни
и соработнички звања на УКИМ, кој за првпат во историјата на нашиот
Универзитет воведе подетално квантифицирање на потребните услови транспарентно и со број на бодови вреднувани референци за учество во наставнообразовната, научноистражувачката, стручно-уметничката, односно стручноапликативната дејност за секој поединец - кандидат за избор во соодветно
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звање. Основна цел на овој Правилник е внимателно да се вреднуваат сите
активности кои една личност ја прават академски наставник (доцент, вонреден
или редовен професор). Вистински профил на академски професор подразбира
повеќеслојност која вклучува три основни структури. Првата структура одразува
одредено ниво на експертско знаење од областа во која е избран, кое се
докажува со повеќе видови на објавување на резултатите од истражувачката
активност. Втор елемент се педагошките вештини кои се стекнуваат со учество
во образовниот процес и тоа вежби, предавања, менторства на студенти, но и
подготовка на ученици и учебни помагала. Не помалку важен е и третиот слој
кој отсликува една ангажирана личност која го практицира своето знаење и
своите вештини како во академската средина, така и надвор од неа, во реалниот
сектор. Сите овие елементи квантифицирани во одредени мерни единици се дел
од посочениот Правилник, кој упатува во која насока треба да се движи секој кој
одбрал академска кариера.
Во правец на зголемена транспарентност како најважна алатка за поголем
квалитет, воведено со закон, изборот во највисокото наставно звање, редовен
професор, го врши Сенатот на Универзитетот, со што е зголемен заемниот увид
во практиките на различните научни профили, учејќи и збогатувајќи ги своите
искуства едни од други.
Новата, пак, регулатива на постапката и критериумите за избор на
деканите/директорите на единиците подразбира тростепеност во изборот
- низ демократска постапка, втемелена на предлози на факултетите, односно
на наставно-научните совети, изборот на деканите се спроведува од страна на
ректорот и завршува со потврдување на изборот од страна на Универзитетскиот
сенат.
Новите законски одредби ја променија процедурата за давањето
согласност на новите студиски програми и на измените и дополнувањата
на постојните студиски програми. Во процедурата за давањето согласност се
вклучува и Универзитетскиот сенат како дополнителен филтер при донесувањето
на проектите кои предвидуваат промени во постојните и воведување нови
студиски програми.
Заживувањето на третиот циклус - докторски студии како
вистински студии, со напуштањето на досегашниот начин на стекнување
докторат на науки, претставува една од најзначајните реформи во високото
образование. Оттаму, во изминатиов период е посветено посебно внимание
за утврдување на моделот и организирањето на докторските студии на УКИМ.
Со оглед на значењето и нивната интегративна димензија, докторските студии
заслужуваат да бидат подетално разработени во овој Извештај.
Како резултат на комплексноста и капацитетот на УКИМ во поширока
смисла, по одржани бројни дебати, работилници за размена на искуства и други
активности, утврдена е една од најсовремените форми на третиот циклус:
докторските студии да се организираат во Школа за докторски студии на
УКИМ како битен предуслов за најрационално обезбедување на воедначени
критериуми за квалитет и административни процедури кои ќе ги обезбедуваат
тие критериуми.
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Ако во традиционалниот модел докторандот и менторот биле оставени
сами да изнајдат свое решение за следење на напредокот на истражувањето,
со новиот пристап, во рамките на Школата, предвидени се низа активности извештаи, презентации, работилници кои обезбедуваат поголема транспарентност
и ефикасност на целиот процес. Истовремено, значајни придобивки од ваквиот
концепт се и рационалното користење на расположливата истражувачка
инфраструктура, како и можноста за организирање на интердисциплинарни
студии, кои, несомнено, се иднината на научноистражувачката дејност.
Препознатливоста на ваквиот модел на мапата на европските универзитети е
вредност која исто така има свое значење.
Кон ова се надоврзува и самата структура на студиската програма
за докторски студии и квантифицирањето на кредитите:

обука за истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити (три
предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување 12 ЕКТС-кредити и докторски семинари, конференции и работилници од
истражувачка практика - 18 ЕКТС-кредити), во рамките на Школата за
докторски студии и организирани на ниво на Универзитетот од страна
на Стручниот совет за докторски студии;

едукација, што изнесува 30 ЕКТС-кредити (предмети од полето,
областа и од потесната област на истражување);

пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација, што
изнесува 120 ЕКТС-кредити (оригинално истражување на кандидатот,
пријавување на тема за докторска дисертација, објавување на
печатени трудови, односно изведба на уметнички дела, пишување
на дисертацијата, поднесување на изработената дисертација, јавна
одбрана на дисертацијата).
Значајна улога и посебен ангажман во целокупниот процес на воведување
трет циклус студии на УКИМ имаше Стручниот совет за докторски студии,
формиран со одлука на Универзитетскиот сенат, кој интензивно работеше
на усвоениот концепт и на Правилникот за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на трет циклус - докторски
студии на УКИМ (Прилог: Правилник).
Заклучно со 25. седница на Универзитетскиот сенат од 6 јули 2010 година,
усвоени се вкупно 42 докторски студиски програми со повеќе потпрограми,
односно модули. Во согласност со законската регулатива, проектите за
воведување студиски програми од трет циклус - докторски студии се упатени на
натамошна постапка за акредитација до Одборот за акредитација на високото
образование во Република Македонија. До изготвувањето на Извештајов,
акредитирани се вкупно 6 докторски студиски програми.
Во доменот на издавачката дејност, по подолг временски период е оства
рена определбата за создавање интегрирана издавачка дејност на Универ
зитетот. Според новиот Правилник, издавачката дејност не само што ќе се
остварува според единствени правила, постапки и критериуми за издавање на
учебници и учебни помагала, туку се обезбедува и издавање на ниво на УКИМ,
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а само доколку Универзитетот не е во можност да ги прифати сите наслови
дадена е можност таа да се реализира и на ниво на факултети.
Многу важен сегмент во целокупното работење е финансиската
интеграција, која предизвика најмногу недоумици и стравувања во изминатиов
период. За да се разбере концептот на финансиското интегрирање заслужува да
се посочи дека во нашата земја финансирањето на високото образование е од
буџетот, а оттаму и на УКИМ како државен универзитет, пред сѐ, се спроведува
преку плати на наставниот и административниот кадар. Тоа значи дека никој,
ни ректорот ниту деканите немаат никаква моќ да ги прераспределуваат овие
средства, па оттука произлегува дека финансискиот влог на државата во високото
образование скоро нема никаква зависност од функционалната структура на
Универзитетот. Уделот на платата што секој вработен на Универзитетот ја добива
од државниот буџет апсолутно не зависи од тоа дали сте дел од универзитет со
30 или со 5 единици.
Сите други приходи, според одредбите од Законот, единиците ги
стекнуваат самостојно, од партиципација и конфинасирање на студиите од страна
на студентите, од научноистражувачки проекти, а за некои факултети сериозен
дел доаѓа од нивната апликативна дејност, т.е. примена на нивните знаења
во стопанството и општествениот сектор. Управувањето со вака стекнатите
средства, логично, е дел од политиката на факултетите и институтите. Токму
затоа, Сенатот на УКИМ одлучи да тргне внимателно во финансиска интеграција.
Притоа, беше утврден модел за функционирање на Универзитетот и неговите
единици преку:
 сметка на Универзитетот за буџетските средства и посебни потсметки
на единиците за сопствените приходи;
 донесување збирен план за приходите и расходите на Универзитетот и
на единиците од страна на Универзитетот и одобрување на плановите
од страна на Министерството за образование и наука;
 донесување и изработка на консолидирана завршна сметка.
Во таа насока, беше изработена и предлог-буџетска пресметка на
Универзитетот и единиците, при изработката на елаборатот беше земена предвид
платформата за примена на Законот за високото образование, како и ставови
изградени низ бројни расправи и утврдени во документите на органите на УКИМ
(Стратегијата за развој 2004-2010, самоевалуацијата и екстерната евалуација
2004 и 2008, како и искуствата од другите интегрирани универзитети во светот,
со кои соработува Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“).
Во повеќе наврати беа реализирани официјални средби со министерот
за финансии, министерот за образование и наука, директорот на Управата
за јавни приходи, директорот на Централниот регистар, како и со стручните
служби во наведените институции (претставници на Секторот за трезор при
Министерството за финансии, државниот советник во Министерството за
образование и наука, главниот регистратор, стручни советници во Управата за
јавни приходи итн.).
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Исцрпните анализи и размената на стручни мислења со претставниците
на наведените институции доведоа до расчистување на сите дилеми во врска
со финансиските аспекти на идното функционирање на УКИМ како интегрирана
високообразовна институција. На овој начин беа создадени предуслови за
почитување на основните одредби на Статутот на УКИМ, усогласени со Законот
за високото образование.
Имено, Универзитетот има својство на правно лице и има сметка
на која се водат средствата стекнати од Буџетот на Република Македонија и
сметки на кои се водат средствата стекнати од други извори и посебни приходи.
Единиците имаат сметки на кои се водат средствата стекнати од Буџетот на
Република Македонија и сметки на кои се водат средствата стекнати од други
извори. За таа цел, УКИМ разработи соодветен модел на финансиско работење со
отворање посебни сметки на факултетите и институтите за буџетските приходи,
за средствата од сопствените приходи, како и сметка за посебните приходи
во кои спаѓаат проектите на Универзитетот. Со приходите, пак, стекнати од
Буџетот на РМ, УКИМ и единиците располагаат според критериуми и намена
утврдени од соодветните надлежни државни органи.
Со приходите од други извори, УКИМ, односно единиците кои ги
создале, располагаат самостојно, согласно со Статутот и со правилниците
на единиците. Посебните приходи се водат на посебни сметки на УКИМ. Со
овластување од ректорот, единиците кои учествувале во нивното создавање
самостојно располагаат со тие средства, а со средствата стекнати од легати,
подароци, завештанија и прилози, располагањето се остварува според намената
на давателот согласно со Статутот.
Во контекст на финансиското работење, значајна новина е одвојувањето средства за заедничкиот буџет на УКИМ - 5% од средствата кои ги
остваруваат единиците, а нивната намена се утврдува со годишна програма за
финансирање на видот и обемот на интегративните функции, која ја донесува
Универзитетскиот сенат. При досегашната реализација во користењето на
овој фонд не се детектирани сериозни тешкотии. Се разбира, постојат дилеми
како е најумно да се искористат тие средства, но и тука се општо прифатени
принципите на вложување во издаваштвото, студентските активности, поддршка
на научни собири, студентски стипендии, во иднина веројатно мобилност на
студенти, некои инвестициони зафати од општ интерес на сите членки и сл.
Транспарентноста на трошењето на овие средства природно е да биде тема
од особен интерес и е загарантирана со годишните финансиски извештаи кои
ги усвојува Сенатот, а со тоа се транспарентни и достапни на секој член на
академската заедница на УКИМ (Прилог: програми за 2009 и 2010 година).
Во новата поставеност на Универзитетот, значајна улога има изградувањето единствен основен систем за регулирање на платите на вработените
на Универзитетот. Во отсуство на мерила и критериуми за финансирање на
дејноста во високото образование, а поаѓајќи од интегративната поставеност
на УКИМ, по подолга постапка за усогласување, со учество на претставници
од повеќе единици, од Универзитетскиот сенат е донесен Правилникот за
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единствените основи за утврдување на платите и надоместоците на вработените
на Универзитетот.
Во Извештајов е неопходно да се споменат и одделни проблеми во
областа на финансиското работење со кои се соочени УКИМ и единиците во
неговиот состав, посебно во поглед на одобрување на плановите за трошење на
реализираните приходи од страна на надлежните министерства. Овде, посебно
кога станува збор за самофинансирачките приходи и на сметките на проектите,
што доведе дел од расходите, проектирани и со рокови планирани со буџетите
на проектите, не можеа да се реализираат, па донаторите добиваа погрешен
впечаток за институцијата која го реализира проектот. Оттаму, повторно се
актуализира иницијативата за изземање на универзитетите од трезорскиот
систем.
Трезорското работење предизвикуваше константни проблеми, односно
отежнато извршување на дејностите кои се финансираат од сопствените приходи
на УКИМ, факултетите и институтите, со што беше доведено во прашање
извршувањето на низа проекти што ги реализираат членките на Универзитетот,
а кои се од витално значење за самиот Универзитет, но и пошироко за Република
Македонија. Од тие причини, Универзитетот, факултетите и научните институти
мораа да се приспособуваат во услови на интегриран универзитет.
Со цел уредување на условите и единствен пристап при постапката
за аплицирање, администрирањето, правата, обврските и одговорноста за
реализацијата на меѓународните проекти на УКИМ, во овој период е донесен
Правилник за реализацијата на меѓународните проекти на УКИМ. Имајќи
го предвид бројот на проекти што се во тек на реализација, како и средствата што
се добиваат од Европската комисија и другите донатори, останува потребата и
во иднина да се бара излез од настанатите проблеми во врска со финансиското
работење на проектите.
***
Во овој дел беа опфатени само неколку главни аспекти на имплементацијата на интегрирацијата на УКИМ, но и покрај одделните проблеми и пречки
со кои тој и единиците се соочуваат, досегашните резултати покажуваат дека
интеграцијата на УКИМ е успешно завршена, по примерот на многу европски
универзитети.
Процесот не е завршен, активностите продолжуваат за реализација на
програмираните цели, а во тек е интензивно работење на стратегијата за развој
во периодот 2011-2020.

Имплементирање на ЕКТ-системот
Во една од препораките на експертскиот тим на ЕУА во 2008, меѓу
другото, се вели:
УКИМ успеа да постигне значителни резултати во имплементирањето
на европскиот кредит-трансфер систем, во менувањето на структурата на дип-
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ломи, во реформата на студиските програми, во усвојувањето интерактивни
методи на настава и во зајакнувањето на учењето коешто во центарот го
има студентот. Додатокот на дипломата ќе стане составен дел од самата
диплома. Сепак, тимот исто така забележа дека нивото на разбирање на
болоњскиот процес, особено концептот на излезни резултати од учењето
(learning outcomes) и новата парадигма наречена учење што во центарот го
има студентот (student centered learning) не се подеднакво распространети кај
сите факултети. Истовремено, покрај структурата на дипломата и европскиот
кредит-трансфер систем, болоњскиот процес вклучува неколку димензии - сите
подеднакво важни. Европските универзитети и другите институции за високо
образование се на различни нивоа на имплементација на овие аспекти. Секако
дека, кога станува збор за ова, УКИМ е добро позициониран во споредба со
државите од Југоисточна Европа.
Тимот препорачува Универзитетот да ги продолжи напорите согласно
со она што веќе го презема, и исто така да изготви план за имплементација и
на другите димензии.
Одредени факултети се многу понапреднати од другите во нивното
развивање на болоњскиот процес и ова сугерира дека е потребно да се воспостави
сеопфатна координација на централно ниво. Централната координација ќе
овозможи постојано информирање на универзитетската заедница за развојните
активности поврзани со болоњскиот процес и ќе ги идентификува начините за
нивната примена на УКИМ.
Ако се направи ретроспектива, студиски програми на УКИМ според
ЕКТ-системот започнаа да се реализираат од академската 2002/2003 година, и
тоа најпрво на Фармацевтскиот и на Филозофскиот факултет. Во изминативе две
години, ЕКТ-системот е воведен во сите студиски програми, како на првиот така
и на вториот циклус студии на факултетите и научните институти. Докторските
студиски програми, исто така, се дизајнирани според ЕКТС.
Факт е дека функционирањето на ЕКТ-системот се одвива во отежнати
услови, бидејќи Универзитетот не добива финансиска поддршка од државата за
имплементација на болоњските принципи.
Низ бројки претставено, сликата на акредитирани студиски програми на
УКИМ е следнава: околу 200 од прв циклус, 200 од втор циклус, студиски програми
од трет циклус и 37 студиски програми во процедура за акредитација.
Во рамките на усогласувањето на високообразовната дејност со Законот,
Статутот и другите акти на УКИМ, факултетите и институтите ги редизајнираа и
ги осовременија своите студиски програми во насока на:





намалување на оптовареноста на студентите со обемот на предметните
содржини;
квантификација на обемот на работа преку воведување на кредити;
воведување на изборни предмети, со што се зголемува можноста за
избор според личен афинитет на студентот;
воведување нови форми на континуирано оценување на студентите.
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Процесот на иновирање на студиските програми според ЕКТС заврши
во академската 2008/2009 година. Со процесот на усогласување на студиските
програми од прв циклус, на ниво на Универзитетот најголем број студиски
програми го прифатија моделот 4+1, четиригодишни студиски програми од прв
циклус и едногодишни студиски програми од втор циклус.
Дел од факултетите го прифатија моделот 3+2. На пример, Правниот факултет „Јустинијан Први“ организира тригодишни студии од прв циклус
и втор циклус студии во траење од 2 години по право, политички науки и
новинарство, а Градежниот факултет организира тригодишни студии од прв
циклус и втор циклус студии во траење од 2 години по геодезија и геотехника.
Одделни, пак, факултети од областа на техничките и медицинските науки
организираат тригодишни професионални студии (Факултетот за електротехника
и информациски технологии, Машинскиот, Природно-математичкиот, Медицинскиот, Фармацевтскиот и Стоматолошкиот факултет). Дел од факултетите со
регулираните професии го одбраа моделот на интегрирани студии прв и втор
циклус, односно петгодишни интегрирани студии за кои се добива звањето
магистер на Архитектонскиот и Фармацевтскиот факултет, потоа, петгодишни
интегрирани студии на Факултетот за ветеринарна медицина, за кои се
добива звањето доктор по ветеринарна медицина и шестгодишни студии на
Медицинскиот факултет, за кои се добива звањето доктор по медицина.
Во однос на вториот циклус студии, најголем дел од факултетите и
институтите ги трансформираа двогодишните студиски програми од втор циклус
во едногодишни студии, а некои од единиците на УКИМ паралелно организираат
и двогодишни студиски програми од втор циклус со цел да им излезат во пресрет
и на кандидатите кои завршиле тригодишни студиски програми од прв циклус
на други универзитети.
Што се однесува до структурата на студиските програми, во периодот
од 2002 до 2008 година процентот на изборните предмети во студиската програма
изнесуваше од 5 до 20% од вкупниот број предмети, додека со донесувањето на
новиот Закон од 2008 година направени се измени и дополнувања на студиските
програми, со цел да се усогласат со законската одредба за минимум 25%
изборни предмети во студиската програма. Кога станува збор, пак, за ЕКТСмодуларност во студиските програми од прв циклус студии, се забележува дека
кај задолжителните предмети нема, додека кај изборните предмети, во најголем
број студиски програми се забележува модуларност (од 2 до 7 кредити), а
дипломскиот труд изнесува од 3 до 30 кредити (најчесто 5 или 10 кредити).
Наспроти ваквата тенденција, во студиските програми од втор
циклус студии, во 90% од студиските програми се забележува модуларност,
и тоа кај задолжителните предмети (од 4 до 20 кредити), а модуларност кај
изборните предмети (од 3 до 10 кредити) се забележува скоро во сите студиски
програми. Магистерскиот труд изнесува од 7 до 30 кредити, но во најчест случај
тој изнесува 20, 24 или 30 кредити.
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***
Редизајнирањето на постојните и воведувањето нови студиски програми
претставува незапирлив процес. Јасна е определбата на УКИМ да разработи и
да применува нови методологии за ефикасно учење и примена на знаењето.
Она што е од особено значење е дека со воведувањето и примената
на студирањето според ЕКТ-системот на УКИМ е постигната целта за елимини
рање на малиот проток на студентите и за скусување на рокот на студирање.
Досегашните резултати покажуваат видливо зголемен проток на студентите од
една во друга студиска година.
Она што се почетни чекори и му претстои на УКИМ на патот до изградбата
на целосен европски кредит-трансфер систем е овозможување трансфер на
студентите во процесот на студирањето - интрауниверзитетски (помеѓу самите
единици на УКИМ), национален - помеѓу универзитетите и другите самостојни
високообразовни институции во земјата, и конечно, меѓународен трансфер помеѓу институциите од нашата земја и институции од други земји.
Подолгорочно гледано, со воведувањето на кредит-трансфер системот
во студирањето, Универзитетот очекува да ги оствари следниве цели: зголемена
мобилност на студентите на институционално и национално ниво; прецизен увид
во обемот на работата и изразување на оптовареноста на студентот во процесот
на студирањето; развивање и функционирање на механизми за перманентно
следење на напредокот на студентот според резултатите од учењето;
објективност во оценувањето и признавањето на резултатите од студирањето;
остварување компатибилност на студиските програми на институционално и
на национално ниво; воспоставување меѓународна мобилност на студентите
и остварување компатибилност на студиските програми на интернационално
ниво, според принципите на европскиот кредит-трансфер систем; непречен
трансфер на постигањата на студентот од една во друга институција; зголемена
индивидуализација во текот на студирањето; создавање основи за остварување
на концептот за доживотно учење. Со еден збор, создавање креативно насочен
студент кон учењето, подвижен студент, кој рамноправно ќе може да се вклопи
во високообразовниот систем на Европа и кој ќе биде оспособен и за работа на
широкиот и слободен европски простор.
Во услови на ширење на мрежата на високообразовна понуда во
земјата, реалното заживување на ЕКТ-системот во студирањето и европската
димензија во креирањето на студиските програми во сите научни подрачја на
УКИМ претставуваат одговор на предизвикот за континуирана компетиција и
компетентност на апликативната примена на академските знаења, вештини
и способности, создавање мобилност на студентите и наставниот кадар и
отвореност на Универзитетот кон потребите на пазарот на трудот.
На таков начин се препознава успешноста во работењето и вистинското
стратегиско позиционирање на првиот државен, најстар и најголем универзитет
во Република Македонија - Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во
сферата на современите промени на високообразовната дејност пред сè на
национално, но секако и на регионално и на меѓународно ниво.
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Првите искуства од програмата за мобилност на студентите
и академскиот кадар
Ова прашање неспорно е една од основните цели на Болоњската
декларација, чиј потписник е и Македонија. Од листата на мерки кои се усвоени
на последната министерска конференција, за да се обезбеди 25% зголемување
на бројот на мобилности на студентите и наставниот кадар за секоја земја до
2020 година, најважни се следниве:
 Студиските програми да се дизајнираат на таков начин, т.н. „прозорци за
мобилност“ да станат интегрален дел од нив. Под поимот „прозорци за
мобилност“ се подразбира планирање на семестри во кои сите предмети
се изборни што би овозможило токму тие семестри да се искористат за
мобилност на друг универзитет.
Заедничките студиски програми да станат вообичаена практика.
Заеднички студиски програми се оние студиски програми во чие
дизајнирање и спроведување учествуваат два или повеќе универзитети.
По завршувањето на овие студии може да се издаваат двојни дипломи,
посебна диплома од секој вклучен универзитет, или заедничка диплома,
диплома на која стојат ознаките на двата универзитета и двата ректора
кои можат да бидат на англиски јазик или на двата јазика на соодветните
институции.
Обезбедување на стипендии и грантови.
Обезбедување интернационализацијата да биде дел од внатрешната и
надворешната оцена на квалитетот на високото образование (учество
на странски експерти во процесите за евалуација).
Од горните препораки јасно е дека првите две се во надлежност на
универзитетите, додека последните се обврска на државната власт. Логичен
заклучок би бил дека наместо законската обврска универзитетите да нудат
студиски програми на англиски јазик, подобро е да се подготват низа мерки за
да се привлечат странски студенти, бидејќи во спротивно залудна е нивната
понуда.
Што се однесува до Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ може да се
констатира дека преку ТЕМПУС-проектите се изготвени околу 16 меѓународни
заеднички студиски програми, од кои, за три се потпишани договори за двојна
диплома, а уште 6 се во тек на подготовка. Добар дел од нив мораа да бидат
прекинати по завршувањето на финансирањето од ТЕМПУС, како резултат на
недостаток на средства за мобилност што е клучно за одржувањето на овие
програми.
Во контекст на приспособувањето на студиските програми, предлогот за
поголема застапеност на изборните од вкупниот број предмети (40%) се коси
со основниот европски концепт за структурата на студиските програми. Имено,
основната препорака е структурата да зависи од посакуваните компетенции
на профилот, што е тешко да се обезбеди доколку на студентот му се остави
превисок процент на изборност. Кај регулираните професии ова прашање
станува уште поакутно.
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Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” е активно вклучен во следниве
мрежи за мобилност на студенти и наставен кадар:
 Erasmus Mundus External Cooperation Window (EMECW), BASILEUS;
 Erasmus Mundus External Cooperation Window (EMECW), - JoinEU-SEE;
 ERASMUS Life Long Learning-програмата за мобилност на студенти и
наставен кадар.
Од воведувањето на програмите за мобилност, до 30 септември 2010
година, на универзитетите во Европа студираа 120 студенти од УКИМ, а 27
студенти од европските универзитети реализираа дел од своите студии на
УКИМ.
Од академската 2008/2009 година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”
во Скопје е учесник во програмата за размена на студенти и академски кадар
BASILEUS (Balkan Academic Scheme for the Internationalisation of Learning Together
with EU Universities), чијашто главна проектна активност е зголемување на
размената на студенти, истражувачи и наставно-научен кадар на сите нивоа во
високото образование меѓу земјите од Европската унија и земјите од Западен
Балкан. Целта на програмата, покрај создавање цврста и долготрајна соработка
меѓу универзитетите - учесници во програмата, претставува и промовирање
мобилност на студенти и наставници помеѓу земјите од Западен Балкан и земјите
од Европската унија.
Во академската 2009/2010 година, во рамките на програмата за мобилност
BASILEUS, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ студиски престој реализираа
6 студенти, чиј престој се одвиваше како на ниво на додипломски, така и на ниво
на постдипломски студии, за период од 6 и 10 месеци на следниве факултети
во рамките на Универзитетот: Филолошки факултет „Блаже Конески“, Правен
факултет „Јустинијан Први“, Економски факултет и Факултет за земјоделски
науки и храна. Престој од 1 месец на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“
реализираше и професор од Универзитетот во Љубљана, Словенија.
Почнувајќи од академската 2009/2010 година, Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј” во Скопје учествува и во програмата за мобилност JoinEU-SEE Erasmus
Mundus, која претставува програма за академска мобилност меѓу земјите од
Европската унија и земјите од Западен Балкан. Координатор на оваа програма
за мобилност е Универзитетот во Грац, а во програмата учествуваат и следниве
универзитети - партнери од Европската унија: Католичкиот универзитет во Лувен,
Белгија; Масарик - универзитетот, Брно, Чешка; Универзитетот во Болоња,
Италија; Универзитетот во Гранада, Шпанија; Универзитетот во Гронинген,
Холандија; Универзитетот во Латвија, Рига, Латвија; Универзитетот во Турку,
Финска; Вилнус-универзитетот, Литванија. Од земјите од Западен Балкан, пак,
покрај Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, учествуваат следниве
универзитети: Универзитетот во Белград, Србија; Универзитетот Црна Гора, Црна
Гора; Универзитетот во Мостар, Босна и Херцеговина; Универзитетот во Нови
Сад, Србија; Универзитетот во Приштина, Косово; Универзитетот во Сараево,
Босна и Херцеговина; Универзитетот во Тирана, Албанија; Универзитетот во
Тузла, Босна и Херцеговина.
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Во рамките на програмата, во академската 2009/2010 година, студиски
престој на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје реализираа 3 студенти,
и тоа: двајца студенти од Масариковиот универзитет во Брно, Република Чешка
и еден студент од Универзитетот во Латвија. Студискиот престој во времетраење
од еден семестар студентите го реализираа на Правниот факултет „Јустинијан
Први“, на Економскиот и на Филозофскиот факултет.
***
Досегашните искуства покажуваат дека повеќето од мобилностите од
еден факултет се остваруваат кај иста партнерска институција, што се должи
на компатибилна студиска програма и на споделувањето на искуството меѓу
студентите. Најголем број мобилности се остваруваат на универзитетите од
регионот, што се должи на јазикот на настава и на компатибилна студиска
програма. Исто така, се забележува промена на предмети од договорот за
студирање поради отсуство на консултација при изборот на предметите и
промени во понудата од универзитетот, а студентите кои реализираат мобилност
на нашиот Универзитет имаат слабо познавање на англискиот јазик.
Во прилог на Извештајот се презентирани резултатите од анкетата
во која учествуваа студентите кои реализирале студиски престои во рамките
на програмите за мобилност, спроведена со две фокусни групи составени
од студенти кои реализирале студиски престој на универзитети во странство,
и тоа, првата за академската 2008/2009, а втората за академската 2009/2010
година.

Кадровски ресурси - наставен кадар
И покрај тоа што кадровската состојба на УКИМ не е во фокусот на
точките на оваа, втора последователна евалуација, даден е кус осврт, пред сѐ,
како одговор на една од препораките содржани во извештајот на експертскиот
тим во 2008:
На УКИМ проблемот е усложнет со неможноста да се заменат оние што
се пензионираат, бидејќи Владата тоа не го дозволува. Во сегашната академска
2007/2008 година, Владата дозволи склучување договори само со одреден број
асистенти. Повторно, ова може да служи само како привремена мерка. Потребно
е да се ревидира сегашната политика и да се утврдат јасни критериуми за да се
одлучува за бројот на нови вработени, и за тоа под кои услови ќе се склучуваат
договорите. Во крајна линија, конечната одлука околу кадровските прашања
треба да му се препушти на Универзитетот.
Универзитетот перманентно пред надлежните органи го актуализира и
бара разрешување на прашањето за кадровското екипирање согласно со новите
промени во високото образование. Врз основа на идентификуваните потреби и
предлозите искажани од страна на единиците на УКИМ, се доставуваат барања
до надлежните органи за нови вработувања, како по основа на престанок
на работниот однос поради пензионирање, така и поради проширување и
развивање на дејноста.
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И покрај рестриктивната политика на Владата на Република Македонија
во поглед на нови вработувања, Универзитетот во изминатиот период успеа да
обезбеди согласности за нови вработувања и согласности за воспоставување
двоен работен однос на Медицинскиот и Стоматолошкиот факултет.

За прилозите во Извештајот
Во продолжение на материјалот се дадени прилози, според редоследот
на анализираните аспекти и врз основа на насоките и процедурата за
спроведување последователна евалуација, утврдени од Европската асоцијација
на универзитети. Притоа, применет е аналитички пристап во презентацијата
на информациите и податоците, со споредбени согледувања на резултатите од
студентската анкета и другите податоци, во однос на состојбите презентирани
во Извештајот за самоевалуацијата на УКИМ во периодот 2002/03-2005/06
година.
На тој начин е направен обид да се добие што појасна слика за
настанатите промени и за актуелните состојби, како и за степенот на развој
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во сите сфери на неговото
дејствување.
Во овој дел од Извештајот се дадени само кратки извадоци од анализата
на податоците од одделните делови во прилозите.

Наставно-научен и соработнички кадар
Наставниот кадар на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ го сочинуваат
вкупно 2157 наставници, научни работници и соработници, од кои 2042 отпаѓаат
на факултетите, а 115 на шесте институти - постојани членки на УКИМ.
Хонорарно ангажираниот кадар останува околу 10% како и во претходната
евалуација. Во изминатиот период има незначително намалување на наставниот
кадар на факултетите за 3,1%. Односот наставник - соработник е неповолен (на
еден наставник доаѓа 0,56 асистент). Академската структура на наставниот и
помошнонаставниот кадар е соодветна и ги следи законските одредби. Така,
91,3% од наставниците се доктори на науки, а 69,2% од соработниците се
магистри.
Старосната структура на наставниците е неповолна, скоро и да нема
наставници помлади од 35 години, а најголемиот процент професори се
постари од 45 години (75,85%). Притоа се забележува значајна разлика меѓу
факултетите. Позитивен тренд на подмладување има на биотехничките науки,
а на другите факултети доминира старосната група над 45 години, при што
најмногу наставници постари од 55 години има на медицинските науки.
Состојбата со помошнонаставниот и научниот кадар е, исто така,
неповолна. Иако најголемиот број од членовите на соработничкиот кадар
припаѓаат на возрасната група 25-35 години, сè уште има соработнички кадар во
повозрасните групи. Пожелно е вработување на млад кадар. Меѓу наставниците
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доминира машкиот пол, а меѓу соработниците женскиот, што би довело до
урамнотежување на половата застапеност во блиска иднина.
Во услови на рестриктивна политика за вработување на млади научни
кадри, во анализираниот период речиси сите факултети се соочија со процес
на стареење на ангажираниот наставно-научен кадар. Старосната структура во
учебната 2009/2010, во споредба со 2005/2006 година, покажува дека процентот
на наставници помлади од 35 години опаднал од 3,4% на 2,7%.
Институтите се интегрирани во Универзитетот. Но, и кај нив има значајно
намалување, особено на младиот истражувачки кадар, со што се влошува
старосната структура, а постои и влошување на структурата по академските
звања.
Бројот на студенти по наставник на ниво на УКИМ изнесува просечно
24, а по соработник (помошнонаставен кадар) двојно повеќе (≈ 45 студенти).
Притоа постојат значајни разлики помеѓу различните студиски области.
Алармантни се податоците и за оптовареноста на соработничкиот кадар. На
сите студиски програми недостасува и наставен и помошнонаставен кадар, и е
потребно негово значајно подмладување.
Високиот број на студенти по наставник и соработник го отежнува
квалитетното спроведување на ЕКТС.

Студенти и студентска анкета
Вкупниот број студенти на УКИМ запишани на додипломските студии
во 2010/11 изнесува 31638. Ако се разгледува целиот евалуационен период од
2006/7 до 2010/11, постои намалување на вкупниот број студенти за 10,52 %
(споредено со 2,83 % во претходниот евалуационен период). Отворањето на
нови приватни универзитети, воведувањето на дисперзирани студии, како и
преминувањето на два факултета од УКИМ на новоотворениот Универзитет „Гоце
Делчев“ во Штип се дел од причините кои доведоа до овој несакан тренд.
Меѓутоа, минатите две години, а особено во тековната 2010/2011 година,
бројот на новозапишани студенти во прва година (7842 студенти) покажува
прираст од 18,23% во однос на претходната 2009/10 (6633 студенти). Ова
се должи на зголемениот интерес за студирање на нашиот Универзитет, на
намалената партиципација за студирање и зголемениот број на средношколци
кои се запишуваат на факултет. И покрај тоа, УКИМ мора многу поагресивно
да води кампања за промовирање на своите вредности кај средношколската
популација за да ги привлече во своите редови. Во овој период е намален уделот
на студенти кои студираат со кофинансирање, особено кај општествените
науки, што се должи на зголемените државни квоти и во таа смисла УКИМ нема
непосреден начин да влијае врз одлуките на Владата.
Структурата на студентите според полот на ниво на целиот
Универзитет во овој период е скоро непроменета и постојано изнесува 45:55 во
корист на женската популација. Кај општествените науки во последнава година
има 67,35 % студентки, кај медицинските науки нивниот удел е 61,88 %, додека
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кај уметностите, биотехничките, техничките и природно-математичките науки
мнозинство е машката популација и уделот се движи од 57,59 до 63,28 %.
Во овој период, бројот на редовните студенти се движи од 86 до неполни
90%. Веројатно заради природата на студирање, најголем удел на вонредни
студенти има кај општествените науки. Со цел да се привлечат што поголем
број вонредни студенти треба, онаму каде што тоа може, да се воведуваат
форми на учење на далечина, особено ако се земе предвид сегашниот степен
на компјутеризација и достапноста на електронската комуникација во нашата
земја. Исто така, треба да се развие стратегија за привлекување на странски
студенти како што тоа беше пред повеќе години.
Анализата на националната структура на студентите во овој период
покажува дека е зголемен бројот на студентите од немакедонска националност.
Ако во 2006 процентот на другите националности бил 14,39 %, во 2010 тој
изнесувал 20,07%. Целиот период бележи благ пораст на студентите од албанска
националност од 6,24 до 8,15 %.
До крајот на 2010 година, вкупниот број на дипломирани студенти
од постоењето на УКИМ изнесува импресивни 133 046. Во овој евалуационен
период од 4 години дипломирале вкупно 23 574 студенти, или просечно
5894 студенти годишно. Ефикасноста на студирањето, анализирана преку
бројот на повторно запишани студенти, иако покажува одредени осцилации е
подобрена во однос на претходниот евалуационен период. Ова е придобивка од
воведувањето на ЕКТС, а може да се доведе и во корелација со студентската
анкета каде што се гледа дека е подобрено извршувањето на обврските и
студентите учат повеќе време во овој, во однос на претходниот евалуационен
период.

Студентска анкета
Универзитетската средина
Генерално, информираноста на студентите во периодот 2006-2010
година е подобрена, но факултетите сè уште треба да работат на подобрување
на информирањето иако, според повеќе од половината студенти, оваа
учебна година факултетите понудиле доволно информации за студирањето.
Во однос на 2006 година има подобрување на редовноста на наставата и
извршувањето на обврските на студентите. Ова се податоци засновани на
изјави на самите студенти, но сè уште мора да се подобруваат механизмите за
зголемување и на овие вредности. Општ е заклучокот дека на УКИМ се учи
сè повеќе. Студентите на втора година одговориле дека главно учат повеќе од
5 часа дневно. За завршниот испит, пак, најчесто учат до 15 дена, додека во
2006 учеле 15-30 дена. Скратувањето на времето за подготовка на завршните
испити веројатно е поради зголемувањето на редовноста на студентите и
интензитетот на процесот на учење и ЕКТ-системот. Иако процентот на учење
од „фотокопија“ е намален, а процентот на учење од оригинали е зголемен,
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сè уште има огромен простор за подобрување. Има разлики по ова прашање по
групи на науки.

Предметите и професорите
Генерално, студентите имаат став дека се зголемува обемноста
и тежината на предметите, но дека истовремено се зголемуваат и
унапредувањето на знаењата и потребноста на предметите. Треба
повеќе да се работи на атрактивноста, но и на организираноста на предметите.
Во однос на усогласеноста и разбирливоста, може да се констатира дека и покрај
различните резултати за достапноста на литературата, студентите се главно
задоволни од усогласеноста на литературата со наставната материја
и од нејзината разбирливост. Одговорите за наставниците и за асистентите
имаат блиски вредности, но асистентите за една нијанса се подобро
оценети од страна на студентите. Кај наставниците најдобро се оценети
редовноста и подготвеноста за часот. Најголем напредок е потребен во
сферата на поголемата интерактивност и разбирливоста на предавањата.
Анкетата покажа дека вредностите за пристапите на оценување на
професорите се доста високи. Потребен е поголем напредок во сферата
на јасноста и недвосмисленоста на прашањата и на тестовите и на завршните
испити. Студентите се задоволни од начинот на оценување, од достапноста до
резултатите и од објективноста на професорите и оценувањето.

Мобилност на студентите
Иако програмата Еразмус е воведена пред две години, сепак, генерално
е многу мала информираноста за постоењето на програмата (19%).
Единствено студентите на медицинските науки се малку поинформирани за оваа
програма (34%). Од информираните само 12% размислувале или планирале
да ја искористат можноста што ја нуди оваа програма. Доколку се подобри
информираноста веројатно бројот на кандидати за посета на странските
универзитети ќе се зголеми. Дека на нивните матични факултети постојат
Еразмус-координатори „пријавиле“ 12%. Од страна на студентите позитивно
се оценети само 5%. Дека на нивните матични факултети постојат ЕКТСкоординатори „пријавиле“ 49%. Постојат факултети кај кои запознаеноста е
69% (биотехнички науки) и 63% (општествени науки). Позитивно од страна на
студентите се оценети 31% од испитаниците. Потребни се повеќе активности
за поширока промоција на Еразмус-програмата и зајакнување на ЕКТсистемот.
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PRILOG

1

INTEGRACIJA

1. СТРУКТУРА НА УКИМ
ФАКУЛТЕТИ
1. Архитектонски факултет
2. Градежен факултет
3. Економски факултет
4. Машински факултет
5. Медицински факултет
6.
Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“
7.
Правен факултет „Јустинијан Први“
8.
Природно-математички факултет
9.
Стоматолошки факултет
10. Технолошко-металуршки факултет
11. Факултет за ветеринарна медицина
12. Факултет за драмски уметности
13. Факултет за електротехника и информациски технологии
14. Факултет за земјоделски науки и храна
15. Факултет за ликовни уметности
16. Факултет за музичка уметност
17. Факултет за физичка култура
18. Фармацевтски факултет
19. Филозофски факултет
20. Филолошки факултет „Блаже Конески“
21. Шумарски факултет
22. Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер
23. Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
НАУЧНИ ИНСТИТУТИ
1.
Економски институт
2.
Земјоделски институт
3.
Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
4.
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
5.
Институт за сточарство
ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - ЈАВНИ НАУЧНИ УСТАНОВИ
1.
Институт за македонска литература
2.
Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“
3.
Институт за национална историја
4.
Институт за фоклор „Марко Цепенков“
ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - други високообразовни установи
1.
Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје
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ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ - други организации
1.
Академско културно-уметничко друштво „Мирче Ацев“ - Скопје
2.
Државен студентски дом „Пелагонија“ - Скопје
3.
Државен студентски дом „Томе Стефановски - Сениќ“ - Скопје
4.
Државен студентски центар „Скопје“ - Скопје
5.
ЈЗО Јавна здравствена станица на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

2. ШЕМА НА УПРАВУВАЊЕ НА УКИМ
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3. СОСТАВ на ОРГАНИТЕ и ТЕЛАТА за УПРАВУВАЊЕ
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
1. Универзитетски сенат
Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган
Сенатот го сочинуваат:
1. ректорот на Универзитетот;
2. по 2 претставника од факултетите на Универзитетот од редот
на професорите;
3. по 1 претставник од научните институти на Универзитетот
од редот на научните советници;
4. по 1 претставник од придружните членки - национални
јавни научни установи од редот на научните советници;
5. 1 претставник на Православниот богословски факултет
„Св. Климент Охридски“ (други високообразовни установи);
6. 1 претставник избран од придружните членки - други
организации;
7. 18% од бројот на членовите на Сенатот од претходните алинеи
на овој член се претставници од студентите, избрани од Студентскиот
парламент на Универзитетот.
2. Ректорска управа
Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите, односно директорите на единиците и претседателот на Студентскиот
парламент на Универзитетот.
Со Ректорската управа раководи ректорот.
Во работата на Ректорската управа учествува и генералниот
секретар на Универзитетот, без право на одлучување.
Ректорската управа ги формира следниве комисии:
1) Комисија за настава
2) Комисија за наука
3) Комисија за финансии, инвестиции и развој
4) Комисија за соработка со универзитетите во земјата и во странство
5) Комисија за издавачка дејност
6) Комисија за нормативна дејност
7) Комисија за информатичка технологија
8) Комисија за студентски стандард
9) Комисија за култура и спорт.
По потреба, Управата може да формира и други комисии.
Управата, со одлука, ги утврдува надлежноста и составот на комисиите и ги именува нивните претседатели, при што во составот се води сметка
за застапеноста на претставници од различни наставно-научни области.

31

32 Извештај за самоевалуацијата на УKИM / (за периодот 2006/07 - 2009/10)

Членовите од редот на студентите во комисиите и работните тела
на Универзитетот се избираат од страна на Студентскиот парламент на
Универзитетот.
3. Универзитетски совет
Универзитетскиот совет брои 11 члена:
1. 6 члена именува Сенатот, и тоа по 1 лице од секое наставнонаучно подрачје (природно-математичко и биотехничко, техничко-технолошко,
медицинско, општествено-хуманистичко и уметничко подрачје), по принципот
на ротација во рамките на наставно-научните области, кое не е член на Сенатот,
од кои 1 е студент, по предлог на Ректорската управа и Студентскиот
парламент;
2. 3 члена именува Собранието на Република Македонија;
3. 1 член именува Стопанската комора на РМ;
4. 1 член именува градот Скопје.
Универзитетскиот совет од редот на своите членови избира претседател. Универзитетскиот совет претседателот го избира од членовите именувани од Сенатот. Претседателот се избира со мнозинство од вкупниот број
членови на Универзитетскиот совет.
4. Наставно-научен совет
Наставно-научниот совет на факултетите го сочинуваат редовните и
вонредните професори и доцентите.
Во наставно-научниот совет свои претставници избираат соработниците
и студентите.
Претставниците на соработниците се застапени со не повеќе од 10% од
вкупниот број наставници.
Претставниците на студентите се избираат од страна на Студентскиот
парламент на факултетот. Мандатот на студентите е 2 години. Бројот на
претставниците од редот на студентите не може да биде помал од 10% од
вкупниот број членови на наставно-научниот совет. Бројот на соработниците
и начинот на нивниот избор, како и бројот на студентите во наставнонаучниот совет се регулираат со правилникот на единицата.
На факултет на кој се избрани повеќе од 100 наставници, наставнонаучниот совет го сочинуваат претставници избрани од организационите
единици (катедри, институти, центри и слично), од страна на редовните и
вонредните професори и доцентите.
Изборот се врши сразмерно на наставниците избрани, односно распоредени во организационата единица на начинот и според условите определени во Статутот и со правилникот на единицата.
Секоја организациона единица е застапена со најмалку еден претставник. Изборот се врши со тајно гласање, од страна на лицата избрани
во звања, а кои се распоредени во соодветната организациона единица.
Поблиски одредби за утврдување на бројот и за начинот на избор
се утврдуваат со правилникот на факултетот.
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5. Научен совет на научен институт
Научниот совет го сочинуваат лицата избрани во наставно-научни,
односно научни звања, претставници на соработниците и претставници на
студентите.
Претставниците на студентите се бираат од 2. и 3. циклус, со мандат
од 2 години.
6. Стручна служба
Стручната и административната служба се организираат како интегрирана стручна и административна служба на Универзитетот (во натамошниот
текст: Служба на Универзитетот), која ја сочинуваат Централната стручна и
административна служба - Ректоратот и стручните и административни служби
на единиците.
Службата на Универзитетот се организира по сектори, во согласност
со функционалната поврзаност на дејноста на единиците на Универзитетот
утврдени со Статутот.
Начинот на работа, видовите на работните места, работните задачи
со условите, бројот на извршителите и нивните права, обврски, одговорности
и други прашања сврзани со Службата на Универзитетот, се утврдуваат со
општ акт на Ректорската управа, по предлог на ректорот.
Со работата на Службата на Универзитетот раководи генералниот
секретар на Универзитетот. Генералниот секретар за својата работа е
одговорен пред ректорот и Ректорската управа на Универзитетот. Со службата
на единицата раководи секретар којшто за својата работа е одговорен пред
деканот, односно директорот и пред генералниот секретар.
7. Комисија за евалуација
Самоевалуацијата на Универзитетот ја спроведува Комисијата за евалуација на Универзитетот, составена од 9 члена.
Членовите на Комисијата за евалуација на Универзитетот се избираат,
со тајно гласање, од страна на Сенатот, и тоа 6 од редот на наставниците и
3 од редот на студентите, кои не се членови на Сенатот.
Мандатот на наставниците е четири години, а на претставниците на
студентите две години.
При изборот на членовите на Комисијата се обезбедува соодветна
застапеност на сите наставно-научни области на Универзитетот.
8. Стручен совет за докторски студии
Стручниот совет за докторски студии го сочинуваат:
● проректорот за настава;
● проректорот за наука;
● пет члена од различни научни подрачја од редот на професорите,
односно од вишите научни соработници и научни советници, од кои најмалку
еден е од научните институти.
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Претседател на Стручниот совет за докторски студии е проректорот за
настава.
Членовите на Стручниот совет за докторски студии од став 1, алинеја 3
на овој член, по предлог на ректорот, се избираат од страна на Универзитетскиот
сенат.
Мандатот на членовите на Стручниот совет за докторски студии трае
четири години.

4. ЛИСТА на НОРМАТИВНИ АКТИ
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
(достапни на линкот: http://www.ukim.edu.mk/mk_dok.php?jazik=1&kid=3&gid=1)











Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје
Правилник за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
нaучни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје
Исправка на Правилникот за избор во звања
Анекс 2 - образец кон извештајот за избор во наставно-научно, научно,
наставно-стручно и соработничко звање
Правилник за донесување студиски програми
Правилник за донесување и реализација на заеднички студиски
програми во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на прв и втор циклус универзитетски студии
Правилник за изборот, разрешувањето, надлежноста и работата на
студентскиот правобранител на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во
Скопје
Правилник за организирање на издавачката дејност на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј” во Скопје
***



Правилници за внатрешните односи и работењето на единиците во
состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје



Правилник за единствените основи за утврдување на платите и
надоместоците на вработените на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”
во Скопје
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5. ПРАВИЛНИК за условите, критериумите и правилата
за запишување и студирање на трет циклус - ДОКТОРСКИ
СТУДИИ на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Врз основа на член 52, став 1, алинеја 23 од Законот за високото
образование (Сл. весник на РМ бр. 35/08, бр. 103/08, бр. 26/09, бр. 34/09 и
бр. 99/09) и член 235 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, Универзитетскиот сенат, на 18. седница одржана на 22.2. 2010 година,
го донесе следниов

ПРАВИЛНИК

за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање
на трет циклус студии - докторски студии
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
I. Општи одредби
Член 1
Со овој Правилник се регулира третиот циклус на студии - докторски
студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (во натамошниот
текст: докторски студии).
Правилникот ги опфаќа: организацијата, координацијата и реализаци
јата на докторските студии, условите и начинот на запишување студенти,
структурата на студиите, правилата за студирање, постапката на пријавување,
изработка и одбрана на докторската дисертација, како и називите на научниот
степен доктор на науки.
Член 2
На Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (во натамошниот текст:
Универзитетот) се организираат академски докторски студии од подрачјата на:
• природно-математичките науки
• техничко-технолошките науки
• биомедицинските науки и здравството
• биотехничките науки
• општествените науки
• хуманистичките науки и уметностите.
Докторските студии можат да се организираат и како мултидисципли
нарни во повеќе подрачја.

•

Член 3
Докторските студии се организираат со цел:
унапредување на научноистражувачката, уметничката и стручната
работа;
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•
•

пренесување знаење на новите генерации;
оспособување кадар кој самостојно ќе води оригинално научно
истражување, развивање на нови технологии и уметнички проекти.

Член 4
Докторските студии на Универзитетот се организираат и се реализираат
во согласност со правилата на болоњскиот процес и со европскиот кредиттрансфер систем.
II. Организација, координација и реализација
на докторските студии

Оддел за докторски студии
Член 5
Докторските студии се организираат во оддел за докторски студии со
назив: Школа за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје (во натамошниот текст: Школа за докторски студии).
Називот на англиски јазик е Doctoral School.
Школата за докторски студии обезбедува:
• единствени критериуми за обезбедување квалитет на докторските
студии во сите научни подрачја;
• рационално користење на научноистражувачките и други кадри, како и
расположливата истражувачка инфраструктура;
• можност за организирање на мултидисциплинарни студии.
Докторските студии се организираат и се реализираат од факултетите и
научните институти на Универзитетот.

Стручен совет за докторски студии
Член 6
Докторските студии се координираат од страна на Стручен совет
за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (во
натамошниот текст: Универзитетски стручен совет за докторски студии), кој,
пак се формира од страна на Универзитетскиот сенат.
Составот, надлежностите и начинот на работа на Универзитетскиот
стручен совет за докторски студии се утврдени со Статутот на Универзитетот,
со актот за неговото формирање и со овој Правилник.
Универзитетскиот стручен совет за докторски студии:
- на Универзитетскиот сенат му предлага студиски програми за докторски
студии, врз основа на предлозите на единиците и на придружните членки
кои вршат високообразовна дејност за докторски студии. Претходно
мислење до Сенатот дава Ректорската управа на Универзитетот;
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ги координира докторските студии на Универзитетот;
се грижи за обезбедување на квалитетот на докторските студии;
се грижи за поврзување на постојните и поттикнување на нови докторски
студии;
- до Ректорската управа доставува предлог за конкурсот за запишување
студенти на докторски студии, врз основа на предлозите на единиците и
на придружните членки кои вршат високообразовна дејност за докторски
студии (број на студенти, износ на школарина и други елементи на
конкурсот);
- ја потврдува ранг-листата за прием на студенти по конкурсот за
студирање на докторски студии;
- ја утврдува листата на ментори;
- по предлог на носителите на студиските програми, ја потврдува листата
на изборни предмети за стекнување генерички знаења и вештини за
истражување;
- ја координира наставата на предметите за стекнување генерички знаења
и вештини за истражување;
- ја координира организацијата на докторски семинари и годишни
конференции;
- се грижи за реализација на овој Правилник, за што донесува упатства и
други општи и поединечни акти;
- врши и други работи утврдени со овој Правилник и работи што ќе му
бидат доверени од Универзитетскиот сенат.
Стручните, административните и техничките работи за потребите на
Универзитетскиот стручен совет за докторски студии се вршат од страна на
Стручната служба на Универзитетот.
-

Надлежности на факултетите и научните институти на Универзитетот во
организирањето и реализацијата на докторските студии
Член 7
Надлежните органи на факултетите и научните институти на Универзи-

тетот:
- ги изготвуваат и ги предлагаат студиските програми за докторски
студии;
- го утврдуваат составот на советите на студиските програми на кои се
предлагачи;
- обезбедуваат користење на простор и истражувачка опрема (библиотечен
фонд, бази на податоци, лаборатории и сл.) при реализирање на
студиските програми што ги организираат;
- по барање на раководител на студиска програма одобруваат користење
на простор и истражувачка опрема за реализација на студиски програми
кои ги организираат и реализираат други факултети и научни институти
во состав на Универзитетот;
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ги водат досиејата на студентите согласно со овој Правилник;
одлучуваат во постапката за оцена на темата на пријавената докторска
дисертација и во постапката за оцена и за одбрана на докторската
дисертација;
- одлучуваат за распределба на средствата стекнати за организација на
докторските студии и извршуваат финансиски обврски за активностите
што се реализираат на нивните институции, согласно со актите на
Универзитетот;
- вршат и други работи.
Стручните, административните и техничките работи за потребите
на факултетот, односно научниот институт, се вршат од страна на стручната
служба на факултетот, односно на научниот институт.
-

Совет на студиска програма
Член 8
За секоја студиска програма се формира совет на студиската програма.
Советот на студиската програма го сочинуваат лица избрани во наставнонаучни и научни звања на Универзитетот во научните области кои припаѓаат на
научното поле каде што припаѓа студиската програма.
Припадноста на лицата на научната област според студиската програма
се утврдува од страна на наставно-научниот совет на факултетот, односно
научниот совет на институтот кој, односно кои ја предлагаат студиската
програма.
Доколку сите членови на советот на студиската програма припаѓаат
на еден факултет, односно научен институт, неговата функција може да ја
врши наставно-научниот совет на факултетот, односно научниот совет на
институтот.
Составот на советот се утврдува со студиската програма, а се конституира
по нејзината акредитација.

-

-

Член 9
Советот на студиската програма:
пред објавувањето на конкурсот утврдува план за ангажираноста на
наставниците и листа на потенцијални ментори на докторски студии за
секоја академска година и го доставува до Универзитетскиот стручен
совет за докторски студии заради објавување на интернет-страницата
на Универзитетот;
ги утврдува дополнителните критериуми за запишување студенти на
докторски студии кои се составен дел на конкурсот;
утврдува прелиминарна и конечна ранг-листа на пријавените кандидати
по конкурсот за запишување на студиските програми;
по предлог на кандидатот назначува ментор, односно коментор;
одлучува за промена на ментор;
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-

-

одлучува за ангажирање на наставник и лице од практиката во
реализацијата на студиските програми;
учествува во постапката за оцена на темата на пријавената докторска
дисертација и во постапката за оцена и за одбрана на докторската
дисертација;
врши и други работи утврдени со овој Правилник и работи што ќе
му бидат доверени од Универзитетскиот стручен совет за докторски
студии.

Раководител на студиска програма
Член 10
Раководителот на студиската програма, по предлог на деканот/деканите,
односно на директорот/директорите, се избира од страна на советот на студиската
програма. Изборот го потврдува Ректорската управа на Универзитетот.
Мандатот на раководителот е четири години.

-

-

Член 11
Раководителот:
ги свикува и раководи со седниците на советот на студиската
програма;
ги потпишува актите од надлежност на советот на студиската
програма;
организира средба со пријавените кандидати;
се грижи за организирање на наставата (распореди, сесии);
ги утврдува финансиските потреби за реализација на студиската
програма и ги доставува до надлежен орган за одлучување;
ги изготвува и ги доставува до советот на студиската програма, актите
и материјалите за прашања чие одлучување е во негова надлежност,
доколку поинаку не е утврдено со овој Правилник;
ги извршува одлуките на советот на студиската програма;
ја координира соработката помеѓу советот на студиската програма и
Универзитетскиот стручен совет за докторски студии;
врши и други работи утврдени со овој Правилник и кои ќе му бидат
доверени од Универзитетскиот стручен совет за докторски студии и од
советот на студиската програма.

Заеднички одредби
Член 12
За начинот и постапката на одлучување на Универзитетскиот стручен
совет за докторски студии, советот на студиската програма и на комисиите
утврдени со овој Правилник, соодветно се применуваат одредбите за начинот и
постапката за одлучување на наставно-научниот совет на факултетот, односно
научниот совет на институтот.
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Одлуките на органите и телата од став 1 на овој член се конечни, доколку
поинаку не е утврдено со овој Правилник.
III. Услови и начин на запишување студенти
Член 13
Запишувањето на докторските студии се врши врз основа на конкурс
кој го објавува Универзитетот. Називот на конкурсот е: Конкурс за запишување
студенти на трет циклус студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“ во Скопје (во натамошниот текст: конкурс).
Постапката за донесување и објавување на конкурсот е утврдена со
закон и со овој Правилник.
Бројот на студентите треба да е во согласност со кадровските,
просторните, техничките и другите можности на Универзитетот, како и со
општествените потреби.
Конкурсот се објавува најмалку 5 месеци пред почетокот на учебната
година.
Во конкурсот се наведуваат:
• студиската програма;
• бројот на студенти;
• условите и критериумите за упис;
• износот на школарината и другите давачки;
• роковите;
• други елементи од значење за конкурсот;
• други елементи согласно со закон.
Член 14
Право за запишување на докторски студии имаат лица кои завршиле
соодветни студиски програми и кои ги исполнуваат основните критериуми:
• завршен II циклус на студии усогласени со европскиот кредит-трансфер
систем (во натамошниот текст: ЕКТС-кредити);
• завршени постдипломски студии по студиските програми пред воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, на кои им се признаваат
60 кредити од обука за истражување и едукација;
• стекната стручна подготовка според студиски програми за регулирани
професии, со остварени најмалку 300 ЕКТС-кредити;
• остварен просечен успех од сите предмети од претходно завршеното
високо образование, од најмалку 8,00;
• познавање на еден од светските јазици. Доказ за познавање на светски
јазик е сертификат од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ или
меѓународен сертификат или диплома за претходно стекнато образование
на соодветниот светски јазик.
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За кандидатите кои не ги исполнуваат условите од алинеја 4 на овој
член, во зависност од спецификите на научната област, советот на студиската
програма може да утврди дополнителни критериуми за запишување.
Член 15
Право за запишување на докторски студии на Фармацевтскиот факултет,
согласно со препораките и стандардите на Орфеус за докторски студии во
биомедицината и здравствените науки, имаат и:
• лица кои завршиле според студиска програма од 1992/1993 година, во
траење од 5 години и се стекнале со диплома дипломиран фармацевт;
• лица кои завршиле според студиска програма од 2002/2003 и се стекнале
со диплома магистер по фармација;
• лица кои завршиле според студиска програма од 1981/1982 година, во
траење од 4 години, кои се стекнале со диплома: дипломиран фармацевт
и имаат завршена здравствена специјализација во траење од 3 години.
Право за запишување на докторски студии на Медицинскиот факултет,
согласно со препораките и стандардите на Орфеус за докторски студии во
биомедицината и здравствените науки, имаат и:
• лица кои завршиле според студиските програми до 2005/2006 година
и се стекнале со диплома: доктор на медицина, а се во тек на втора
половина од здравствена специјализација;
• лица кои завршиле според студиска програма од 2005/2006 (360 кредити)
и се стекнале со диплома: доктор по медицина, а се во тек на втора
половина од здравствена специјализација;
• лицата кои се запишуваат на докторски студии од базична медицина
на област за која нема здравствена специјализација, треба да имаат
најмалку два in extenso труда како прв автор, публикувани во списанија
со меѓународен уредувачки одбор.
Право за запишување на докторски студии на Факултетот за ветеринарна
медицина имаат и:
• лица со завршен интегриран прв и втор циклус, односно завршен втор
циклус на студии од областа на ветеринарната медицина, медицинските
науки, природните науки и биотехнолошките науки;
• лица со завршени додипломски студии од погоре посочените области
по студиските програми пред воведувањето на европскиот кредиттрансфер систем, при што кандидатите треба да имаат и најмалку два
соодветни труда (еден како прв автор), публикувани во списанија со
меѓународен уредувачки одбор;
• лица со завршени соодветни специјалистички студии.
Право за запишување на докторски студии на Архитектонскиот факултет
имаат и:
• лица кои завршиле студии по архитектура по студиските програми пред
воведувањето на европскиот кредит-трансфер систем, во траење од
десет семестри;
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• лица кои се стекнале со звањето специјалист во рамките на третиот
циклус на студии, при што на овие кандидати им се признаваат најмногу
60 кредити.
Член 16
Соодветноста на претходно завршените студии се утврдува од страна на
советот на студиската програма за докторски студии.
Советот на студиската програма, во зависност од спецификите на
научната област, може да утврди дополнителни критериуми за запишување кои
се составен дел на конкурсот.
Член 17
Право на запишување на докторски студии имаат и странски државјани
согласно со закон и со овој Правилник.
Член 18
Кандидатот кој се пријавува на конкурсот поднесува:
• пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која
конкурира;
• писмо за мотивација со назначување на областа на истражување и
предлог на ментор од листата на ментори;
• кратка биографија;
• докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување
утврдени со овој Правилник;
• друга документација која се бара со конкурсот.
Документацијата од став 1 на овој член се доставува во фотокопија, а
оригиналите се доставуваат на увид.
Член 19
По завршувањето на конкурсот се објавува прелиминарна ранг-листа
на примени кандидати на докторските студии, за секоја студиска програма,
односно потпрограма одделно.
За кандидатите кои не ги исполнуваат условите за запишување на
докторски студии се објавува посебна листа.
Листите од ставовите 1 и 2 на овој член се објавуваат на интернетстраницата на Универзитетот.
Член 20
Ранг-листата се формира според бодовите кои се пресметуваат врз
основа на критериумите утврдени со овој Правилник и со конкурсот.
Прелиминарната ранг-листа на примени кандидати и листата на кандидати кои не ги исполнуваат условите се утврдуваат од страна на советот на
студиската програма.
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Член 21
Кандидатите имаат право на приговор.
Приговорот се поднесува во писмена форма до советот на студиската
програма.
Одлуката на советот е конечна.
Член 22
Со усвоените приговори не смее да се одземе правото на кандидат кој е
претходно на прелиминарната ранг-листа на примени кандидати.
Член 23
По завршувањето на постапката по приговорите, советот на студиската
програма ја утврдува конечната ранг-листа на примени кандидати и ја доставува
до Универзитетскиот стручен совет за докторски студии за потврдување.
Потврдената ранг-листа на примени кандидати е конечна.
Потврдената конечна ранг-листа на примени кандидати се објавува на
интернет-страницата на Универзитетот.
Член 24
Роковите за пријавување на кандидатите, за објавување на ранг-листите,
за одлучување по приговори и за другите елементи поврзани со постапката за
запишување се утврдуваат со конкурсот.
Член 25
По завршувањето на конкурсот, раководителот на студиската програма
организира средби на примените кандидати и предложените ментори.
Менторот потпишува согласност за прифаќање на обврските утврдени
за ментор со овој Правилник.
Член 26
При запишувањето, студентите потпишуваат договор за студирање.
Договорот се потпишува од раководителот на студиската програма,
деканот/директорот и студентот.
Досието на студентот се води и се чува на факултетот, односно научниот
институт - организатор на студиската програма каде што е вработен менторот.
Доколку менторот е вработен на факултет, односно научен институт кој
не е организатор на студиската програма, досието се води и се чува во една од
институциите - организатори.
IV. Структура на студиските програми
Член 27
Докторските студии траат три години, што изнесува 180 ЕКТС-кредити.
Студиските програми се состојат од:
1. обука за истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити;
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2. едукација, што изнесува 30 ЕКТС-кредити;
3. пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација, што изнесува
120 ЕКТС-кредити.

•

•

Член 28
Обуката за истражување опфаќа:
три предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување,
што изнесува 12 ЕКТС-кредити (сите предмети од оваа група изнесуваат
4 кредити), и тоа: предметот научноистражувачка етика, еден предмет
од групата предмети методологија на истражување и уште еден предмет
од понудената листа на други предмети од обуката за истражување,
која, по предлог на носителите на студиските програми, ја потврдува
Универзитетскиот стручен совет за докторски студии;
докторски семинари, конференции и работилници од истражувачка
практика, што изнесува 18 ЕКТС-кредити.

Член 29
Едукацијата опфаќа предмети од полето, областа и од потесната област
на истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити.
Член 30
Пријавувањето, изработката и одбраната на докторската дисертација
опфаќаат:
• оригинално истражување на кандидатот;
• пријавување на тема за докторска дисертација;
• објавување на печатени трудови, односно изведба на уметнички дела;
• пишување на дисертацијата;
• поднесување на изработената дисертација;
• јавна одбрана на дисертацијата.
Член 31
Студиските програми до Универзитетскиот стручен совет за докторски
студии, заеднички или самостојно, се предлагаат од страна на наставно-научните
совети на факултетите, односно советите на научните институти од научното
поле каде што припаѓа студиската програма.
Студиските програми, по предлог на Универзитетскиот стручен совет за
докторски студии и по претходно мислење на Ректорската управа, се усвојуваат
од страна на Универзитетскиот сенат.
Член 32
Студиските програми ги содржат компонентите утврдени со закон,
подзаконските акти, со актите на Универзитетот и со овој Правилник.
Студиските програми можат да имаат изборни потпрограми.
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Член 33
Наставата се изведува на македонски јазик.
Наставата може да се изведува и на еден од светските јазици, за што
одлука донесува советот на студиската програма.
Член 34
Наставата на докторските студии се организира во два основни

облика:
• групна настава,
• индивидуална настава.
Групната настава претставува основен облик на докторските студии. За
да се одржува групна настава, бројот на студенти треба да е минимум 5.
Индивидуалната настава се одржува во вид на консултации.
Член 35
Начинот на изведување на наставата, условите за напредување во текот
на студиите, начинот на проверка на знаењата, запишувањето предмети и сл.
се утврдуваат со студиската програма.
Член 36
Студентот, во договор со менторот, избира предмети за стекнување
генерички знаења и вештини за истражување и предмети за едукација од полето
или областа на истражување.
Избраните предмети се запишуваат во соодветната студентска
евиденција и во индексот на студентот.
Измена на избраните предмети е можна со поднесување молба за
промена на предметот, со плаќање надомест кој е утврден со посебен акт.
Одлука за промена на избраните предмети донесува советот на
студиската програма.

Учество на други лица во реализацијата на докторските студии
Член 37
Во реализацијата на докторските студии можат да учествуваат и лица
(во натамошниот текст: наставници) од други универзитети од земјата и од
странство и лица од практиката од земјата и од странство, под услови утврдени
со закон, со Статутот на Универзитетот и со овој Правилник.
Лице од практиката од став 1 на овој член треба да има стекнато научен
степен доктор на науки од соодветното поле на истражување.
Одлука за ангажирање на лицата од ставовите 1 и 2 на овој член
донесува советот на студиската програма.
Член 38
Пред почетокот на секоја учебна година, советот на студиската
програма донесува план за ангажирање на наставниците за докторските студии
за соодветната студиска програма.
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Еден наставник може да држи настава на најмногу три предмети на
една студиска програма за докторски студии. Во случај некој предмет да биде
поделен на два или повеќе наставника, таквиот предмет пропорционално се
пресметува во квотата за секој наставник.
Еден студент на докторски студии кај еден наставник може да слуша и
да полага најмногу два предмета.
Член 39
Во рок од 6 години, пресметувајќи од денот на почетокот на семестарот
во кој студентот се запишал на докторски студии, студентот е должен да ги
положи сите испити и другите обврски утврдени со студиската програма и со
овој Правилник, да ја пријави и да ја одбрани докторската дисертација.
Во случај на пречекорување на рокот од став 1 на овој член, студентот
го губи статусот на студент на докторски студии.
Лицето кое го губи статусот на студент на докторски студии може
повторно да конкурира за запишување на докторски студии.
Доколку на кандидатот му е одобрено повторно запишување, може да му
се признаат претходно положените испити на докторски студии за што одлука
донесува советот на студиската програма.
При повторно запишување, студентот плаќа полн износ на школарина,
намален во износ кој одговара на бројот на претходно признаените кредити.

Ментор
Член 40
Менторот е од редот на членовите на советот на студиската програма,
од потпрограмата (доколку ја има) на која се запишал студентот.
Менторот се утврдува од потесната област на истражување.
Член 41
Mентор во потесна област на истражување може да биде лице кое
ги исполнува критериумите утврдени во студиската програма за докторски
студии.
Критериумите за ментор се составен дел на студиската програма за
докторски студии.
Член 42
Согласно со критериумите за ментор, пред објавувањето на конкурсот,
секоја учебна година, советот на студиската програма утврдува листа на ментори
според потесната област на истражување и ја доставува до Универзитетскиот
стручен совет за докторски студии за утврдување.
Доколку студиската програма има потпрограми, листа на ментори се
утврдува за секоја потпрограма.
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Член 43
Наставникот кој ги исполнува критериумите за ментор, може да биде
ментор на најмногу 2 кандидата кои се запишани на еден (ист) конкурс, односно
не може истовремено да биде ментор на повеќе од 5 кандидати.
Член 44

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Менторот:
го советува, го насочува и го води кандидатот/студентот;
остварува консултации со студентот;
го упатува студентот во литературата;
го воведува студентот во методот на решавање на проблемот кој
ја третира работата и во методот на научноистражувачката работа
воопшто;
дава мислења, сугестии, забелешки и предлози во текот на изработката
на дисертацијата;
му помага на студентот за одредување на обемот, содржината и начинот
на излагањата на научните резултати од дисертацијата;
поднесува, најмалку еднаш во годината, писмен извештај до соодветниот
совет на студиска програма во кој се вреднува успешноста на студентот
во неговата работа;
учествува во работата на докторските семинари и годишните
конференции;
ги реализира одлуките на органите и телата на Школата за докторски
студии и на органите на Универзитетот;
врши и други работи согласно со овој Правилник.

Коментор
Член 45
По предлог на студентот и менторот, соодветниот совет на студиската
програма може да му назначи коментор на студентот од друга студиска програма,
како и од друг универзитет од земјата или од странство.
Коменторот од друг универзитет од земјата или од странство треба да
ги исполнува условите за ментор утврдени со студиската програма за докторски
студии.

Промена на ментор
Член 46
Во текот на студиите може да се изврши промена на ментор.
Барање за промена на ментор можат да поднесат менторот и студентот
заедно, само менторот или само студентот.
Доколку не постои спор помеѓу менторот и студентот во поглед на
барањето за промена, советот на студиската програма донесува одлука за
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промена на ментор. Студентот го предлага новиот ментор од соодветната листа
на ментори, а изборот го потврдува советот на студиската програма.
Доколку постои спор помеѓу менторот и студентот во поглед на барањето
за промена, советот на студиската програма спроведува постапка за утврдување
на причините за промена. Во постапката учествуваат менторот и студентот.
По спроведената постапка, советот на студиската програма може да го
усвои или одбие барањето за промена на ментор.
Во случај кога барањето за промена на ментор поднесено од студентот
е прифатено, а на студентот претходно му е прифатена темата за изработка на
докторска дисертација, тој го губи правото на одбрана на прифатената тема,
освен во случаите кога има согласност од менторот.
Студентот, од став 6 на овој член, има право да поднесе пријава за
друга тема за изработка на докторска дисертација.
Советот на студиската програма донесува одлука за промена на ментор
по службена должност, во случај на спреченост на менторот подолга од 6
месеци.
V. Постапка за пријава, оцена и одбрана на докторска дисертација,
односно изработка и/или изведба на уметничко дело
Член 47
За пријава, оцена и одбрана на докторска дисертација, односно изработка и/
или изведба на уметничко дело одлучува наставно-научниот, односно научниот
совет на единицата (факултет/институт), на начин и во постапка утврдени со
Статутот на Универзитетот и со овој Правилник.
Наставно-научен, односно научен совет во смисла на став 1 на овој член
е наставно-научниот, односно научниот совет на единицата каде што припаѓа
менторот, доколку таа единица е и организатор на студиската програма.
Доколку менторот припаѓа на единица која не е организатор на студиска
програма, во тој случај наставно-научниот, односно научниот совет е од
единицата која е организатор на студиската програма.
Тема за докторска дисертација

Поднесување пријава за изработка на докторска дисертација
Член 48
По остварени 42 ЕКТС-кредити од избраните предмети и најмалку 4
ЕКТС-кредити од докторски семинари и годишна конференција, студентот до
наставно-научниот, односно научниот совет поднесува пријава за изработка на
докторска дисертација.
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Член 49
Со пријавата за изработка на докторската дисертација, студентот подне
сува и елаборат за темата на докторската дисертација. Елаборатот содржи:
• наслов на темата;
• преглед на достигнувањата на научната дисциплина поврзани со
предметот на истражување;
• предмет на истражување;
• нацрт на содржината;
• цели на истражувањето;
• образложение на работните хипотези и тези;
• научни методи кои ќе се применат;
• очекуван научен придонес;
• примена на резултатите од истражувањето;
• список на литература и други извори.

Комисија за оцена на пријавената тема
за изработка на докторска дисертација
Член 50
Наставно-научниот, односно научниот совет, по предлог на советот
на студиската програма, формира комисија за оцена на пријавената тема за
изработка на докторската дисертација (во натамошниот текст: комисија за
оцена на темата).
Комисијата за оцена на темата е составена од три члена со наставнонаучни и научни звања, од кои најмалку два се од соодветната научна област
од која е темата на докторската дисертација. Менторот е прв член на комисијата
за оцена на темата.

Доработка на пријавената тема за
изработка на докторска дисертација
Член 51
Комисијата за оцена на темата може да му ја врати пријавената тема на
студентот за нејзина доработка.
Студентот е должен да ја доработи пријавената тема во рок од 30 дена
од денот на враќањето.
Пријавената тема може да биде вратена за доработка само еднаш.
Ако студентот не ја поднесе повторно вратената тема за доработка во
утврдениот рок, на првата наредна седница, наставно-научниот совет, односно
научниот совет, по предлог на советот на студиската програма и на комисијата
за оцена на темата, донесува одлука за запирање на постапката за стекнување
научен степен доктор на науки и за тоа го известува студентот. Во овој случај,
студентот има право да пријави само уште еднаш тема од истото научно поле.
На барање на студентот, рокот за доработка на темата може да се
продолжи, за што одлука донесува комисијата за оцена на темата.
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Извештај на комисијата за оцена на темата
Член 52
Комисијата за оцена на темата е должна во рок од три месеци од денот на
поднесување на пријавата да поднесе извештај до наставно-научниот, односно
научниот совет и до советот на студиската програма, со предлог за прифаќање
или неприфаќање на темата за изработка на докторската дисертација.
Прифатената тема претставува работен наслов на докторската дисертација.
Член 53
Должината на извештајот изнесува од 5 до 10 страници формат А4, со
единечен проред.
Извештајот на комисијата за оцена на темата содржи:
• име на кандидатот и работен наслов на темата;
• образложување на темата, која треба да содржи:
o предмет на истражување,
o состојба на научното подрачје во кое се работи дисертацијата,
o цел на изработката на дисертацијата,
o очекуван научен придонес;
• доколку се очекува резултатот од истражувањето да биде практично
применлив, треба тоа да се нагласи;
• заклучок со предлог до наставно-научниот, односно научниот совет и до
советот на студиската програма;
• оригинални потписи на членовите на комисијата.
Член 54
Ако комисијата за оцена на темата не поднесе извештај во утврдениот рок,
на првата седница на советот на студиската програма, раководителот или некој
друг член на комисијата за оцена на темата го известува советот на студиската
програма за причината за доцнењето. Доколку се прифатат причините, советот
остава дополнителен рок од 30 дена за изготвување на извештајот.
Доколку ни во тој рок комисијата за оцена на темата не поднесе
извештај, наставно-научниот, односно научниот совет, по предлог на советот
на студиската програма формира нова комисија за оцена, во која член и
претседател е менторот, а другите членови не можат да бидат членовите од
претходната комисија.

Одлуки на наставно-научниот, односно научниот совет
Член 55
Наставно-научниот, односно научниот совет одлучува по предлог на
советот на студиската програма и е должен на првата наредна седница од
приемот на извештајот на комисијата за оцена на темата да донесе одлука по
извештајот.
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Ако наставно-научниот, односно научниот совет го усвои извештајот на
комисијата за оцена на темата со кој се предлага прифаќање на темата, од
тој ден започнуваат да течат роковите за изработка и одбрана на докторската
дисертација, а студентот стекнува статус на докторанд.
Прифатената тема за изработка на докторската дисертација се објавува
во Билтенот на Универзитетот.
Одредбата од став 3 на овој член се применува и во случаите кога
наставно-научниот, односно научниот совет нема да го прифати извештајот на
комисијата за оцена на темата со кој се предлага неприфаќање на темата.
Ако наставно-научниот, односно научниот совет го усвои извештајот на
комисијата за оцена со кој се предлага да не се прифати темата, наставнонаучниот, односно научниот совет донесува одлука за запирање на постапката
за стекнување научен степен доктор на науки по поднесената пријава и за тоа
го известува студентот. Во овој случај, студентот има право да пријави само
уште еднаш тема од истото научно поле.
Одредбата од став 5 на овој член се применува и во случаите кога
наставно-научниот, односно научниот совет нема да го прифати извештајот на
комисијата за оцена на темата со кој се предлага прифаќање на темата.
Докторска дисертација
Член 56
Докторската дисертација претставува оригинален и самостоен научен
труд, кој, според методологијата на изработка и степенот на придонесот кон
науката, е соодветен за утврдување на способностите на студентот да работи
во науката како самостоен истражувач.
Докторската дисертација од областа на уметностите се состои од 2
дела:
• концертна или сценска изведба на солистичко дело, солистички
концерт, самостојна изложба на уметнички дека, театарска претстава,
филм или радио-телевизиска емисија;
• пишан научен труд.

Изработка на докторска дисертација
Член 57
Содржината на докторската дисертација треба да е во согласност со
прифатената тема за изработка на дисертацијата, односно конечниот наслов на
дисертацијата не смее значително да отстапува од работниот наслов.
Член 58
Докторската дисертација треба да е напишана според стандардите
утврдени со општ акт на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии.

51

52 Извештај за самоевалуацијата на УKИM / (за периодот 2006/07 - 2009/10)

Член 59
Докторската дисертација се пишува на македонски јазик.
Доколку студиската програма се реализира на еден од светските јазици,
докторската дисертација се пишува на соодветниот јазик.
Прилог на докторската дисертација е наслов и резиме на еден од
светските јазици во обем до две страници, односно авторезиме на македонски
јазик. Авторезимето треба да е напишано според стандардите утврдени со општ
акт на Универзитетскиот стручен совет за докторски студии.

Поднесување на докторска дисертација
Член 60
Докторандот стекнува право да ја предаде изработената докторска
дисертација по остварени 60 кредити од обуката за стекнување генерички
знаења и вештини за истражување и објавени најмалку 2 печатени труда во
списание со меѓународен уредувачки одбор или зборник на трудови од собир на
меѓународна научна асоцијација.
Меѓународен уредувачки одбор е одбор во кој учествуваат експерти од
соодветната научна област од најмалку 5 земји, при што бројот на учесници од
една земја не може да надминува 40% од вкупниот број членови.
Докторската дисертација студентот ја поднесува во шест еднообразни
укоричени примероци.

Комисија за оцена на докторската дисертација
Член 61
Наставно-научниот, односно научниот совет, на првата наредна
седница од приемот на докторската дисертација, по предлог на советот на
студиската програма, формира комисија за оцена на докторската дисертација
(во натамошниот текст: комисија за оцена на дисертацијата).
Комисијата за оцена на дисертацијата се состои од 5 члена со наставнонаучни и научни звања, од кои најмалку три се од соодветната научна област
од која е темата на докторската дисертација. Менторот е член на комисијата за
оцена на докторската дисертација, но не може да биде претседател.
Првиот член на комисијата за оцена е нејзин претседател.
Комисијата за оцена на дисертацијата е должна извештајот за оцена
на докторската дисертација да го поднесе до наставно-научниот, односно
научниот совет, во рок од 3 месеци од формирањето на комисијата за оцена на
дисертацијата.
Член 62
Ако Комисијата за оцена на дисертацијата не поднесе извештај
во утврдениот рок, на првата седница на советот на студиската програма
раководителот или некој друг член на комисијата за оцена на дисертацијата
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го известува советот на студиската програма за причината за доцнењето.
Доколку се прифатат причините, советот остава дополнителен рок од 30 дена
за изготвување на извештајот.
Доколку ни во тој рок комисијата за оцена на дисертацијата не поднесе
извештај, наставно-научниот, односно научниот совет, по предлог на советот на
студиската програма формира нова комисија за оцена, во која член е менторот,
а другите членови не можат да бидат членовите од претходната комисија.

Доработка на изготвената
докторска дисертација
Член 63
Наставно-научниот, односно научниот совет, по предлог на советот
на студиската програма или на комисијата за оцена на дисертацијата, може
да му ја врати изготвената докторска дисертација на докторандот за нејзина
доработка.
Докторандот е должен да ја доработи докторската дисертација во рокот
што ќе му го определи комисијата за оцена на дисертацијата.
Докторската дисертација може да биде вратена за доработка само
еднаш.
Ако докторандот не ја поднесе повторно вратената дисертација за
доработка во утврдениот рок, на првата наредна седница, наставно-научниот,
односно научниот совет, по предлог на советот на студиската програма и/или
на комисијата за оцена на дисертацијата, донесува одлука за запирање на
постапката за стекнување научен степен доктор на науки и за тоа го известува
докторандот. Докторандот нема право повторно да ја поднесе дисертацијата.
По барање на докторандот, рокот за доработка на дисертацијата може да
се продолжи, за што одлука донесува комисијата за оцена на дисертацијата.

Извештај на комисијата за оцена на докторската дисертација
Член 64
Должината на извештајот на комисијата за оцена на докторската
дисертација изнесува 10-15 страници, формат А4, со единечен проред.
Извештајот содржи:
• датум или реден број на седницата на наставно-научниот, односно
научниот совет на која е формирана комисијата за оцена на дисертацијата,
име на кандидатот и наслов на дисертацијата;
• анализа на трудот, која содржи:
o податоци за предметот на истражување,
o податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена
дисертацијата,
o краток опис на применетите методи,
o краток опис на резултатите од истражувањето;
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•

•
•

заклучок, кој содржи:
o главни научни придонеси на кандидатот,
o подрачје на примена и ограничувањата,
o можни понатамошни истражувања,
o заклучок со предлог до наставно-научниот, односно научниот
совет;
оригинални потписи на сите членови на комисијата (доколку нема
издвоени мислења);
потпишани издвоени мислења, доколку ги има.

Објавување на извештајот
Член 65
Извештајот за оцена на докторската дисертација се објавува во Билтенот
на Универзитетот, пред да биде доставен до наставно-научниот, односно
научниот совет.
Секое физичко и правно лице, во рок од 15 дена од објавувањето, има
право во писмена форма да достави забелешки и предлози во врска со докторската
дисертација и извештајот на комисијата за оцена на дисертацијата.
Комисијата за оцена на дисертацијата е должна да ги разгледа
забелешките и да достави мислење до советот на студиската програма и до
наставно-научниот, односно научниот совет на седницата на која се разгледува
нејзиниот извештај.
Поднесените забелешки и предлози, како и мислењето на комисијата се
составен дел од извештајот на комисијата за оцена на дисертацијата.

Одлуки на наставно-научниот, односно научниот совет
Член 66
Комисијата за оцена на дисертацијата, во рок од 7 дена од истекот на
рокот од 15 дена од објавувањето во Билтенот, извештајот го доставува до
советот на студиската програма и до наставно-научниот, односно научниот
совет, кој одлучува за извештајот на првата наредна седница.
Со извештајот се доставува и извештајот од член 65, став 4 на овој
Правилник.
Член 67
Наставно-научниот, односно научниот совет одлучува по предлог на
советот на студиската програма и е должен на првата наредна седница од
приемот на извештајот на комисијата за оцена на дисертацијата да донесе
одлука по извештајот.
Ако наставно-научниот, односно научниот совет го усвои извештајот
на комисијата за оцена на дисертацијата со кој се предлага прифаќање
на изработената докторска дисертација, формира комисија за одбрана на
докторската дисертација.
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Ако наставно-научниот, односно научниот совет го усвои извештајот
на комисијата за оцена на дисертацијата со кој се предлага да не се прифати
изработената докторска дисертација, наставно-научниот, односно научниот
совет донесува одлука за запирање на постапката за стекнување научен степен
доктор на науки и за тоа го известува докторандот. Докторандот нема право
повторно да ја поднесе дисертацијата.
Член 68
Ако наставно-научниот, односно научниот совет не го прифати
позитивниот извештај на комисијата за оцена, донесува одлука за запирање на
постапката за стекнување научен степен доктор на науки и за тоа го известува
докторандот. Докторандот нема право повторно да ја поднесе дисертацијата.
Ако наставно-научниот, односно научниот совет не го прифати
негативниот извештај на комисијата за оцена на дисертацијата, донесува одлука
за формирање нова комисија за оцена на изработената докторска дисертација и
постапката понатаму тече според одредбите од овој Правилник.

Комисија за одбрана на докторската дисертација
Член 69
Комисијата за одбрана на докторската дисертација (во натамошниот
текст: комисија за одбрана) се состои од 5 члена со наставно-научни и научни
звања, од кои најмалку три се од соодветната научна област од која е темата
на докторската дисертација. Менторот е член на комисијата за одбрана, но не
може да биде претседател.
Првиот член на комисијата за одбрана е нејзин претседател.
Членовите на комисијата за оцена на докторската дисертација можат да
бидат и членови на комисијата за одбрана.
Член 70
Докторската дисертација мора да биде достапна за јавноста најмалку 15
дена пред одбраната.

Јавна одбрана
Член 71
Одбраната на докторската дисертација се одржува најдоцна во рок од
еден месец од денот на прифаќањето на извештајот од советот на студиската
програма.
Во средствата за јавно информирање се објавуваат името и презимето
на докторандот, насловот на докторската дисертација, времето, денот и местото
за одбрана, најдоцна 7 дена пред денот утврден за одбрана.
Одбраната на докторската дисертација е јавна.
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Член 72
Во случај на спреченост на некој од членовите на комисијата, се врши
замена на членот по постапка за избор на член на комисијата утврдена со овој
Правилник.
Член 73
Со одбраната на докторската дисертација раководи претседателот на
комисијата за одбрана. Претседател е првиот член на комисијата.
За текот на одбраната на докторската дисертација се води записник.
Член 74
На почетокот на одбраната, претседателот на комисијата за одбрана:
• ги изнесува биографските податоци на кандидатот;
• ги запознава присутните со хронологијата на постапката за стекнување
научен степен доктор на науки, односно со:
- пријавата на темата на дисертацијата,
- поднесување на дисертацијата на увид и оцена,
- одлуката на наставно-научниот, односно научниот совет;
• го чита заклучокот на извештајот на комисијата за оцена на дисертацијата.
По својот воведен збор, претседателот на комисијата бара докторандот
во кратки црти да ја изложи својата дисертација, со посебен осврт на научниот
придонес кој во неа се содржи.
Потоа, докторандот ги изложува резултатите од својата дисертација, по
правило во траење до 30 минути.
По излагањето на докторандот, членовите на комисијата за одбрана
поставуваат прашања кои се однесуваат на самата дисертација или на научната
област од која е дисертацијата. Докторандот е должен да одговори на секое
прашање.
Кога членовите на комисијата ќе завршат со испрашување на
докторандот, претседателот на комисијата за одбрана се обраќа до присутните
и ги известува дека тие можат да му постават прашања на кандидатот во врска
со дисертацијата. Прашањата се поставуваат во писмена форма и се доставуваат
до претседателот на комисијата за одбрана.
Докторандот е должен да одговори на прашањата за кои претседателот
на комисијата за одбрана смета дека се поврзани со докторската дисертација.
По завршувањето на испрашувањето на докторандот, комисијата за
одбрана се повлекува заради донесување одлука. Одлуката се донесува со
мнозинство гласови од вкупниот број и тоа се внесува во записникот за јавна
одбрана.
По донесувањето на одлуката и составувањето на записникот, комисијата
се враќа во просторијата во која се одржува одбраната. Претседателот
на комисијата за одбрана го чита записникот за одбраната и одлуката на
комисијата.
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Член 75
По спроведената постапка за одбрана на докторската дисертација,
одлуката може да гласи: докторандот ја одбранил докторската дисертација или
докторандот не ја одбранил докторската дисертација.
VI. Научен назив
Член 76
Докторандот кој одбранил докторска дисертација се стекнува со научниот степен доктор на науки, односно доктор по уметности.
Во дипломата се наведуваат научното подрачје и студиската програма,
односно потпрограмата.
VII. Издавање на уверение
Член 77
По одбраната на докторската дисертација, на докторандот му се издава
уверение за завршените докторски студии.
Деканот/директорот на единицата и раководителот на студиската
програма го потпишуваат уверението.
VIII. Издавање на диплома
Член 78
За стекнат научен назив доктор на науки, односно доктор по уметности, се
издава диплома на промоција која ја организира ректорот на Универзитетот.
Ректорот ја потпишува дипломата.
IX. Финансирање на докторските студии
Член 79
Средствата за реализација на докторските студии се обезбедуваат од
Буџетот на Република Македонија, со школарина и други давачки на студентите
на докторските студии, на начин и во постапка утврдени со закон.
Средствата за реализација на докторските студии можат да се
обезбедуваат во соработка со други универзитети, правни и физички лица од
земјата и од странство.
Член 80
Прашањата во врска со покривањето на трошоците за реализација на
докторските студии ќе се регулираат со посебен акт.
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X. Примена на овој Правилник
Член 81
Одредбите од овој Правилник ќе се применуваат и на јавните научни
установи-придружни членки на Универзитетот.
XI. Преодни и завршни одредби
Член 82
Постапките за стекнување научен степен доктор на науки започнати
заклучно до почетокот на учебната 2009/2010 година ќе завршат според
прописите кои важеле во времето на поднесувањето на пријавата на тема за
изработка на докторска дисертација.
Лицата запишани на докторски студии на Институтот за земјотресно
инженерство и инженерска сеизмологија, почнувајќи од учебната 2007/2008
година до влегувањето во сила на овој Правилник, продолжуваат да студираат
на докторските студии согласно со студиската програма на која се запишале.
Лицата запишани на докторски студии на Институтот за фолклор,
почнувајќи од учебната 2007/2008 година до влегувањето во сила на овој
Правилник, продолжуваат да студираат на докторските студии согласно со
студиската програма на која се запишале.
Член 83
Советите на студиските програми ќе се конституираат во рок од 30 дена
од акредитацијата на студиските програми.
Член 84
		
Овој Правилник стапува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот гласник.
					
					

Ректор
Проф. д-р Велимир Стојковски, с.р
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6. ПРОГРАМИ за финансирање на видот и обемот
на интегративните функции за 2009 и 2010 година
Врз основа на Правилникот за финансиските и материјалните
прашања поврзани со средствата за остварување на интегративните
функции на Универзитетот, Универзитетскиот сенат, на 6. седница
одржана на 27.2.2009 година, ја донесе следнава

П Р О Г Р А М А

за финансирање на видот и обемот на интегративните функции
на Универзитетот во 2009 година
Член 1
Средствата наменети за остварување на интегративните функции на
Универзитетот, во 2009 година ќе се трошат според следнава намена и висина,
односно за:
 издавачка дејност на Универзитетот до 10%;
 меѓународна соработка на Универзитетот до 5%;
 информациски систем до 10 %;
 архивско работење до 5%;
 културни и спортски активности до 10 %
 надоместоци за членовите на Универзитетскиот сенат на
Универзитетот, на членовите на Ректорската управа и на членовите
на комисиите на Универзитетот до 15 %;
 имплементација на Законот за високото образование и Статутот на
Универзитетот до 10%;
 капитални трошоци до 10 %;
 за ангажирање на лица за стручни, односно административнотехнички активности за заедничките функции до 5%;
 материјални и други трошоци за поддршка на Универзитетот до 5%
(учество во покривање на материјалните трошоци на Универзитетот,
капитални трошоци, печатени информативни материјали, медијални
средства за прославата на Универзитетот и други активности на
Универзитетот);
 други дополнителни активности до 15 %.
Член 2
Оваа Програма стапува во сила со денот на објавувањето во
Универзитетскиот гласник.
					
		

Ректор
Проф. д-р Велимир Стојковски, с.р.

59

60 Извештај за самоевалуацијата на УKИM / (за периодот 2006/07 - 2009/10)

ПРОГРАМА
за финансирање на видот и обемот на интегративните функции
на Универзитетот во 2010 година
Член 1
Средствата наменети за остварување на интегративните функции на Универзитетот, во 2010 година ќе се трошат според следнава намена и висина,
односно за:
 издавачка дејност на Универзитетот - до 10%
а) средства пренесени од 2009 година 4.276.771,00 ден.
б) планирани средства во 2010 година 5.000.000,00 ден.
Средствата од издавачка дејност ќе се трошат согласно Правилникот за
издавачка дејност на Универзитетот
 меѓународна соработка на Универзитетот - до 5%
а) средства пренесени од 2009 година 757.077,50 ден.
б) планирани средства во 2010 година 2.500.000,00 ден.
Средствата од меѓународна соработка ќе се трошат за членарини во
меѓународните организации и мрежи во кои членува Универзитетот (UNICA Network of the Universities from the Capitals of Europe, 5.000 EUR, EUA - European
University Association, 2.512 EUR, IAU - International Association of Universities,
2.300 EUR, AUF - Agence Universitaire de la Francophonie, 1.500 EUR, IUC Inteuniversity center Dubrovnik, 500 EUR и др.), за учество во работата на
меѓународните организации и мрежи (CIRCEOS, CEI, CEEPUS, BUN и др.), за
меѓународна активност и претставување на Универзитетот во странство, за
реализирање на обврски кои произлегуваат од договорите на Универзитетот
со други универзитети и организации во странство, за учество во меѓународни
програми од областа на образованието (Erasmus Mundus - BASILEUS, Erasmus
Mundus – JOINTEUSEE, Erasmus) и др.
 информатички систем - хардвер и софтвер - до 15%
а) средства пренесени од 2009 година 6.608.761,50 ден.
б) планирани средства во 2010 година 7.500.000,00 ден.
Средствата од информатички систем ќе се трошат за набавка на опрема за
универзитетот за умрежување на службите за студентски прашања и архивско
работење, за набавка на софтвер за работа на службите за студенстки прашања,
набавка на хардвер и софтвер за инсталирање на системот на електронски
индекс, набавка на хардвер и софтвер за сметководствено работење и др.
 активности поврзани со научноистражувачка дејност - до 5%
а) средства пренесени од 2009 година 1.960.850,50 ден.
б) планирани средства во 2010 година 2.500.000,00 ден.
Средствата за научноистражувачка дејност ќе се трошат за организирање
семинари, симпозиуми и конгреси на Универзитетот. Средствата ќе се трошат
согласно годишна програма одобрена од Сенатот на Универзитетот.
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културни и спортски активности - до 5%
а) средства пренесени од 2009 година 1.960.850,50 ден.
б) планирани средства во 2010 година 2.500.000,00 ден.
Средствата за културни и спортски активности ќе се трошат за организирање
културни и спортски активности на Универзитетот. Средствата ќе се трошат
согласно годишна програма одобрена од Сенатот на Универзитетот.
 надоместоци за членовите на Универзитетскиот сенат на Универзитетот, на членовите на Ректорската управа и на членовите на
комисиите на Универзитетот - до 15%
а) средства пренесени од 2009 година 3.280.851,00 ден.
б) планирани средства во 2010 година 7.500.000,00 ден.
 имплементација на Законот за високото образование, Статутот
на Универзитетот и за ангажирање на лица за стручни, односно
административно-технички активности за заедничките функции до 3%
а) средства пренесени од 2009 година 1.400.973,00 ден.
б) планирани средства во 2010 година 1.500.000,00 ден.
Средствата ќе се трошат за изработка на правилници, акти, анализи,
проекти, студии, евалуациони извештаи и други административно-технички
активности за заедничките функци на универзитетот.
 капитални трошоци - до 10%
а) средства пренесени од 2009 година 4.669.915,00 ден.
б) планирани средства во 2010 година 5.000.000,00 ден.
Средствата за капитални трошоци ќе се трошат за изградба на пристапи
до и во објектите за лицата со посебни потреби (пристапни рампи, лифтови);
за набавка на лап-топ компјутери за членовите на Универзитетскиот сенат и
Ректорската управа, подобрување на техничките услови за организирање научни
собири и други манифестации во Конгресниот центар (техничка опрема) и др.
 материјални и други трошоци за поддршка на Универзитетот - до
3%
а) средства пренесени од 2009 година
661.125,00 ден.
б) планирани средства во 2010 година 1.500.000,00 ден.
Средствата за материјални и други трошоци и поддршка на универзитетот
ќе се трошат за печатење на универзитетски гласник, универзитетски весник,
билтен на Универзитетот, преглед на студиски планови на Универзитетот,
годишни извештаи, трошоци за поштарина и др.
 студентски стипендии - до 4%
а) средства пренесени од 2009 година 1.374.732,00 ден.
б) планирани средства во 2010 година 2.000.000,00 ден.
Средствата се наменети за студентски стипендии на студентите на прв
циклус студии на Универзитетот. За доделувањето на стипендиите, условите
за доделување, бројот на стипендии и висината на стипендии, Сенатот на
Универзитетот ќе донесе посебна одлука.
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солидарен фонд на Универзитетот - до 5%
а) средства пренесени од 2009 година 2.198.415,50 ден.
б) планирани средства во 2010 година 2.500.000,00 ден.
Средствата од солидарниот фонд ќе се трошат согласно Правилникот за
користење на средствата од солидарниот фонд на Универзитетот.
 други дополнителни активности - до 20%
а) средства пренесени од 2009 година
5.290.175,00 ден.
б) планирани средства во 2010 година 10.000.000,00 ден.
Средствата од други дополнителни активности се наменети за финансиска
поддршка за:
 трошоци за лиценци (дозволи) кои ги користат единиците на
Универзитетот, изработка на идејни, архитектноски планови за
реконструкција на единиците на Универзитетот, прослава на
патронатот на Универзитетот, првиот академски час, огласи и
конкурси во дневниот печат, рекламирање на Универзитетот, учество
на саеми на кариера, образование и изданија на универзитетот во
земјата и странство и др.,
 Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура,
Летната школа, лекторатите и други активности на единиците на
Универзитетот и студентите кои се од интерес за Универзитетот,
 одржување на надворешната и внатрешна интернет врска на
Универзитетот,
 за подобрување на студентскиот стандард (средствата за финансиска поддршка за подобрување на студентскиот стандард ќе се
реализираат преку донации, инвестиции и интервентни работи со
одлука на Сенатот на Универзитетот и со посебен договор меѓу
Универзитетот и примателот на донацијата).


Член 2
Со одлука на Универзитетскиот сенат може да се изврши промена на
намената и износот на средствата утврдени во членот 1 од оваа Програма.
Член 3
Оваа Одлука стапува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот
гласник.
				

Ректор
Проф. д-р Велимир Стојковски, с.р.
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7. ФОКУС-ГРУПИ со студенти од програмата ЕРАЗМУС
На 15.12.2010 година, во просториите на Ректоратот се одржаа две фокусгрупи со вкупно 11 студенти кои веќе биле на некаква меѓународна размена.
Размената била главно во рамките на програмата Basileus, JOINEUSEE, но и
според Еразмус. Главна тема на разговор беа споредбените перцепции меѓу она
што студентите го стекнале како меѓународно искуство престојувајќи на еден од
европските универзитети и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Сценариото за
разговор беше составено главно од отворени прашања.
Главниот текст на одговорите на студентите во овој Извештај во најголем
дел е даден во оригинална транскрипција. Направено е основно прегрупирање
на одговорите секаде каде што одговорите на прашањата тоа го дозволуваат.
По секоја група на прашања е даден мал сублимат, а потоа се дадени и изјавите
на студентите.
1. Колку сте генерално задоволни од организираноста и квалитетот
на студирањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“? Дали
предметните програми, начинот на полагање и наставниот кадар ги
задоволуваат стандардите на еден современ начин на студирање?
Дали Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ви обезбедува квалитетна
литература, лабораториска опрема како и применливо знаење во
практиката?
Во однос на овие прашања, студентите имаат прецизни оцени за тоа што
е добро и што не е добро на нашиот Универзитет. Меѓу подобрите работи
се квалитетната настава, подобрените аудиовизуелни методи на настава,
квалитетната литература (која е, сепак, главно на англиски јазик) и трендот
на подобрување по неколку линии. Од слабостите најмногу се истакнуваат
лошата организираност, големите групи на предавања, несоодветниот број на
професори, застарените лаборатории и опрема, како и немањето практична
настава и практика.
„Од квалитетот на наставата сум задоволен, ама не и од организираноста.
Имаме предавања во групи по 200 студенти. Одиме често и по други факултети
поради немање простор. Кога има помали групи, студирањето е добро. Не е
добро кога групите за студирање се над сто студенти. Има огромен број студенти
на мал број професори. Често се импровизира“.
„Нема доволно стручни професори. Тоа е општ проблем. Сè помалку се
примаат асистенти, а сè повеќе предаваат демонстратори. Нема доволно
академски кадар. Сепак, аудиовизуелниот начин на предавања е подобрен“.
„Има квалитетна литература, но многу често книгите што ни ги препорачуваат
се на англиски. Оние што не го знаат англискиот јазик имаат проблем. Барем
основната литература да е на македонски. Во последните неколку години
професорите се поактивни да ни обезбедат квалитетна литература.“
„Материјалите, литературата и лабораториите зависат пред сè од матичниот
факултет. Некаде е добро, некаде не. Лабораториите се застарени. Не се
вложува многу во наставата. Сè уште општествените науки според опремата се
помалку екипирани од природните“.
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„Повеќе да се применува практична настава. Ние сме технички факултет
и немаме доволно практика. Сè е оставено на нас самите. Најважна од сè е
практичната работа. Треба да се вежбаат вештини“.
„Генерално, трендот на „Св. Кирил и Методиј“ е во нагорна линија. Што се
однесува до квалитетот на студирањето, тој е на високо ниво. Се прават напори
да се подобрат сите процеси. Мислам дека е подобрено“.
2. Дали Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ви нуди внатрешна
и надворешна мобилност на студентите? (ЕКТС, Еразмус, други
програми). Според ваше мислење, колку Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ ги има достигнато стандардите на еден современ европски
универзитет?
Општа оцена е дека ЕКТ-системот главно не функционира. Има малку
координатори кои можат да ги опслужуваат студентите. Исто така, постои и многу
мала информираност кај студентите. Се нудат само мал број на меѓународни
програми. Сето ова не е доволно за една поголема мобилност на студентите.
„Сите факултети не функционираат по ЕКТС, некои го почитуваат, а некои
не. Не може на еден голем факултет еден човек да опслужува цел ЕКТ-систем.
Значи, ЕКТ-системот не е целосно воспоставен. Внатрешната мобилност не се
спроведува добро. Има работи што можат да се подобрат“.
„Генерално не сме доволно информирани. Конкурсите не се објавуваат,
малку сме запознати со размените. Самоиницијативноста е единствена можност.
Студентите се многу малку вклучени во меѓународните програми“.
„Не се унифицирани процедурите за студентската мобилност, особено
за надворешната меѓународна размена. Има малку информации за размена.
Факултетите не ни нудат многу информации за други можности. Најчесто нема
координатори за мобилност. Студентите навистина не се добро информирани.“
„Сама аплицирав и се сама завршив. Од ректоратот ми помогнаа во втората
фаза.“
3. Како успеавте, каде бевте и колку сте задоволни од спроведувањето на Еразмус-програмата?
Студентите што досега искористиле некоја од програмите, а беа дел
од фокус-групите, се главно студенти од Филолошкиот факултет, групи за
италијански и германски јазик, Факултетот за електротехника и информациски
технологии, но и од Правниот, Економскиот и Филозофскиот факултет – група
за историја.
„Јас бев по Басилеус-програмата во Загреб, на Правниот факултет. Главно
сум задоволна. Многу се поорганизирани. Добро функционираат. Некои професори беа добри, некои не. Има разлики од предмет до предмет и од професор
до професор“.
„Јас бев во Љубљана и за стипендијата дознав од колешка. Основна разлика
е што професорите и асистентите се многу подостапни. За предавања и тука кај
нас се добри. Во предавањата нема многу разлика. Јас бев на електротехника“.
„Јас студирам во Германија. Организираноста е одлична. Професорите
се многу комуникативни. Не се случува да не дојдат на предавање. Има вебстраница на која нè известуваат за сè. Бев според Еразмус мундус“.
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„Јас бев исто во Германија, Хајделберг. Професорите се многу слободни на
предавањата. Отворени се за комуникација. Групите се помали, по 20 студенти.
Нема студентски прашања. Сè е електронски“.
„Јас бев во Рим, по Басилеус. Одлично се организирани. Имаат доста млади
кадри“.
„Јас бев во Бугарија, по Басилеус, на докторски престој и истражување. Јас
сум презадоволна. Имаат одличен книжен фонд. Сè преведуваат. Пристапот до
книгите е преку електронски каталози“.
„Јас бев во Словенија, преку Басилеус. Многу сум задоволен. Квалитетот
на наставата и нивната организираност се одлични. Универзитетот е одличен.
Дознав преку интернет за Басилеус. Комуницирав со Ректоратот кој ми помогна,
а не со матичниот факултет.“
„Јас бев 6 месеци во Љубљана. Има доста практична настава. Добро се
организирани. И во Љубљана има многу студенти, ама предавањата се одвиваат
во групи од по 30-40 студенти. За технички науки требаат помали групи“.
„Јас бев на Универзитетот во Гронинген, Холандија. На тема како се учи
преку виртуелните форуми наспроти традиционалните методи. Имаат добри
електронски билбиотеки.“
„Јас, исто така, бев во Љубљана на Филолошкиот факултет. Има многу
странски студенти. Не беа многу стандардизирани по ЕКТС. Бевме мала група
студенти. Во Словенија да се биде студент е голема предност. Студентите таму
ги третираат на највисоко можно ниво. И на универзитетот и во општеството/
државата“.
„Јас бев во Грац, на Економскиот факултет. Можев да избирам предмети и
да комбинирам со различни кредити. Многу сум задоволна“.
4. Какви беа предметните програми, начинот на полагање и
наставниот кадар на Универзитетот каде што престојувавте? Дали
Универзитетот каде што престојувавте ви обезбеди квалитетна
литература, лабораториска опрема како и применливо знаење во
практиката?
Студентите што биле на меѓународна размена високо ги оценуваат
универзитетите каде што поминале цел семестар. Се работи во помали
групи, иако има и предавања кои се слушаат во анфитеатри. Од студентите
се очекува и се бара поголема активност. Студентите мора да изработуваат
семинарски, проекти, студии на случај и да ги презентираат своите трудови.
Испитите се разликуваат од предмет до предмет. Се разликува и начинот на
учење. Студентите се задоволни од опременоста, библиотеките и од најновата
литература. Кредитите се главно преносливи, но не секаде оваа процедура е
стандардизирана.
„Квалитетот таму е на највисоко ниво. Наставата се одвива во помали групи.
Има семинарски предмети со помали групи. Но, има и предмети кои се слушаат
во амфитеатри. Системот на кредити е различен. Мора да се изработуваат
разни семинарски, проектни задачи. Компјутерски се одлично опремени. Имаат
такви компјутери кои за нас се недостижни. Се прават проектни задачи во добро
опремени компјутерски работилници“.
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„Во Загреб имаше класични испити, а не само колоквиуми. Имаа и писмен и
устен дел. Имаат и двосеместрални испити. Има и таму слаби точки и професори
кои се тешко достапни. Професорите беа главно пријатни за комуникација и
достапни“.
„Не можевме да бираме многу од испитите. Има насоки и студентите немаат
голем избор по определувањето на насоките. Во Словенија, сепак, функционира
внатрешната мобилност. Така барем кажуваа. Особено на општествените
факултети“.
„Кредитите овде ни се признаа според она што сме полагале. Можевме
да избереме стручни предмети, но и изборни. Има слични предмети. Но има и
различно полагање. Некаде се читаат учебници, некаде книги. Се дава и студија
на случај за испит“.
„Јас имав неколку предмети, со презентации и семинарски. Завршниот дел
е со изработување на семинарска. Одлично искуство. Имаат различни типови
на предмети, различни кредити. Може да избереш и други предмети. Некаде се
полага писмено, усно, некаде се изработува нешто. Има лабораториски вежби,
доста семинарски. Презентации на семинарски.“
„Во Словенија имаа гости - професори, лектори од странство. Доста
пишував и ме оценуваа преку тоа. Предавањата не се задолжителни. Изборот е
на студентот. Кај нас е построго и студентите можат обратно да реагираат“.
„Разликите се во тоа што во Љубљана предавањата се подвижни и можат
да се случуваат и на други места, а не само на Универзитетот“.
„Еразмус е многу развиена програма во Европа. Можноста да се учи
италијански јазик во Италија е одлична. Јас во Германија запознав многу странци.
Ако студираш јазици мора да се замине во земјата чиј јазик го студираш“.
„На хартија имаме слични програми. Но, содржински сме различни, кај нив
техничките предмети се со најнова литература. Нивната библиотека е преполна
и достапна“.
5. Дали универзитетот каде што престојувавте има директна
соработка со бизнисот, владините структури, здравството и други
структури.
Впечаток е дека студентите добиваат многу повеќе информации. Меѓу
информациите што ги добиваат се и податоците за пазарот на трудот. Многу
внимание се посветува на практичната работа, на стажирањето. Така се
создаваат контактите со идните работодавачи. На универзитетите каде што
престојувале има многу меѓународни конференции, меѓународни проекти.
Има голема мобилност и на студентите и на професорите. Професорите имаат
многу подобар пристап и им помагаат на студентите. Исто така, студентските
организации се многу добро организирани и им нудат на студентите многу
услуги, а и студентите се многу поактивни.
„Студентите во различни држави добиваат многу информации за работа, за
конференции, со еден збор за сè што би ги интересирало студентите и нивните
идни кариери“.
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„Во Грац има разни конференции, семинари, патувања во Америка, практика
во компании, докторски студии“.
„Во Германија имаат шанса за време на студирањето да одат многу
на практика. Особено на медицина. Ако се покажете добро, веднаш се
вработувате“.
„На Универзитетот во Гронинген има канцеларија што се грижи за
кариерата на студентите. Тие се поврзани со бизнисот и се прави „мечинг“ на
работодавачите и на студентите“.
„Факултетот во Љубљана е многу активен на полето на практиката и
стручната соработка меѓу факултетите. Студентскиот сервис е одличен во
Љубљана. Го водат студентските организации и ви нудат секакви услуги.
Имаше неколку канцеларии на студентските организации во градот. Може да се
користат сите бенефиции“.
„Мора да се посетува практика за да се добијат кредити и потписи. Ако сте
добар како практикант, сигурно ќе ве забележат. Во Љубљана студентската
организација е добра и функционира. Ви наоѓаат работа и додека студирате. Во
Загреб, исто така, ви нудат многу можности за вработување“.
„Во Грац има малку теориски предмети. Се читаат само најважните. Потоа се
читаат книги. Сепак, се дава голема предност на размислувањето и практичната
настава. Таму професорите се поголеми педагози, имаат подобар пристап до
студентот. Пристапот на професорите е поинаков“.
„Кај нас на Електро има предмет кој 90% од студентите го имаат положено.
Ама немаат сменето ниту светилка или барем осигурач. Немаат практична
настава. Ние не сме опремени со лаборатории. Државата не вложува во научните
истражувачки проекти“.
6. Колку сето тоа чинеше, кој ги покри трошоците и колку може
тоа да си го дозволи просечен македонски студент?
Околу финансирањето сè е јасно. Стипендијата што се добива во целост ги
покрива трошоците за време на студискиот престој. Студентите се задоволни
од овој аспект. Немаат никакви забелешки. Процедурите за апликација се
транспарентни, а нашиот Универзитет е вклучен за време на евалуација на
кандидатите.
„Секој може да си дозволи да оди на размена. Месечно добивате стипендија
која ви ги покрива трошоците. Значи сè е покриено. Имавме целосна стипендија.
Доволно беше за сè. Стипендијата е апсолутно доволна. Се плаќа и авионскиот
превоз“.
„Размените се според европските програми и се целосно стипендирани од
ЕУ. Програмата Базилеус е за Балканот. Еразмус мундус е за сите“.
„Процедурите се јасни и има многу конкуренција. Се бараат многу документи,
но сè оди како што треба“.
„Јас случајно сама пронајдов дека има ваква програма. Сами аплицирате,
но нашиот Универзитет е вклучен во програмата преку евалуацијата на
кандидатите“.
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7. Како вие го доживеавте сето ова и какво влијание има овој
престој врз вашето образование?
Севкупниот впечаток е одличен. Студентите се презадоволни од престојот
на странските универзитети. Имаат високо мислење за нивната организираност.
Задоволни се и од тамошните услови за работа, меѓу кои се добрите библиотеки,
новата литература, опремените предавални. Остварени се професионални
контакти кои можат да се искористат во понатамошната кариера. Животот и
стандардот на студентите е на многу повисоко ниво. Студентите успеваат да се
изборат за повеќе права. Задоволни се и од запознавањето на многу колеги од
други земји, различни култури и воопшто други вредности.
„Јас сум презадоволен од размената. Првпат сфатив дека да си студент
некаде има предност. Во поглед на знаењето не научив многу. Квалитетот на
наставата и кај нас е добар. Но нивната организираност е беспрекорна“.
„Јас сум многу задоволна од престојот. Можностите за студентите се
многу добри. Можете да дојдете до добра литература. Може да се остварат
професионални контакти. Инаку како би отишле некаде да истражувате. Значи,
комплетно можете да ги проширите видиците“.
„Ние што студираме јазици имаме одлична можност да ги унапредиме
нашите искуства и знаења. Имаат богати и огромни библиотеки. За мене тоа
беа најдобрите 6 месеци од мојот живот“.
„Од економски аспект ви обезбедуваат работа. Сервисите во студентските
домови се одлични. Студентите постојано протестираат за нешто. Кај нас
воопшто не се буниме за ништо. Студентите таму имаат висока свест“.
„Јас гледав протести и студентите се многу организирани. Јас, пак, учествував
на протести кога студентите штрајкуваа на ниво на цела Германија. Студентите
бараа да се укине партиципацијата бидејќи ја нема секаде. Студентите бараат
сешто. Бараат и невозможни работи“.
„Се запознава друга култура, европските цивилизации. Се нудат евтини
тури за патување. Студентите имаат попусти за транспорт, за други работи.
Може да најдете работа, евтина храна“.
„Ова е навистина големо животно искуство. Ја прошетавме цела Европа.
Имав голема мотивација за студирање“.
„Ќе научиш да си повреден, поорганизиран, затоа што нивните општества
поинаку функционираат, го почитуваат времето. Од професионален аспект
имаат многу повеќе од нас. Особено опрема и лаборатории“.
8. Колку „Св. Кирил и Методиј“ е современ универзитет според
вашите сегашни искуства и што би смениле доколку би можеле?
Постојат неколку работи за кои студентите со сегашните сознанија би
препорачале промени на нашиот Универзитет. Меѓу поважните се: студирањето
да се одвива во помали групи, професорите да го менуваат својот однос кон
студентите и да бидат попосветени на својата работа, да се посвети поголемо
внимание на академското пишување и истражување и да се посвети поголемо
внимание на практичната обука и настава. Исто така, важно е Универзитетот да
набавува нова опрема и нова литература, да се организираат повеќе меѓународни
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конференции, да има повеќе проекти и да се зајакнат канцелариите за ЕКТС и
меѓународната размена. Препорака е да се подобри и олесни електронската
комуникација меѓу студентите и службите на единиците на Универзитетот.
„Групите да бидат помали за да бидат предавањата подобри. Професорите
да доаѓаат на предавања. Да го почитуваат студентот. Помали групи, со
поголема достапност на професорите. Професорите да се поодговорни, да
прават покреативни предавања, студентите да се поактивни. Студентите кај
нас се многу неактивни. Да има помали групи. Кога се големи групите, нема
концентрација за слушање на предметот“.
„Прво, има потреба од семинари и курсеви за академско пишување, на сите
факултети. Хендикепирани сме. Второ, методологијата многу се сфаќа паушално.
Трето, научноистражувачката работа мора да е задолжителна и во неа мора да
се вклучи секој студент. Да биде задолжително присуството на меѓународни
конференции, во меѓународни проекти. Конференциите кај нас се многу ретки.
Четврто, за ЕКТС е потребно зајакнување на локалните канцеларии на сите
факултети и подобра комуникација со студентите. Порано немаше интерес, ама
денес студентите сакаат да се движат. Студентите треба да се поодговорни и
сами да се интересираат за меѓународните програми“.
„Професорите овде се квалитетни, ама не се трудат, не се посветени
на студентите. Професорите секогаш имаат поважни работи од студентите.
Според мене, ако се прави споредба, од професорите не би поминале сите. Би
поминале 30/50/60% од професорите, во зависност од факултетот. Професорите
се недостапни и тешки за комуникација, за разлика од странство, каде што
студентот има многу подобра позиција во однос на професорот“.
„Повеќе да се учи преку практика, истражувања, да се следат модерните
трендови. Помалку теорија, повеќе практика. Да има повеќе теренска настава и
практична работа. Професорите да не предаваат по 3-4 предмети на една група.
Студентите задолжително да ги евалуираат професорите“.
„Да се достапни материјалите на веб-страница. Да може да се симне
лекцијата и предавањето. Сугестиите се во насока на подобрување на методите
на предавање. Да има поголема електронска комуникација. На Универзитетот
има обиди да се следат европските стандарди“.
„Комуникацијата со студентите да се одвива електронски за да нема многу
застои со пријавите за испити. Студентски прашања да не постојат. Според
мене, треба да се подобри електронската комуникација. Да се обезбеди простор
за студентите“.
„Јас би направила нови библиотеки и би вработила нови библиотекари. Да
се екипираат библиотеките со нови книги. Да се набавува нова опрема“.
„Имаме координатори за ЕКТС, за Еразмус и за меѓународна размена. Но,
кај нас има мал интерес од студентите. Студентите мора да се поактивни. Сами
да бараат повеќе информации“.
„Постојат и билатерални програми меѓу нашиот и други странски универзитети
кои можат да се користат за студиски престој. Мора да се искористуваат овие
можности. Оваа можност е сè уште недоволно искористена“.
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Прашања за фокус-групите со студенти
1. Колку сте генерално задоволни од организираноста и квалитетот на
студирањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“?
2. Дали предметните програми, начинот на полагање и наставниот кадар
ги задоволуваат стандардите на еден современ начин на студирање?
3. Дали Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ви обезбедува квалитетна
литература, лабораториска опрема како и применливо знаење во
практиката?
4. Дали Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ви нуди внатрешна
и надворешна мобилност на студентите? (ЕКТС, Еразмус, други
програми)
5. Како успеавте, каде бевте и колку сте задоволни од спроведувањето на
Еразмус-програмата?
6. Какви беа предметните програми, начинот на полагање и наставниот
кадар на универзитетот каде што престојувавте?
7. Дали универзитетот каде што престојувавте ви обезбеди квалитетна
литература, лабораториска опрема како и применливо знаење во
практиката?
8. Дали универзитетот каде што престојувавте има директна соработка со
бизнисот, владините структури, здравството и други структури?
9. Колку сето тоа чинише, кој ги покри трошоците и колку може тоа да си
го дозволи просечен македонски студент?
10. Дали ви е познато колку и како надворешната мобилност на студентите
функционира во Европската унија?
11. Кое друго искуство или препорака може да ги споделите со нас по
престојот во рамките на Еразмус-програмата?
12. Според ваше мислење, колку Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги
има достигнато стандардите на еден современ европски универзитет?

PRILOG
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NASTAVNO NAU^EN
I SORABOTNI^KI
KADAR

Наставно-научен и соработнички кадар
Вкупниот број на академскиот кадар на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во 2009/2010 година го сочинуваат 2157 наставници и соработници,
од кои 2042 отпаѓаат на факултетите, а 115 на петте научни институти постојани членки на УКИМ. Хонорарно ангажираниот кадар останува околу
10% како и во претходната евалуација.
Број на наставен и помошен наставен кадар на УКИМ по области во
2009/2010 година
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Графикон 1. Број на наставен и помошнонаставен кадар
на факултетите по научни области
Бројот на наставниот (1305) и помошнонаставниот кадар (737) по групи на
факултети, односно по научни области, е прикажан на Графикон 1 (Табела 1 и
Табела 1.1.). Очигледно е дека помошнонаставниот кадар, т.е. соработниците
(помлади асистенти и асистенти) на ниво на Универзитетот се во многу помал
број од наставниот кадар (однос наставник-соработник=1305/737=1,4), или на
еден наставник припаѓа помалку од еден асистент (асистент-наставник=0,56).
Освен на медицинските науки каде што соработничкиот кадар е позастапен,
во сите други области тој е повеќе од двојно помал. Разликата е особено
изразена и неповолна кај факултетите од уметностите, каде што бројот на
помошнонаставниот кадар е повеќе од осум пати помал од наставниот кадар.
Поголемиот број помошнонаставен кадар на медицинските науки се должи на
здравствената дејност која тие ја имаат покрај едукативната и од тој аспект
тој е недоволен. Генерално на УКИМ наставниците се застапени со 63,9%
(1305/2042), а помошнонаставниот и научниот кадар со 36,1% (737/2042).
Споредбата со претходната самоевалуација во 2006 година е дадена на Графикон
2.
Очигледно е дека дошло до незначајно намалување на наставниот
кадар во споредба со изминатиот период за 3,1%.
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Според ба на бројот на наст авниот и помошно-наст авниот кад ар на
УКИМ во 2006 и 2010 год ина

2.500

2105

2042

2.000
1.500

1347

1305
758

1.000

737

500
0

Наст авници

Помошнонаст авен кад ар
2006

Вкупно

2010

Графикон 2.
Споредбена анализа на наставниот кадар на факултетите
1. Анализа на академските звања
Споредено со претходниот евалуационен период (пресек направен во 2006
година), во 2010 година бројот на редовни и вонредни професори се зголемува
за сметка на доцентите и предавачите (Графикон 3). Исклучок е групата за
биотехнички науки каде што бројот на доценти е значајно поголем (Табела 1,
Прилог 1, Прилог 2).
Според ба на бројот на наст авниот кад ар на УКИМ според звања
во 2006 и 2010 год ина
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Графикон 3.
Споредбена анализа на наставниот кадар по академски звања
Од анализата на податоците очигледно е дека има позитивен
тренд на зголемување на бројот на редовни и вонредни професори,
но и позначајно намалување на бројот на доценти што укажува на
неповолен тренд на подмладување на кадарот во наставните изборни
звања.
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Од наставниците, 91,3% се доктори на науки. Од помошнонаставниот
кадар, 12,7% се доктори на науки, а најмногу застапени се магистрите (50,5%)
и специјалистите (18,7%). Притоа, се забележува значајно намалување на
доктори на науки во групата на помошнонаставен и научен кадар (Графикон 4
и 5).
Според ба на процент уалнат а заст апеност на д окт ори на науки во
наст авниот и помошно-наст авен кад ар
во 2006 и 2010 учебна год ина
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Графикон 4. Споредба на застапеноста на доктори на науки
за наставен и соработнички кадар
Според ба на бројот на помошно-наст авниот кад ар на УКИМ според акад емски
звања во 2006 и 2010 год ина
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Графикон 5. Споредбена анализа на структурата на соработничкиот
кадар по научен степен
Забележливо е значајно намалување на бројот на соработници со
докторат во однос на претходниот период, а изразено зголемување на
бројот на магистри и специјалисти. Бројот на помошнонаставниот кадар
со ВСС бележи опаѓање. Тоа, исто така, се должи на спроведување на
изменетата законска регулатива.
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Оваа промена се должи на измената во Законот за високото
образование и соодветно на законските акти на УКИМ, според која
научниот степен магистер е задолжителен критериум за избор во
помошнонаставно звање.
Со одредени исклучоци, слична тенденција на промени, но во различен
сооднос е карактеристична за сите групи факултети разгледувани по научни
области (Прилог 3, Прилог 4).
2. Старосна структура на наставниот и помошнонаставниот кадар
2.1. Наставен кадар
Во услови на рестриктивна политика за вработување на млади научни
кадри, во анализираниот период речиси сите факултети се соочија со процес
на стареење на ангажираниот наставно-научен кадар. Старосната структура во
учебната 2009/2010, во споредба со 2005/2006 година, покажува дека уште помал
процент, само 2,7% од наставниците, се на возраст до 35 години (претходно
биле 3,4%). Возрасната структура на факултетите по различни научни области
е прикажана на Графикон 6.
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Графикон 6. Преглед на старосната структура на наставниот кадар
по научни области
Во вкупната старосна структура на Универзитетот, меѓу наставничкиот кадар доминира старосната група над 45 години (75,85%).
Постојат разлики помеѓу факултетите во различни научни области.
Така, на групата биотехнички науки и уметности најголем процент од
професорите се во старосната група 35-55 години. За разлика од тоа,
на другите факултети доминира старосната група над 45 години, при
што најмногу наставници постари од 55 години има на медицинските
науки.
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Оваа старосна структура укажува на рестриктивната политика за избори
на млади наставници заради што наставниот кадар континуирано старее.
Подмладувањето на наставниот кадар не оди соодветно, па наставниците се
во највозрасната група. Малиот број на наставници во старосната група 3545 години укажува на фактот дека возрасните професори кои наскоро ќе се
пензионираат нема да може навремено да бидат заменети.
Највозрасни се редовните професори, потоа следат доцентите чијашто
возраст е, исто така, напредната (Графикон 7, Прилог 5).
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Графикон 7. Старосна структура на наставниот кадар
според наставни звања
Над 65% од професорите се постари од 55 години, околу 58% од
вонредните професори имаат меѓу 45 и 55 години и исто толку доценти
се на возраст од 35 до 45 години.
Споредбата со 2006 година покажува сличен наод без сигнификантни
разлики, што покажува дека во изминатиот период не е доволно направено за
подобрување на оваа состојба.
Старосната структура на наставниот кадар е загрижувачка кај најголемиот
број од факултетите, со исклучок на биотехничките науки, каде што најголем
број од нсатавниот кадар е меѓу 45 и 55 години. Особено загрижувачка е
состојбата на медицинските науки каде што над 50% од наставниот кадар е меѓу
55 и 65 години. Како најпозитивна може да се оцени состојбата на уметничките
факултети каде што старосната структура е речиси рамномерно распределена
меѓу сите старосни групи (Прилог 5а). Генералниот заклучок е дека гледано
среднорочно и долгорочно, високиот процент на професори над 55 години
би можел да има негативни последици врз квалитетот на наставата како и на
научноистражувачката работа на Универзитетот, поради нивно пензионирање,
како и поради рестриктивната политика за вработување на нови кадри. Треба
да се има предвид и можноста за префрлување на дел од наставниците од
старосната група 45-55 години на приватните универзитети, со што проблемот
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на обновување, подмладување и подобрување на условите за работа ќе стане
клучен во наредните години.
2.2. Помошнонаставен кадар
Состојбата со помошнонаставниот кадар е, исто така, неповолна. Иако
најголемиот број од членовите на соработничкиот кадар припаѓаат на возрасната
група 25-35 години, на медицинските науки најголемиот број се на возраст 3545 години, а сè уште се сретнува помошнонаставен кадар и во групата постара
од 55 години (општествени, биотехнички науки, уметности). Ова покажува
стареење и на помошнонаставниот кадар (Графикон 8, Прилог 6а, Прилог 6).

42,06
45,54

55,00

0

Технички

14,29

Општ ест вени Мед ицински Биот ехнички Умет ност и
22 - 25

25 - 35

35 - 45

45 - 55

8,02
3,63

0,00

7,14

14,29

30,00
12,50
2,50

0,00

0,00

7,48
9,35
0,93

2,86
4,29

10

2,86

20

10,83

19,63

30

0,28

40

27,50

32,14

50

0,76

60

61,39

57,86

70

64,29

Ст аросна ст рукт ура на помошниот наст вeн кад ар на УКИМ, според област и,
2009/2010 учебна год ина

62,62

(%)

Вкупно
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Графикон 8. Старосна структура на соработничкиот кадар
по научни области
Старосната структура на помошнонаставниот кадар е поповолна,
но би требало да се вложи повеќе напор да се избираат нови асистенти
во најмладата возрасна група.
3. Родова структура
Анализата на родовата структура покажува дека во вкупниот број на
наставници мажите се застапени со 56,46%, а жените со 43,54% (Графикон
9). Притоа постојат разлики во одделните научни области. Најголема
предоминација на машкиот пол меѓу наставниците има на биотехничките науки,
следени со уметностите и техничките науки. На факултетите од медицинските и
општествените науки има лесна предоминација на наставници од женскиот пол
(Прилог 5).
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Род ова ст рукт ура на наст авниот кад ар на УКИМ по област и, 2009/2010 год ина
(%)
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Графикон 9.
Родова структура на наставниот кадар по научни области
Предоминација на наставен кадар од машки пол во вкупната
застапеност на факултетот која се должи на изразена предоминација
на бројот на наставници од машки пол на биотехничките науки,
уметностите и техничките и природно-математичките науки.
За разлика од тоа, кај помошнонаставниот кадар предоминираат лица од
женски пол кои сочинуваат 60,88%. Оваа појава е присутна кај факултетите од
сите научни области (Графикон 10, Прилог 6). Единствен исклучок се техничките
и природно-математичките науки каде што соодносот мажи - жени е 59,29 –
40,71%
Ваквата дистрибуција по пол кај соработничкиот кадар може
да придонесе да се коригираат разликите на родовата структура кај
наставниот кадар во иднина.
Род ова ст рукт ура на помошниот наст авен кад ар на УКИМ по област и, 2009/2010 год ина
(%)
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Графикон 10.
Родова структура на соработничкиот кадар по научни области
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4. Научни институти
Во 2008/2009 и 2009/2010 година, како резултат на интеграционите
процеси на Универзитетот, дојде до вистинска интеграција на 5 од институтите
како составни членки на Универзитетот (Институт за земјоделско инженерство
и инженерска сеизмологија, Институт за социолошки и политичко-правни
истражувања, Економски институт, Земјоделски институт, Институт за сточарство),
кои се опфатени со оваа самоевалуација. Вкупниот број на ангажирани
наставници на научните институти во 2009/2010 година изнесува 115, од кои 25
се ангажирани хонорарно. Во последните две години од евалуациониот период,
кои се релевантни за анализа, научните институти се соочија со намалување
на расположливиот наставно-научен и соработнички кадар, при што бројот на
постојано вработените во 2010 (90) е намален за 27,4% во однос на истиот во
2008/2009 година (124), (Табела 3).

Ако се направи споредбена анализа со вкупниот број на наставен и
соработнички кадар на овие институти во 2005/2006 година од претходниот
евалуционен период кој изнесувал 164, тогаш е очигледно дека има значително
намалување на кадарот во 2010 година за приближно 30% (115/164=70,12%)
Разгледувано според наставно-научно звање, забележливо е значајно
намалување на бројот на научните советници, вишите научни соработници,
научните соработници, асистентите и помладите асистенти. Што се однесува
до академското звање, пак, вкупниот број на доктори на науки и магистри се
намали за цели 21%, односно 20%, како и на оние со високо образование кои
во 2009/2010 година воопшто ги нема.
Во периодот помеѓу двете евалуации опаѓањето на овој кадар е поизразено,
а ги опфаќа и вишите научни соработници. Исто така, бележи пад и кадарот со
високо образование.
Слична тенденција на промени, но со различен интензитет, е карактеристична
за најголем број од научните институти, со исклучок на Институтот за сточарство
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и Земјоделскиот институт кои бележат зголемување на вкупниот научен кадар
(Прилог 7).
Во поглед на соодносот на научниот и соработничкиот кадар, промените
имаат поволен тек. Уделот на научниот кадар се намали од 65,7% (2005/2006
година) на 40,8% во 2009/2010 година, а на помошнонаучниот кадар се зголеми
од 34,3% на 59,2%. Тоа значи одредено подобрување на состојбата со научниот
подмладок на институтите.
Постои лесно подобрување во старосната структура на ангажираниот кадар
на научните институти. За 2009/2010, таа е прикажана на Графикон 11 и Прилог
8.

Графикон 11. Споредбен приказ на старосната структура
на научниот кадар
Споредбената анализа на податоците од претходната евалуација
во 2006 година покажува дека тогаш научниот кадар во научните
институти бил рамномерно дистрибуиран во возрасните групи, освен
во најмладата група до 35 години. Во 2010 година, старосната група
45-55 години значајно е побројна (се зголемила од 36,4% на 46, 8%),
но загрижува намалувањето на бројот на наставници во старосната
група 35-45 години за повеќе од 6%. Иако состојбата не е толку
неповолна како на факултетите, сепак ваквата дистрибуција укажува
на неповолниот тренд кон повозрасните старосни групи на научните
кадри во институтите.
Континуираното намалување на апсолутниот обем на соработничкиот
кадар услови неповолни промени во неговата старосна структура. Во 2009/2010
година повеќе нема научен кадар помлад од 35 години. Носечкиот сегмент на
соработничкиот кадар – асистентите припаѓа главно на возрасната група под 45
години (42,2%), што е поволен тренд во последните години, но ангажманот на
помлади асистенти е симболичен. Евидентен е недостигот на кадар од одредени
области (Прилог 8).
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Во последните две години (2009 и 2010), по интеграцијата на институтите
во УКИМ, се забележува пораст на помошнонаучниот кадар во старосните групи
под 55 години, а особено во групата 35-45 години каде што порастот е скоро
двоен (од 16,9 на 28,9%). (Графикон 12).
Соработничкиот кадар е помлад од наставничкиот, но и кај него се
забележува стареење.
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Графикон 12. Споредба на старосната структура на соработничкиот
кадар во научните институти
5. Број на студенти по наставник и соработник
Бројот на студенти по наставник на ниво на УКИМ изнесува просечно 24, а
по соработник (помошнонаставен кадар) двојно повеќе (≈ 45 студенти). Притоа
постојат значајни разлики помеѓу различните студиски области (Графикон 13).
Така, на пример, бројот на студенти по наставник е најголем на факултетите
од општествените науки (≈ 39 студенти), потоа кај факултетите од техничките
и природно-математичките науки (≈ 23 студенти), а најмал на медицинските
науки (≈13 студенти). Сепак, ваквото упросечување не ја претставува
вистинската оптовареност на наставниот кадар, бидејќи во различни
студиски програми има различен број на студенти, различен број на
наставници, а предметите се предаваат со различен број на часови.
Алармантни се податоците за оптовареноста на соработничкиот кадар,
особено на асистентите на факултетите од општествените науки каде што
бројот на студенти на еден асистент изнесува ≈85, и на техничките и природноматематичките науки каде што односот број на студенти по асистент е 65.
Независно од тоа што овие односи се помали на биотехничките науки (≈41
студент/асистент) и на факултетите од уметностите (≈39 студенти/асистент),
сепак, особено на уметностите, тие се доста високи и многу неповолни имајќи
ја предвид специфичноста на работата со студентите, во мали групи и со секого
посебно. Ваквиот однос, глобално, се должи на рестриктивната политика од
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страна на државата за вработување на млади кадри на универзитетите во
земјата во целина.
Високиот број на студенти по наставник и соработник го отежнува
квалитетното спроведување на ЕКТС.
Показат ел на бројот на ст уд ент и на ед ен наст авник/соработ ник, по групи на факулт ет и и вкупно на УКИМ
за 2009/2010 год ина
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Графикон 13.
Број на студент на наставник/соработник по научни области
Од анализата се гледа дека најголем број на студенти по еден вработен
од наставниот и соработничкиот кадар има на факултетите во групата на
општествените науки. Притоа оптоварувањето е најголемо кај соработничкиот
кадар каде што на еден соработник има околу 85 студенти. Бројот на студенти
на еден наставник е исто така најголем на групата општествени науки и тој
изнесува околу 39 студенти на наставник.
Најмал број студенти на еден вработен од наставниот и соработничкиот
кадар има на групата факултети од областа на уметностите (4 студенти по
вработен наставник и соработник), но во исто време овде е забележително големо
оптоварување на соработничкиот кадар со 39 студенти на еден соработник.
Најмал и најрамномерно распределен број на студенти по наставник и
соработник има на медицинските науки, каде што на еден наставник има околу
14 студенти, додека на еден соработник - 10 студенти (Табела 2, Прилог 9).
Сепак, имајќи ја предвид здравствената дејност и наставните активности кои
опфаќаат 20-30% од работното време, оваа бројка станува тројно поголема и се
доближува до онаа на општествените науки.
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SWOT-анализа

Комисија за евалуација на УKИM

85

86 Извештај за самоевалуацијата на УKИM / (за периодот 2006/07 - 2009/10)

Комисија за евалуација на УKИM

87

88 Извештај за самоевалуацијата на УKИM / (за периодот 2006/07 - 2009/10)

Комисија за евалуација на УKИM

89

90 Извештај за самоевалуацијата на УKИM / (за периодот 2006/07 - 2009/10)

Комисија за евалуација на УKИM

91

92 Извештај за самоевалуацијата на УKИM / (за периодот 2006/07 - 2009/10)

Комисија за евалуација на УKИM

93

94 Извештај за самоевалуацијата на УKИM / (за периодот 2006/07 - 2009/10)

Комисија за евалуација на УKИM

95

PRILOG

3

STUDENTI I
STUDENTSKA ANKETA

1. Студенти
1.1. Додипломски студии
Вкупниот број студенти на УКИМ (Графикон 1, Прилог 14), запишани
во 2010/11, изнесува 31638. Ако се разгледува целиот евалуационен период од
2006/07 до 2010/11, постои намалување на вкупниот број студенти за 10,52 %
(споредено со 2,83 % во претходниот евалуационен период). Отворањето на нови
универзитети, воведувањето на дисперзирани студии, како и преминувањето на
два факултета од УКИМ на новоотворениот Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип
се дел од причините кои доведоа до овој несакан тренд.

Графикон 1. Графички преглед на запишани студенти во прва, втора,
трета, четврта, петта и шеста година на студии и вкупно запишани
студенти на УКИМ
Од друга страна, треба да се нагласи дека во 2010/11 во однос на 2009/10
има пораст на вкупниот број студенти од 3,92%, со што практично е достигнато
нивото на студенти од 2008/09 година. Уште подобар индикатор за оваа
промена е споредбата на вкупниот број на новозапишаните студенти во прва
година (Графикон 2). Toj е најмал во 2008/09 година (6580 студенти), а потоа
почнува да расте и треба да се очекува дека идната година ќе се постигне
нивото од 2006/07 година (8792 студенти). Последните две години постои тренд
на зголемување на бројот на новозапишани студенти, така што во учебната
2010/11 (7842 студенти), во однос на претходната 2009/10 (6633 студенти),
нивниот број е зголемен за цели 18,23%. Причините за оваа појава треба
внимателно да се проучат, дали тоа се должи на намалената партиципација за
студирање, зголемениот број на средношколци кои се запишуваат на факултет
или во нивниот зголемен интерес за УКИМ.
Врз основа на овие податоци може да се заклучи дека иако постојат
индиции дека ситуацијата во однос на бројот на новозапишани студенти ќе се
подобри, УКИМ мора многу поагресивно да води кампања за промовирање на
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своите вредности кај средношколската популација за да ги привлече во своите
редови.

Графикон 2. Број на студенти во прва година запишани првпат
Структурата на студентите според полот во овој период е скоро
непроменета во однос на претходните години (Прилог 15). На ниво на УКИМ,
таа скоро постојано изнесува 45:55 во корист на женската популација, иако во
2010/11 е малку изменета и изнесува скоро 43:57. Како и во претходниот период,
во одредени области односот на студенти и студентки не е толку изедначен. На
пример, кај општествените науки во последнава година има 67,35% студентки,
кај медицинските науки нивниот удел е 61,88%, додека кај уметностите,
биотехничките, техничките и природно-математичките науки мнозинство се
машки и уделот се движи од 57,59 до 63,28%.
Структурата на студентите според начинот на студирање во овој
период на Универзитетот е доста стабилна и бројот на редовните студенти
се движи од 86 до неполни 90%. Веројатно заради природата на студирање,
најголем удел на вонредни студенти има кај општествените науки, но во овој
евалуационен период бележи намалување од 23,31 на 13,84% (Прилог 16). Со
цел да се привлечат што поголем број вонредни студенти треба, онаму каде што
тоа може, да се воведуваат форми на учење на далечина, особено ако се земе
предвид сегашниот степен на компјутеризација и достапноста на електронската
комуникација во нашата земја.
Националната структура на студентите во овој период бележи пораст на
студентите од немакедонска националност (Графикон 3). Ако во 2006 процентот
на другите националности бил 14,39%, во 2010 тој изнесувал 20,07%. Целиот
период бележи благ пораст на студентите од албанска националност од 6,24
до 8,15%. Бројот на странски студенти е занемарлив и обично нивниот мотив е
привремен престој за да се запишат на факултетите на матичните земји. УКИМ
треба да развие стратегија за привлекување на странски студенти кои ќе останат
да студираат како што тоа беше пред повеќе години.
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Структурата на првпат запишаните студенти во прва година
според начинот на финансирање на ниво на УКИМ бележи релативно
големи осцилации (Графикон 4, Прилог 17). На пример, во 2007/08 уделот на
запишани студенти со кофинансирање изнесувал 46,30% и бил највисок во овој
период, а најнизок бил во 2009/10 кога изнесувал само 21,86%. Споредувано
по области, уделот е најголем на студентите со кофинансирање на студирањето
кај општествените и медицинските науки, а најмал кај техничките и природноматематичките науки што е одраз на општиот интерес за студирање на овие
науки. Овие промени се должат на државната политика кога беа зголемени
државните квоти и во таа смисла УКИМ нема начин да влијае.

Графикон 3. Национален состав на студентите изразен во проценти

Графикон 4. Структурата на првпат запишаните студенти
во прва година според начинот на финансирање (во %)
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Ефикасноста на студирањето, анализирана преку бројот на повторно
запишани студенти, иако покажува одредени осцилации е подобрена во однос
на претходниот евалуационен период. Ова е придобивка од воведувањето на
ЕКТС, а може да се доведе и во корелација со студентската анкета каде што се
гледа дека е подобрено извршувањето на обврските и студентите учат повеќе
време во овој, во однос на претходниот евалуационен период (Графикони
3-5 од студентската анкета). Во овој период, пораст на повторно запишани
студенти има само кај техничките и природно-математичките науки од 26,41%
во 2006/07 на 29,73% во 2010/11. Кај општествените науки, уделот на повторно
запишаните студенти во 2010/11 изнесува 14,64%, додека тој е доста низок кај
медицинските и биотехничките науки и уметностите кој се движи од неполни 3,5
до помалку од 0,5% (Графикон 5, Прилог 18). Ова се необични вредности од кои
произлегува дека проодноста е многу висока, меѓутоа треба да се има предвид
дека на многу факултети на студентите им се овозможуваат дополнителни сесии
со што недоследно се имплементира ЕКТС.

Графикон 5. Преглед на повторно запишани студенти (%)
До крајот на 2010 година, вкупниот број на дипломирани студенти од
постоењето на УКИМ изнесува импресивни 133 046. Во овој евалуационен
период од 4 години дипломирале вкупно 23 574 студенти, или просечно 5894
студенти годишно. Ако се анализира овој број на дипломирани по години, тогаш
е воочливо дека тој покажува раст во првите три години и пад во последната,
2010 година (Графикон 6, Прилог 19). Најмногу дипломирани студенти има во
учебната 2008/09 година (вкупно 6631, 22% повеќе од 2006/07, 14% повеќе од
2007/08, 16% повеќе од 2009/10). Со мали варијации сличен е трендот и кога се
разгледуваат петте главни научни области посебно. Од собраните податоци не е
едноставно да се прави корелација меѓу запишаните и дипломираните студенти,
а не се достапни ни податоци за времетраењето на студирањето, но општо
земено просекот на студирање на УКИМ сè уште е висок. ЕКТС веројатно води
кон подобрување на ситуацијата, но ќе треба да се види влијанието на новиот
начин на запишување на УКИМ, без квалификациони испити организирани од
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самите факултети. Сите овие аспекти треба сеопфатно да се разгледаат со цел
да се преземат соодветни мерки за да се подобри ефикасноста на студирањето,
а при тоа да не се компромитира квалитетот на наставата.
1.2. Постдипломски студии (магистерски и специјалистички)
Вкупниот број магистрирани постдипломци на УКИМ во овој евалуационен период изнесува 1806 (Прилог 21). За разлика од додипломските студии
каде што е забележано опаѓање на ниво на УКИМ, во периодот од 2006/07 до
2009/10 се забележува значителен прираст на магистрирани постдипломци од
25,89%. Прирастот е најголем кај техничките и природно-математичките науки,
кај општествените исто така е голем, но кај останатите се забележува опаѓање
на магистрираните постдипломци (Графикон 7).
Вкупниот број дипломирани специјалисти на УКИМ во овој евалуационен период изнесува 98 и бележи пад од 38,24%. Заради природата на
професијата, 50% од сите специјалисти отпаѓаат на биомедицинските науки
(Прилог 21).

Графикон 6. Вкупен број на дипломирани студенти според области

Графикон 7.
Графички преглед на магистрирани постдипломци по научни области
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Графикон 8. Графички преглед на дипломирани специјалисти
по одделни области
1.3. Докторски студии
Вкупниот број доктори на науки кои докторирале во овој евалуационен
период изнесува 415 и бележи големи осцилации на ниво на УКИМ (Прилог
22). Од 2006/07 во 2007/08 бележи голем пад, но потоа следните три години
голем прираст. Така, вкупниот прираст во овој евалуационен период изнесува
11,29%. Гледано по области, прирастот е најголем кај општествените (69,05%),
техничките и природно-математичките науки (38,71%), додека голем пад се
јавува кај медицинските (-70,37 %) и биотехничките науки (‑68,42%).

Графикон 9. Број на докторирани на факултетите по научни области

Комисија за евалуација на УKИM

SWOT-анализа
S

W

O

T

•

Голем избор на студиски програми од сите видови

•

Долгогодишно искуство и стекнато реноме од каде што потекнува
мнозинството од високообразуваниот кадар во државата

•

Постојан интерес за студирање на УКИМ

•

Многу солидна оценка на студентите за начинот на изведување на
наставата

•

Предност при вработување

•

Нерамномерен интерес на студентите за различни студиски
програми

•

Недоволна ефикасност на студирањето, односно релативно долго
просечно време на студирање

•

Недоследна имплементација на ЕКТС

•

Слабости на ЕКТС за одредени студиски програми

•

Слаба опременост за практична настава кај експерименталните
науки

•

Недоследна интегрираност, укинување на матичноста и отворање
на исти катедри на различни факултети и институти

•

Факултети на различни локации, немање на еден заеднички кампус

•

Недоволна информираност за можности за меѓународна мобилност

•

Намалена партиципација за студирање

•

Постојано иновирање на студиските и предметните програми и
воведување нови

•

Едукација со имплементација на системот на учење од далечина

•

Мобилност на студентите со други универзитети и воведување на
интердисциплинарни студии

•

Мобилност на студентите во рамките на УКИМ

•

Привлекување на вонредни студенти

•

Привлекување на нови студенти преку потпишување на договори
за соработка со компании од стопанството, со можност за
вработување

•

Појава на конкурентски факултети, особено во одредени области

•

Отворање на нови факултети и дисперзирани студии во многу
места на државата

•

Несоодветна селекција на студенти заради укинување на
квалификационите испити

•

Намалена партиципација за студирање и зголемување на
државните квоти

•

Променлива државна политика за високото образование

•

Мали можност за вработување, неповолни состојби во професијата

•

Создавање на негативна слика во медиумите за УКИМ
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2. Студентска анкета
Во текот на декември 2010 година, Комисијата за евалуација при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје, во рамките на своите редовни
активности и самоевалуација, a во функција на подготовка за втората
последователна надворешна евалуација, спроведе анкета со студенти на
сите единици на Универзитетот со вкупен број од 1335 испитаници. Анкетата
беше спроведена и координирана од страна на Комисијата за евалуација,
претставници на комисиите за самоевалуација на единиците на Универзитетот,
како и од претставници на Студентскиот парламент на соодветните факултети.
Комисијата сака да изрази особена благодарност до Студентскиот парламент кој
многу помогна во реализација на ова истражување. Анкетата помина како што
беше планирано, но со мали технички проблеми. Имено, бројот на студенти кои
беа анкетирани беше помал од очекуваниот број што се должи на помалиот број
анкетирани студенти на неколку факултети.
Анкетата беше реализирана со прашалник кој содржеше вкупно 46
прашања, кои во најголем дел беа повторени прашања од анкетата со студенти
спроведена во 2006 година, од страна на претходната Комисија за евалуација
на Универзитетот. Одлуката на сегашната Комисија за евалуација да се
повтори оваа анкета со ист прашалник беше донесена заради можноста да
се добијат компаративни податоци што ќе може да се споредуваат. Добивме
одлична можност да видиме како се движат ставовите на студентите за нивната
информираност, за предметите, за времето на учење и користената литература,
за наставниците и асистентите, за тестовите и завршните испити, како и за
мобилноста на студентите и можностите за меѓународна размена. Освен
прашањата за мобилноста и меѓународната размена, кои се нови прашања,
другите прашања се исти како и во претходната анкета.
Во овој извештај од анкетата ќе бидат анализирани вкупниот број на
одговори на дадените прашања преку нивните општи дистрибуции, потоа,
одговорите групирани и споредени според петте групи на науки: технички и
природно-математички, општествени, медицински, биотехнички и уметнички,
но и споредбените општи дистрибуции за периодот 2006-2010 година.
2.1.

Информираност

Првите две прашања од анкетата се однесуваа на информираноста за
правилата на организирање на наставата и за тоа колку соодветните факултети
понудиле информации за организираноста на наставата и режимот на студии.
Кај двете прашања изборот беше едноставен. Имено, на прашањето колку се
информирани за правилата на студирање (Графикон 1), студентите ги
дадоа следниве одговори: целосно информирани се 35%, што е навистина
мал процент, додека делумно информирани се чувствуваат 59%.
Одговорите според групите на науки не отстапуваат од оваа општа фреквенција,
освен кај уметностите кај кои целосно информирани за правилата се само 23%
од студентите, со што бројот на делумно информирани се зголемува на 69%.
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Споредено со 2006 година има мал напредок. Во 2006 година, како општа
дистрибуција, дека се целосно информирани одговориле 24%, додека делумна
информираност потврдиле 68%.
На прашањето колку факултетите понудиле информации за
студиските програми (Графикон 2), студентите ги дадоа следниве
одговори: доволно информирани се 54%, додека делумно информирани
се чувствуваат 38%. Одговорите според групите на науки не отстапуваат од
оваа општа фреквенција, освен кај уметностите кај кои доволно информирани
за студиските програми се 45% од студентите, додека бројот на делумно
информирани е 35%.
2010

60
50
40
30
20
10
0

Целосно
Делумно Неинформиран
информиран информиран

Графикон 1. Дали сте информирани за правилата на студирање?
Ова прашање не било поставено во 2006 година, па затоа не може
да се направи некаква споредба. Може да се каже дека вкупниот одговор на ова
прашање е позитивен, но дека има уште простор за напредок.
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Графикон 2. Дали факултетот ви понудил доволно информации?
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Информираноста на студентите во периодот 2006-2010 година е подобрена
за 10%, но факултетите сè уште треба да работат на начините и можностите
за поголема информираност. Факултетите, според 54% од студентите, оваа
учебна година им понудиле доволно информации на студентите. Во оваа насока,
факултетите треба максимално да ги искористат можностите што ги даваат
новите медиуми и електронската комуникација. На овој начин информираноста
ќе се подобри, а информациите ќе се „приближат“ до студентите.
2.2.

Присуство на настава и работа во текот на семестарот
Вторите две прашања се однесуваа на субјективната перцепција на
студентите во однос на присуството на наставата и исполнувањето на
студентските обврски. Овде изборот беше повторно едноставен. Резултатите
се следниве: анкетираните студенти биле редовни на наставата во
текот на семестарот со високи 82% (Графикон 3), додека ова делумно
го правеле само 17% од испитаниците. Во однос на редовното извршување
на обврските, тоа целосно го правеле 79% од студентите (Графикон
4), додека ова делумно го правеле 21%. Во 2006 година студентите потврдиле
дека присуството на наставата било 77%, а извршувањето на обврските било
случај за 67% од нив. Најнизок процент на присутност пријавиле студентите
од општествените науки – 75%, додека вредностите кај другите факултети
за присуството се меѓу 80-89%. Во однос на исполнувањето на обврските,
најмал процент пријавиле, повторно, студентите од општествените науки –
69%, додека вредностите кај другите факултети за исполнување на обврските
се меѓу 80-86%. Повисоките вредности во 2010 година за присуството на
наставата и извршувањето на обврските веројатно се должи на построгите
критериуми и оценувањето според болоњските критериуми, каде што овие
елементи сочинуваат интегрален дел од оцената на студентот. Во продолжение
се дадени графичките прикази за двете прашања според општите дистрибуции
на одговорите за 2010 година.
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Графикон 3. Колку често одите на настава?
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Графикон 4. Дали ги извршувате своите обврски?

Во однос на 2006 година има подобрување на редовноста на наставата и
извршувањето на обврските на студентите. Редовноста е зголемена од 76% на
82%, а извршувањето на обврските од 67% на 79%. Ова се солидни податоци,
засновани на изјави на самите студенти, но сè уште мора да се изнаоѓаат
механизми за зголемување и на овие вредности. Од редовноста и активноста на
студентите зависи квалитетот на високото образование во целина. Како и на кој
начин студентите повеќе да се мотивираат, е веќе прашање и на индивидуална
желба или амбиција. Мотивираноста сигурно зависи и од квалитетот на
професорите и на наставата.
2.3.

Време за учење
Наредните три прашања се за времето што студентите го трошат за учење
во текот на денот, за подготовка на колоквиуми/тестови и за подготовка на
завршниот испит. На прашањето колку време студентите дневно трошат
за учење, одговорите се распоредени според дадените модалитети (Графикон
5).
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Графикон 5. Колку време трошите на учење?
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Од Графиконот 5 се гледа дека студентите во 2010 година многу повеќе
време трошат на учење споредено со 2006 година. Најголема статистичка
разлика постои во модалитетот „повеќе од 5 часа“. Во 2010 година повеќе од 5
часа трошат 37%, додека меѓу 3-5 часа, 30%. За разлика од 2006 година кога
времето посветено на учење студентите го распоредиле меѓу сите понудени
модалитети, севкупно, студентите трошеле многу помало време.
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Графикон 6. Колку време трошите за подготовка
на колоквиуми/тестови?
На следното прашање студентите одговараа колку време трошат на
подготовка на тестови и колоквиуми.
Од Графиконот 6 се гледа дека споредбено меѓу 2006 и 2010 година
нема позначајни разлики во трендот на фреквенциите на одговорите според
понудените модалитети. Генерално, студентите најмногу за колоквиуми/тестови
учат повеќе од 5 дена (56% во 2010 и 51% во 2006 година), но и меѓу 3-5 дена
(29% во 2010 и 31% во 2006 година).
На третото прашање што се однесува на тоа колку време трошат на
подготовката за завршниот испит (Графикон 7), студентите повторно одговараа
со мали разлики меѓу 2006 и 2010 година. Во 2010 година студентите во најголем
процент „трошеле“ до 15 дена – 42%, и меѓу 15-30 дена – 34%, додека во 2006
најчесто се избирани истите два модалитета, но со изедначен процент – 37%.
На трите други модалитети им се доделени многу мал процент на одговори. Тоа
беа одговорите на студентите за тоа колку време посветуваат на учењето.
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Графикон 7. Колку време трошите за подготовка
на завршните испити?

Општ е заклучокот дека на УКИМ се учи сè повеќе. Студентите во втора
година, во 2010 година, одговориле дека учат повеќе од 5 часа дневно. Исто
така, повеќе од 5 дена се подготвуваат за колоквиуми и тестови. За завршниот
испит, пак, најчесто учат до 15 дена, додека во 2006 учеле од 15 до 30 дена.
Генерално, скратувањето на времето за подготовка на завршните испити, како
и во 2006 година, веројатно е поради воведувањето на новите стандарди и
зголемувањето на редовноста на студентите и интензитетот на процесот на
учење. Болоњските стандарди, или ЕКТ- системот, бараат од студентите редовна
работа и активност. Очигледно натпреварот за знаење и оценки кај студентите
се разгорува.
2.4.

Предметите на студиските програми

Наредните пет прашања се однесуваат на предметите на студиските
програми од втора година, односно за тоа колку се тие: организирани, тешки,
обемни, интересни, дали ги унапредуваат знаењата и дали се потребни. Изборот
на анкетираните беше нешто посложен, а дадениот одговор се скалираше
според интензитет од 1 до 5, при што 5 значеше најголема согласност со ставот,
додека 1 означуваше најмала согласност. Овие податоци ќе се обидеме
да ги дадеме според изборот на највисоката вредност – 5 (Графикон
8), но и според просеците што се добиени со едноставни математички
операции, притоа компарирани и споредени со 2006 година (Графикон
9). Податоците даваат јасна слика за ставовите на студентите за предметите, при
што највисока согласност се покажува во однос на обемноста на предметите
(4,09), но и на унапредувањето на знаењата (4,01). Најмала согласност се
искажува во однос на организираноста на предметите (3,60). Според дадените
оценки 5, највисока фреквентност се забележува кај обемноста на предметите
(591), кај тежината на предметите (484) и кај унапредувањето на знаењата
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(475). Со нешто понизок просек се оценети организираноста на предметите
(3,60) и колку се тие интересни (3,55). Графички ова изгледа вака:
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Графикон 8. Како ги оценувате предметите од втора година?
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Графикон 9. Како ги оценувате предметите од втора година?
Она што може да се види во горните табели се две работи. Прво,
најинтензивни се ставовите за обемноста на предметите и нивната тежина,
додека најмалку интензивни се ставовите за нивната интересност и организираност. Помеѓу нив се ставовите за унапредување на знаењата и за нивната
потреба. Второ, помеѓу 2006 и 2010 година просеците на оценката на
студентите за тоа какви се според нив предметите во втора година, речиси кај
сите елементи пораснале освен кај организираноста, каде што се намалени.
Најмногу во интензитет пораснале ставовите за обемноста и тежината, но и
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за унапредувањето на знаењата. Постојат и мали разлики меѓу групите на
науки, но разликите се главно меѓу, од една страна, природно-математичките,
општествените и медициснките науки, а од друга страна, биотехничките науки
и уметностите (на вторите факултети има многу помал број на студенти). Мора
да се спомене дека квалитетот на податоците од 2010 година е намален поради
помалиот процент на анкетирани студенти (во 2006 имало над 2500, додека
во 2010 над 1300 студенти), иако споредливоста е овозможена во однос на
стандардизираната обработка на податоци.
Генерално, студентите имаат став дека се зголемува обемноста и тежината на
предметите, но дека истовремено се зголемуваат и унапредувањето на знаењата
и потребноста на понудените предмети. Заклучокот е дека треба повеќе да се
работи на атрактивноста, но и на организираноста на предметите. Всушност,
анализите покажуваат дека организираноста на предметите (на факултетите)
е „најслабата алка“ во системот. Во однос на 2006 година се зголемени
повеќето од вредностите на понудените модалитети. Како препорака, треба
да се намалува обемноста на предметите, особено преку едносеместралните
предмети, но намалувањето на тежината на предметите не смее да оди на штета
на унапредувањето на знаењата.
2.5.

Литература

Откако се запознавме со ставовите за предметите генерално, следните три
прашања веќе навлегуваат во самиот процес на учење и материјалите достапни
за подготовка на испитите и апсолвирање на студиските програми.

Графикон 10. Дали учите од фотокопии?
Првото од овие прашања се однесува на тоа во каква форма е достапна
литературата. На ова прашање беа понудени четири одговори. Убедливо
со најголем процент, што е очекувано, студентите го избраа модалитетот
„фотокопија“ – 59%. Само 1/5 од студентите учат од оригинална форма на
литература. Ова може да значи повеќе работи, но сигурно е дека за студентите
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ова е веројатно најевтиниот начин за обезбедување на литература за соодветните
предмети од втора година на факултетите на УКИМ. Ако се земе предвид дека
овој процент во 2006 година изнесувал 74%, може да се каже дека работите
полека „се поправаат“. Споредбено со групите на факултети, за модалитетот
„фотокопија“ (Графикон 10) и модалитетот „оригинална форма“ (Графикон 11),
резултатите за изборот на „да“ изгледаат вака:

Графикон 11. Дали учите од оригинална литература?
Од горепонудените графикони, студентите од општествените науки
се „најпривилегирани“ бидејќи учат од „оригинални форми“ – 40%, потоа,
студентите од природно-математичките науки учат со највисок процент од
„електронски форми“ – 39% (Графикон 12), додека „најнепривилигирани“ се
студентите од биотехничките науки кои учат од фотокопии со високи 80%.
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Графикон 12. Дали учите од литература во електронски формат?
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Другите две прашања од овој блок се однесуваат на усогласеноста на
литературата со наставната материја и на разбирливоста на литературата.
Изборот на студентите на овие два прашања повторно беше оценуван на скала
од 1 до 5. Но, најпрвин може да констатираме дека просечните оценки за
усогласеноста на литературата со наставната материја (3,96) и за разбирливоста
на литературата (3,61) се високо оценети од страна на студентите. Овие
просеци не се разликуваат многу од просеците во 2006 година. Во 2010 година
вредностите се за нијанса зголемени, но сè уште има простор за напредок.
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Разбирливост

Усогласеност

Графикон 13. Колку е литературата разбирлива и усогласена
со наставната материја?

Иако процентот на учење од „фотокопија“ е намален од 73% во 2006 на
59% во 2010 година, а процентот на учење од оригинали е зголемен од 15% на
20%, сепак, сè уште има огромен простор за подобрување. Како што видовме
има и големи разлики во однос на ова прашање по групи на науки. Препораките
од 2006 година и натаму важат за намалување на цените на книгите и за
стимулирање на издавањето учебници. Иако, мора да се има на ум дека
фотокопии од статии (технички дотерани) и од добри книги, се многу подобри
отколку „празни“ учебници.
Во однос на усогласеноста и разбирливоста, може да се констатира дека
и покрај различните резултати за достапноста на литературата, студентите
се главно задоволни од усогласеноста на литературата со наставната материја
и од нејзината разбирливост. Сепак, поголема интервенција е потребна во
разбирливоста на наставната материја. Споредено со 2006 година подобрени се
и усогласеноста и разбирливоста.
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2.6.

Мислења за наставниците и асистентите

Веќе се наоѓаме во делот на прашалникот во кој студентите директно се
изјаснуваа за наставниците и асистентите, и тоa според 6 категории: редовност на
предавањата, дали го почитуваат мислењето на студентите, дали се поттикнува
интерактивност, колку се предавањата разбирливи, дали наставниците и
асистентите се подготвени за часот и дали се комуникативни и отворени за
соработка со студентите. Изборот на анкетираните беше повторно овозможен
со скалирање на интензитетот на нивниот став од 1 до 5, при што 5 значеше
најголема согласност со ставот, додека 1 означуваше најмала согласност. Еве
како се оценети наставниците и асистентите според просеците (Графикон 14),
но и споредбено преку различни категории.
Во однос на просеците, прва опсервација е дека асистентите „се пласираа“
за нијанса подобро од наставниците, што заедно веројатно ги прави добри
тимови. Асистентите е природно да бидат поамбициозни од професорите.
Сепак, оценетите параметри се со речиси еднаков сооднос, што значи дека
професорите и асистентите еднакво се перцепирани од страна на студентите.
Според општите дистрибуции во однос на различните модалитети, највисок
просек добија одговорите „редовност на предавањата“ (4,35 за наставници и 4,50
за асистенти) и „подготвеност за часот“ (4,1 за наставници и 4,2 за асистенти).
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Графикон 14. Оценки за наставниците и асистентите
Професорите и наставниците најнизок просек добија за модалитетите
„поттикнуваат интерактивност и учење“ (3,36 за наставници и 3,82 за асистенти)
и „разбирливост на предавањата“ (3,64 за наставници и 4, 0 за асистенти). Оваа
споредба е најочигледна кога ќе се компарираат само одговорите под „5“. На
Графиконот 15 овие разлики се добро прикажани.
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Графикон 15. Оценки за наставниците
На Графикон 16 се дадени, пак, разликите споредбено за 2010 и за 2006
година. Може да се види дека во 2010, наспроти 2006 година, вредностите се
повисоки за сите модалитети, што би можело да означува дека професорите
за само неколку години „добиле“ повисоки оценки од страна на студентите.
Најголем прогрес е остварен во однос на „почитувањето на мислењето на
студентите“ и „достапноста и коректноста“ од страна на професорите.
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Графикон 16. Оценки за наставниците

Во секој случај, слични се одговорите и фреквенциите и за наставниците и
за асистентите, но асистентите за една нијанса се подобро оценети од страна на
студентите. Кај наставниците најдобро се оценети редовноста и подготвеноста
за часот. Генерално, сите елементи и модалитети се високо оценети. Сепак,
најголем напредок е потребен во сферата на поголемата интерактивност и
разбирливоста на предавањата, два елемента што многу влијаат врз квалитетот
на образованието. Во 2010 година е направен прогрес кај сите елементи, но
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најмногу кај почитувањето на мислењата на студентите и достапноста и
коректноста од страна на наставниците.
2.7.

Мислења за колоквиумите и завршниот испит

Во наредната батерија прашања студентите ги „евалуираа“ пристапот и
оценувањето на професорите во однос на колоквиумите/тестовите и завршните
испити. Своите ставови студентите ги изразуваа во однос на тоа: дали начинот
на оценување е однапред познат, дали оценувањето е објективно, дали
резултатите се достапни за увид, дали прашањата се јасни и недвосмислени,
дали прашањата се релевантни за предвидената материја и дали начинот
на проверка е соодветен. И овде изборот на анкетираните беше овозможен
со скалирање на интензитетот на нивниот став од 1 до 5, при што 5 значеше
најголема согласност со ставот, додека 1 означуваше најмала согласност. Еве
како се оценети начинот и пристапот на оценување на професорите според
просеците на дадените модалитети (Графикон 17), но и споредбено преку две
други категории.
Студентите најпозитивно се изјасниле за тоа дека „начинот на оценување
е познат“ (4,18) и дека „резултатите се достапни на увид“ (3,87). Најмал просек
„освои“ модалитетот „прашањата се јасни и недвосмислени“ (3,09). Мали
се статистичките разлики меѓу одговорите за колоквиумите/тестовите и за
завршните испити.
2010

Начинот на проверка е с оодветен
Праш ањата с е релевантни
Праш ањата с е јас ни / недвос мис лени
Р езултатите с е дос тапни на увид
Оценувањето е објективно
Начинот на оценување познат
0
Колоквиуми/тес тови

1

2

3

4

5

З аврш ен ис пит

Графикон 17. Оценки за колоквиумите и завршните испити
На Графиконот 18 најдобро се гледаат разликите по модалитети во однос
на прашањата за завршните испити. Оваа споредба е најочигледна кога ќе се
компарираат само одговорите под „5“. Така, начинот на оценување е познат
за повеќето студенти, резултатите се достапни на увид, но студентите не
оценуваат со највисока оценка дека оценувањето е објективно, дека прашањата
се релевантни и дека начинот на проверка е соодветен. Убедливо најмалку
високи оценки има модалитетот „прашањата се јасни и недвосмислени“, што
може да е негативен индикатор за квалитетот на испитните прашања.
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2010

Начинот на пров ерка е соодв етен
Прашањата се релев антни
Прашањата се јасни / недв осмислени
Резултатите се достапни на ув ид
Оценув ањето е објектив но
Начинот на оценув ање познат
0

100

200

300

400

500

600

700

Графикон 18. Оценка за завршните испити
На Графикон 19 се дадени, исто така, разликите споредбено за 2010 и за
2006 година. Може да се види дека во 2010, наспроти 2006 година, вредностите
се повторно повисоки за сите модалитети, што би можело да означува дека
професорите за само неколку години ги поправиле оценките според критериумите
на студентите. Најголем прогрес е остварен во однос на „резултатите се
достапни на увид“, „начинот на проверка е соодветен“ и „начинот на оценување
е познат“.
2010

2006

Начинот на пров ерка е соодв етен
Прашањата се релев антни
Прашањата се јасни / недв осмислени
Резултатите се достапни на ув ид
Оценув ањето е објектив но
Начинот на оценув ање познат
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Графикон 19. Оценка за завршните испити

На крајот од овој блок може да се заклучи дека просеците за пристапите
на оценување на професорите се доста високи. „Најслабата алка“ овде е дека
„прашањата се јасни и недвосмислени“. Потребен е многу поголем напредок
во сферата на јасноста и недвосмисленоста на прашањата и на тестовите и на

119

120 Извештај за самоевалуацијата на УKИM / (за периодот 2006/07 - 2009/10)

завршните испити. Другите елементи можат да „поминат“ со преодна оценка.
Мора да се каже дека се слични одговорите на прашањата и фреквенциите и за
тестовите и за завршните испити. Во однос, пак, на 2006 година, во 2010 година
имаме „мал раст“ на сите елементи, освен на јасноста и недвосмисленоста
на испитните прашања. Студентите се најмногу задоволни од познатоста на
начинот на оценување и од увидот и достапноста до резултатите од испитите.
Важно е што студентите се доста задоволни и од објективноста на професорите
и оценувањето.
2.8.

Мобилност на студентите
Последната група на прашања се однесуваше на мобилноста на студентите.
Оваа батерија прашања е сосема нова и не беше употребена во 2006 година,
освен едно прашање. Кај овие прашања изборот и понудените модалитети
беа „јасни и недвосмислени“. Главно се одговараше со „да“ или со „не“, пред
сè, во однос на информираноста за ЕРАЗМУС-програмата, но и за постоењето
и функционирањето на Еразмус и ЕКТС-координаторите на матичните
факултети.
На прашањето за тоа дали студентите се информирани за Еразмуспрограмата за меѓународна соработка, резултатите се доста негативни. Имено,
81% од студентите не се информирани за оваа програма, додека информирани
се само 19%. Најмногу се информирани студентите на медицинските науки 34% а најмалку на природно-математичките науки – 11% (Графикон 20).
2010

С ум информиран
Не с ум информиран

Графикон 20. Информираност за Еразмус-програмата
На последователното прашање дали студентите планираат да ја искористат
можноста што ја нуди Еразмус-програмата, резултатите се дека само 13%
планираат ваква можност (Графикон 21). Навистина премалку, иако мора да
се каже дека оваа програма е навистина нешто ново како можност и начин
на студирање. Ова значи дека од студентите што се запознати со програмата
(19%), еден добар дел веќе размислува како да ја искористи оваа можност.
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Најмногу за ова размислуваат студентите на медицинските науки (20%), кои и
се најинформирани, а најмалку студентите на биотехничките науки (3%).
2010

С ум планирал
Не сум планирал
Не сум размислувал

Графикон 21. Искористување на Еразмус-програмата
Последните 4 прашања од анкетата се однесуваа на тоа дали студентите се
запознати со постоењето на Еразмус и ЕКТС-координатори на нивните факултети
и како тие функционираат. Најпрвин за тоа дали се запознати дека на нивниот
факултет постои координатор за Еразмус-програмата. Високи 84% мислат дека
на нивниот матичен факултет не постои ваков координатор, додека неговото
„постоење“ го потврдиле само 12% (Графикон 22). На медицинските науки
студентите во 25% се изјасниле дека ваков координатор постои. Студентите
на уметностите речиси и да не слушнале дека ваков координатор постои – 2%,
исто како и студентите на природно-математичките науки – 5%.
2010

С ум запознат
Не с ум запознат

Графикон 22. Постоење на Еразмус-координатори

121

122 Извештај за самоевалуацијата на УKИM / (за периодот 2006/07 - 2009/10)

Бидејќи повеќето од студентите не се запознати со постоењето на
Еразмус-координатор, разбирливо, позитивна оценка дека овој координатор
добро функционира дале само 5% (Графикон 23). Слична оценка дека
добро функционира дале и студентите на природно-математичките науки
– 2%. Најпозитивно за Еразмус- координаторите се изјасниле студентите на
медицинските науки со 9%.
2010

Добро функционира
Не функционира
Не с ум запознат

Графикон 23. Оценка за Еразмус-координаторите
На следното прашање веќе имаме некаков резултат во однос на запознаеноста со ЕКТС-координаторите (Графикон 24). Дека на нивните матични
факултети ЕКТС-координатор постои се изјасниле 47% од студентите, додека
не се запознати со ваква институција 48% (Графикон 24). Највисок процент
на потврдување имаме кај биотехничките (69%) и кај општествените науки
(63%). Најмалку се запознати студентите на природно-математичките науки
(34%). Веројатно ЕКТ-системот функционира повеќе кај факултетите кои имаат
сродни предмети и таму каде што студентите можат да комбинираат различни
изборни предмети. Ако се почитуваат препораките од болоњскиот процес, како
и внатрешните акти на Универзитетот, овој процент треба да зајакнува.
Последното прашање од овој блок, и од истражувањето, се однесуваше на
оценката за тоа дали и како функционираат ЕКТС-координаторите.
2010

С ум запознат
Не с ум запознат

Графикон 24. Постоење на ЕКТС-координатори
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Од студентите кои претходно се изјасниле дека се запознаени со ЕКТСкоординаторот, 31% се изјасниле дека овој координатор кај нив добро
функционира, но дека не функционира добро се изјасниле 20%. Како и претходно,
голем дел од студентите (48%) не се запознаени со неговата работа.
2010

Добро ф ункционира
Н е ф ункционира
Н е сум за позна т

Графикон 25. Оценка за ЕКТС-координаторите

Препораката во оваа област за време на евалуацијата во 2006 година беше
дека: „потребно е побрзо воведување на програмата Еразмус со која се очекува
зголемување на мобилноста на студентите“. Истовремено, беше препорачано,
факултетите да ја унапредуваат меѓусебната комуникација и соработка заради
овозможување поголема мобилност и размена на студенти.
Иако програмата Еразмус е воведена пред две години, сепак, генерално е
многу мала информираноста за постоењето на програмата (19%). Единствено
студентите на медицинските науки се малку поинформирани за оваа програма
(34%). Од информираните само 12% размислувале или планирале да ја искористат
можноста што ја нуди оваа програма. Доколку се подобри информираноста,
веројатно бројот на кандидати ќе се зголеми.
Во однос на Еразмус-координаторите, т.е. дека на нивните матични
факултети постојат вакви координатори „пријавиле“ 12%. Позитивно биле
оценети од страна на само 5% проценти од испитаниците. Во однос на ЕКТСкоординаторите, т.е. дека на нивните матични факултети постојат вакви
координатори „пријавиле“ 49%. Постојат факултети кај кои запознаеноста е
69% (биотехнички науки) и 63% (општествени науки). Позитивно биле оценети
од страна на 31% од испитаниците. Потребни се големи напори за поширока
промоција на Еразмус-програмата и зајакнување на ЕКТ-системот, таму каде
што тоа е возможно и изводливо.
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2.9. Анализа на коментарите од СТУДЕНТСКАТА АНКЕТА-2010
При спроведувањето на студентската анкета, покрај одговорите на 46-те
прашања, во анкетниот лист беше оставен простор во кој студентите можеа
да ги запишат своите лични коментари и мислења за спроведената анкета,
за студиската програма, за наставниците и соработниците, за начинот на
спроведување на колоквиумите и испитите и за литературата која им се нуди.
Иако многу мал број од студентите, околу 200 од вкупно 1335 анкетирани,
дале свој коментар, сепак од нив може да се заклучи дека студентите се
задоволни што се спроведува една ваква анкета и се надеваат дека резултатите
од оваа анкета ќе бидат објавени и достапни и за нив, дека нема да биде само
формално спроведена и заборавена. Тие сметаат дека овој пат некој ќе го
забележи и нивното мислење и, нормално, тоа ќе биде адекватно вреднувано.
Се надеваат дека овој начин на изразување и искажување на нивното мислење
ќе придонесе многу во подигнувањето на нивото на квалитетот на високото
образование кое го бараат.
Во поголемиот број коментари кои беа добиени од студентите може да
се забележи незадоволство од ЕКТС-координаторите, како и од самото нивно
функционирање и имплементирање на одделни факултети (Природно–
математички факултет, Правен факултет, Медицински факултет, Економски
факултет).
Прашањата околу Еразмус-програмата и самите Еразмус-координатори
предизвикаа и најголемо чудење кај студентите. Ретко кој од студентите на кој
било факултет е запознаен со Еразмус-програмата и со Еразмус-координаторот,
а тоа се воочува и во нивните коментари: „Кој е тој господин Еразмус?“, „Која е
таа Еразмус-програма?“.....
Најзастапени се коментарите за:
 обемноста на материјалите за полагање на испитите и обемноста на
предметните програми претежно на факултетите од техничките и природноматематичките науки (ПМФ, ФЕИТ, Градежен факултет), и на општествените
науки (Филолошки факултет);
 преоптовареност на студентите и премногу обврски на факултетот
(Архитектонски факултет, ФЕИТ);
 барања за слободна недела пред колоквиумската недела со цел подобро
да се совлада материјалот и да се постигнат подобри резултати, или да се
обезбеди барем 2-3 дена меѓу секој од колоквиумите.
На факултетите каде што практичната настава е изоставена, односно
средбата со реалната ситуација за теоријата која ја изучуваат, е исто така едно
од барањата на студентите. На задоволство и од страна на професорите, како
и од страна на студентите, ретки се коментарите за незадоволство од односот
професор-студент, или несоработка меѓу нив. Добрата соработка помеѓу овие
два субјекта е многу значајна и се вреднува со успеси. Иако е добиен мал број
на коментари, сепак тие не се изоставани и Комисијата за евалуација на УКИМ
ги смета за многу значајни при вреднување на конечните резултати.
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Прилог 14
Вкупен број на студенти по одделни години на студирање
ФАКУЛТЕТ

Архитектонски
факултет

Градежен
факултет

Факултет за
електротехника
и информациски
технологии

Заштита на
животна средина

Машински
факултет

Технолошкометалуршки
факултет

Природноматематички
факултет

ВКУПНО
ТЕХНИЧКИ И
ПРИРОДНО
-МАТЕМАТИЧКИ
НАУКИ

учебна
година
2006/2007

прва

втора

трета

четврта

пета

шеста

вкупно

122

171

141

127

90

314

965

2007/2008

96

137

148

123

113

318

935

2008/2009

95

94

132

139

125

305

890

2009/2010

104

91

89

139

131

242

796

2010/2011

111

97

87

80

128

305

808

2006/2007

232

182

130

66

79

0

689

2007/2008

232

182

130

66

79

0

689

2008/2009

229

144

178

129

0

0

680

2009/2010

167

225

163

99

0

0

654

2010/2011

304

257

205

71

0

0

837

2006/2007

615

398

555

415

709

0

2692

2007/2008

674

509

414

355

806

0

2758

2008/2009

685

514

416

640

0

0

2255

2009/2010

587

554

441

676

286

0

2544

2010/2011

773

505

557

705

0

0

2540

2006/2007

0

0

0

0

0

0

0

2007/2008

0

0

0

0

0

0

0

2008/2009

11

0

0

0

0

0

11

2009/2010

5

11

0

0

0

0

16

2010/2011

6

4

6

0

0

0

16

2006/2007

458

323

857

95

924

0

2657

2007/2008

456

372

928

186

839

0

2781

2008/2009

424

342

929

309

757

0

2761

2009/2010

300

321

892

367

556

0

2456
1908

2010/2011

471

293

473

293

362

0

2006/2007

143

116

65

160

144

120

748

2007/2008

125

134

82

50

153

0

544

2008/2009

99

140

103

87

0

0

429

2009/2010

66

100

91

154

135

0

546

2010/2011

108

55

92

149

101

0

505

2006/2007

675

613

470

439

0

0

2197

2007/2008

665

526

533

571

0

0

2295

2008/2009

584

468

474

527

0

0

2053

2009/2010

506

418

458

493

219

0

2094

2010/2011

541

333

411

463

228

114

2090

2006/2007

2245

1803

2218

1302

1946

434

9948

2007/2008

2248

1860

2235

1351

1990

318

10002

2008/2009

2127

1702

2232

1831

882

305

9079

2009/2010

1735

1720

2134

1928

1327

242

9106

2010/2011

2314

1544

1831

1761

819

419

8704
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ФАКУЛТЕТ

Правен факултет
„Јустинијан Први“

Економски
факултет

Филозофски
факултет

Филолошки
факултет „Блаже
Конески“

Педагошки
факултет
„Св. Климент
Охридски“ - Скопје

ВКУПНО
ОПШТЕСТВЕНИ
НАУКИ

Медицински
факултет

Стоматолошки
факултет

учебна
година
2006/2007

прва

втора

трета

четврта

пета

шеста

1553

1090

777

993

0

0

вкупно
4413

2007/2008

1259

1058

1067

748

0

0

4132

2008/2009

746

825

971

540

0

0

3082

2009/2010

974

665

1047

256

0

0

2942

2010/2011

1051

683

958

227

110

0

3029

2006/2007

1436

1453

1112

1153

0

0

5154

2007/2008

1220

1662

1030

1111

0

0

5023

2008/2009

824

1385

1098

1038

0

0

4345

2009/2010

1008

1101

968

1208

0

0

4285

2010/2011

1122

931

1011

1036

0

0

4100

2006/2007

1069

768

598

861

0

0

3296

2007/2008

826

818

563

407

43

0

2657

2008/2009

631

828

819

555

0

0

2833

2009/2010

940

732

685

515

0

0

2872

2010/2011

989

713

617

532

4

0

2006/2007

964

841

729

839

439

2855
3812

2007/2008

1066

636

721

1045

169

0

3637

2008/2009

1266

954

713

1022

0

0

3955

2009/2010

1134

707

695

1045

0

0

3566

2010/2011

2247

1479

903

1075

0

0

5698

2006/2007

776

554

462

708

0

2007/2008

776

554

462

708

0

0

2500

2500

2008/2009

570

590

661

538

0

0

2359

2009/2010

363

453

530

512

0

0

1858

2010/2011

495

387

505

504

0

0

1891

2006/2007

5798

4706

3678

4554

439

0

19175

2007/2008

5147

4728

3843

4019

212

0

17949

2008/2009

4037

4582

4262

3693

0

0

16574

2009/2010

4419

3658

3925

3536

0

0

15523
17573

2010/2011

5904

4193

3994

3374

114

0

2006/2007

408

390

278

224

242

215

1757

2007/2008

457

355

426

247

207

235

1927

2008/2009

279

400

543

146

260

224

1852

2009/2010

326

350

421

226

141

283

1747
1854

2010/2011

530

394

365

192

231

142

2006/2007

155

135

160

64

150

127

791

2007/2008

280

204

180

152

64

147

1027

2008/2009

201

199

206

153

153

0

912

2009/2010

130

212

205

179

151

0

877

2010/2011

159

130

166

139

152

0

746
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ФАКУЛТЕТ

Фармацевтски
факултет

Факултет за
физичка култура

ВКУПНО
МЕДИЦИНСКИ
НАУКИ

Факултет за
земјоделски науки
и храна

Шумарски
факултет

Факултет за
ветеринарна
медицина

ВКУПНО
БИОТЕХНИЧКИ
НАУКИ

Факултет за
драмски уметности

учебна
година
2006/2007

прва

втора

трета

четврта

пета

131

113

92

93

110

2007/2008

119

102

114

90

132

шеста

вкупно

0

557

539

2008/2009

81

120

119

130

133

0

583

2009/2010

99

86

119

162

125

0

591

2010/2011

143

84

89

152

128

0

596

2006/2007

122

87

97

136

0

2007/2008

122

87

97

136

0

0

442

442

2008/2009

121

89

81

102

0

0

393

2009/2010

130

88

94

105

0

0

417

2010/2011

132

73

56

66

0

0

327

2006/2007

816

725

627

517

502

342

3529

2007/2008

978

748

817

625

403

382

3953

2008/2009

682

808

949

531

546

224

3740

2009/2010

685

736

839

672

417

283

3632

2010/2011

964

681

676

549

511

142

3523

2006/2007

379

209

188

177

117

0

1070

2007/2008

375

258

163

156

0

0

952

2008/2009

306

248

189

152

0

0

895

2009/2010

321

224

179

165

0

0

889

2010/2011

300

180

131

118

0

0

729

0

719

2006/2007

226

126

96

301

0

2007/2008

141

170

117

291

0

749

2008/2009

147

142

132

198

0

0

619

2009/2010

165

109

113

190

0

0

577

2010/2011

185

97

92

118

0

0

492

0

238

2006/2007

59

41

43

62

57

2007/2008

59

47

40

42

50

262

2008/2009

53

30

22

39

35

74

253

2009/2010

32

33

22

18

42

28

175

2010/2011

26

11

18

7

15

0

77

2006/2007

664

376

327

540

174

0

2081

2007/2008

575

475

320

489

50

0

1909

2008/2009

506

420

343

389

35

74

1767

2009/2010

518

366

314

373

42

28

1641

2010/2011

511

288

241

243

15

0

1298

0

73

2006/2007

32

27

11

22

0

2007/2008

21

25

15

12

0

92

2008/2009

12

21

23

15

0

0

71

2009/2010

20

12

22

33

0

0

87

2010/2011

30

19

12

21

0

0

82

Комисија за евалуација на УKИM
ФАКУЛТЕТ

Факултет за
ликовни уметности

Факултет за
музичка уметност

ВКУПНО
УМЕТНОСТИ

УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЈ”
-СКОПЈЕ

учебна
година
2006/2007

прва

втора

трета

четврта

пета

54

50

43

45

0

2007/2008

50

52

48

44

0

шеста

вкупно

0

194

192

2008/2009

47

45

52

40

0

0

184

2009/2010

42

47

44

45

0

0

178

2010/2011

52

43

47

48

0

0

190

2006/2007

82

97

71

89

0

2007/2008

77

86

102

68

7

0

340

339

2008/2009

71

64

85

95

1

0

316

2009/2010

82

66

60

70

1

0

278

2010/2011

89

72

51

56

0

0

268

2006/2007

168

174

125

156

0

0

623

2007/2008

148

163

165

124

7

0

607

2008/2009

130

130

160

150

1

0

571

2009/2010

144

125

126

148

1

0

543

2010/2011

171

134

110

125

0

0

540

2006/2007

9691

7784

6975

7069

3061

776

35356

2007/2008

9096

7974

7380

6608

2662

700

34420

2008/2009

7482

7642

7946

6594

1464

603

31731

2009/2010

7501

6605

7338

6657

1787

553

30445

2010/2011

9864

6840

6852

6052

1459

561

31638

Извор: Статистички податоци за Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за учебните
години: 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009: 2009/2010; 2010/2011 (јануари 2011)
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Прилог 16
Вкупен број и структура (во %) на студенти според групи
на факултети по области, според статусот на студирање
структура во % (вкупно=100,0)
статус
ТЕХНИЧКИ И
ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ
НАУКИ
ОПШТЕСТВЕНИ
НАУКИ
МЕДИЦИНСКИ
НАУКИ
БИОТЕХНИЧКИ
НАУКИ

УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ
МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

редовни
вонредни

97,53
2,47

97,50
2,50

97,64
2,36

97,70
2,30

96,05
3,95

вкупен број

9 939

10 002

9 079

9 106

8 704

редовни
вонредни

76,69
23,31

79,27
20,73

81,18
18,82

82,17
17,83

86,16
13,84

19 184

17 949

16 574

15 523

17 573

редовни
вонредни

96,71
3,29

94,76
5,24

93,61
6,39

91,05
8,95

88,16
11,84

вкупен број

3 529

3 953

3 740

3 632

3 523

редовни
вонредни

95,15
4,85

93,61
6,39

94,00
6,00

91,90
8,10

87,98
12,02

вкупен број

2 081

1 909

1 767

1 641

1 298

100
0

100
0

100
0

100
0

100
0

вкупен број

редовни
вонредни
вкупен број

623

607

571

543

540

редовни
вонредни
вкупен
број

86,04
13,96

87,51
12,49

88,41
11,59

88,72
11,28

89,41
10,59

35 356

34 420

31 731

30 445

31 638

Извор: Статистички податоци за Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
за учебните години: 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009: 2009/2010; 2010/2011 (јануари 2011)
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Прилог 17
Вкупен број и структура (во %) на првпат запишаните студенти
во прва година, според начинот на финансирање
(вкупно запишани=100,0)

ФАКУЛТЕТИ

државна
квота

кофинансирање на
студирање

надвор од
квота по
основа на
националност

ТЕХНИЧКИ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ

надвор од
квота со
завршен дел
од средното
образование
во странство,
или со
меѓународна
матура

ВКУПЕН
БРОЈ
ЗАПИШАНИ
СТУДЕНТИ

72,24

26,47

0,97

0,32

2 161

2007/2008
79,76
2008/2009
79,22
2009/2010
84,33
2010/2011
76,68
ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

18,41
18,50
12,18
21,65

1,49
1,61
2,63
1,05

0,34
0,67
0,86
0,63

2 075
1 930
1 634
1 908

47,45

50,50

1,97

0,08

5 083

2007/2008
37,66
2008/2009
47,99
2009/2010
69,16
2010/2011
53,76
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

59,81
45,41

2,03
4,12

0,50
2,49

25,17
43,43

3,58
1,98

2,09
0,83

4 780
3 376
3 878

2006/2007

2006/2007

4.338

40,40

48,87

10,07

0,66

755

2007/2008
31,74
2008/2009
35,60
2009/2010
47,97
2010/2011
31,18
БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ

56,12
53,87
40,15

10,54
6,97
9,17

1,60
3,56
2,71

939
646
665

64,19

3,44

1,18

930

2006/2007

2006/2007

74,56

24,48

2007/2008
72,70
24,92
2008/2009
75,99
21,23
2009/2010
78,05
18,29
2010/2011
76,69
19,02
УМЕТНОСТИ
2006/2007
66,67
27,38
2007/2008
65,94
28,26
2008/2009
65,32
30,65
2009/2010
68,75
21,09
2010/2011
84,18
14,12
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” - СКОПЈЕ
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

0,48

0,48

625

2,38
2,38
3,35
3,27

0,00
0,40
0,30
1,02

630
504
328
489

5,36
5,80
4,03

0,60
0,00
0,00

6,25
1,69

3,91
0,00

168
138
124
128
177

55,23
50,25
58,40

42,16
46,30
36,22

2,38
2,92
3,53

0,23
0,54
1,85

8.792
8 562
6 580

71,20
58,77

23,05
38,41

3,95
2,00

1,79
0,82

6 633
7 842

Извор: Статистички податоци за Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за учебните
години: 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009: 2009/2010; 2010/2011 (јануари 2011)
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Прилог 18
Вкупен број и структура (во %) на вкупниот број студенти,
првпат и повторно запишани
ФАКУЛТЕТ
Архитектонски
факултет
Градежен
факултет
Факултет за
електротехника
и информациски
технологии
Интердисциплинарни студии за
инженерство на
животна средина
Машински
факултет
Технолошкометалуршки
факултет
Природноматематички
факултет
ВКУПНО
ТЕХНИЧКИ И
ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ
НАУКИ
Правен факултет
„Јустинијан Први“

статус
првпат

2006/07
65,80

2007/08
100,00

2008/09
76,52

2009/10
84,42

2010/11
77,10

повторно

34,20

0,00

22,35

15,58

22,90

вкупно

965

935

890

796

808

првпат

75,76

75,76

61,91

64,98

68,10

повторно

24,24

24,24

37,59

35,02

31,90

вкупно

689

689

680

654

837

првпат

86,89

73,86

100,00

59,47

59,09

повторно

13,11

26,14

0,00

40,53

40,91

вкупно

2692

2 758

2 255

2 544

2 540

првпат

0

0,00

100,00

100,00

100,00

повторно

0

0,00

0,00

0,00

0,00

вкупно

0

0

11

16

16

првпат

46,37

52,79

54,65

45,07

56,34

повторно

53,63

47,21

45,02

54,93

43,66

вкупно

2657

2 781

2 761

2 456

1 908

првпат

100,00

100,00

71,33

84,25

57,03

повторно

0,00

0,00

22,61

15,75

42,97

вкупно

748

544

429

546

505

првпат

83,98

94,29

96,64

96,42

97,75

повторно

16,02

5,71

3,01

3,58

2,25

вкупно
првпат
повторно

2197
73,59
26,41

2 295
76,68
23,32

2 053
78,94
21,06

2 094
68,22
31,78

2 090
70,27
29,73

вкупно

9948

10 002

9 079

9 106

8 704

првпат

89,10

90,73

80,08

74,92

74,48

повторно

10,90

9,27

14,86

25,08

25,52

вкупно

4413

4 132

3 082

2 942

3 029

првпат

64,65

71,29

72,98

72,60

82,56

Економски
факултет

повторно

35,35

28,71

23,37

27,40

17,44

вкупно

5154

5 023

4 345

4 285

4 100

Филозофски
факултет

првпат

87,56

98,38

98,66

88,72

92,57

повторно

12,44

1,62

1,43

11,28

7,43

вкупно

3296

2 657

2 833

2 872

2 855

првпат

93,76

80,53

90,44

83,37

87,96

Филолошки
факултет
„Блаже Конески“

повторно

6,24

19,47

10,39

16,63

12,04

Педагошки
факултет
„Св. Климент
Охридски“ Скопје

вкупно

3812

3 637

3 955

3 566

5 698

првпат

87,52

87,52

87,07

89,99

90,16

повторно

12,48

12,48

12,20

10,01

9,84

вкупно

2500

2 500

2 359

1 858

1 891
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ВКУПНО
ОПШТЕСТВЕНИ
НАУКИ
Медицински
факултет
Стоматолошки
факултет
Фармацевтски
факултет
Факултет за
физичка
култура
ВКУПНО
МЕДИЦИНСКИ
НАУКИ
Факултет за
земјоделски науки
и
храна
Шумарски
факултет
Факултет за
ветеринарна
медицина
ВКУПНО
БИОТЕХНИЧКИ
НАУКИ

првпат
повторно
вкупно
првпат

82,98
17,02
19175
90,21

83,91
16,09
17 949
96,99

84,86
13,98
16 574
89,20

80,58
19,42
15 523
100,00

85,36
14,64
17 573
100,00

9,79

3,01

10,38

0,00

0,00

вкупно

1757

1 927

1 852

1 747

1 854

првпат

100,00

94,26

98,46

95,78

96,11

повторно

0,00

5,74

1,36

4,22

3,89

вкупно

791

1 027

912

877

746

првпат

100,00

89,05

86,11

78,68

84,23

0,00

10,95

14,54

21,32

15,77

повторно

повторно
вкупно

539

557

583

591

596

првпат

85,07

85,07

98,47

93,29

100,00

повторно

14,93

14,93

1,36

6,71

0,00

вкупно
првпат
повторно
вкупно
првпат

442
93,26
6,74
3529
100,00

442
93,83
6,17
3 953
100,00

393
91,95
7,61
3 740
100,00

417
94,74
5,26
3 632
100,00

327
96,51
3,49
3 523
100,00

повторно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

вкупно

1070

952

895

889

729

првпат

78,50

75,66

83,20

83,88

93,50

повторно

21,50

24,34

14,46

16,12

6,50

вкупно

749

719

619

577

492

првпат

88,93

94,96

77,47

100,00

100,00

повторно

11,07

5,04

23,95

0,00

0,00

вкупно
првпат
повторно
вкупно

262
90,87
9,13
2081

238
90,20
9,80
1 909

253
90,89
8,43
1 767

175
94,33
5,67
1 641

77
97,53
2,47
1 298

првпат

100,00

98,63

94,37

100,00

100,00

Факултет за
драмски
уметности

повторно

0,00

1,37

5,48

0,00

0,00

вкупно

92

73

71

87

82

Факултет за
ликовни
уметности

првпат

98,96

97,94

96,20

96,63

98,95

повторно

1,04

2,06

3,61

3,37

1,05

вкупно

192

194

184

178

190

Факултет за
музичка
уметност

првпат

97,35

99,71

100,00

100,00

100,00

повторно

2,65

0,29

0,00

0,00

0,00

вкупно

339

340

316

278

268

98,23
1,77
623
82,10
17,90

99,01
0,99
607
83,56
16,44

98,07
1,81
571
84,58
15,42

98,90
1,10
543
79,64
20,36

99,63
0,37
540
83,19
16,81

35356

34 420

31 731

30 445

31 638

ВКУПНО
УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И
МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ

првпат
повторно
вкупно
првпат
повторно
вкупно

Извор: Статистички податоци за Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, за учебните
години: 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009: 2009/2010; 2010/2011 (јануари 2011)
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2009/10

2008/09

2007/08

Архитектонски факултет
Градежен факултет

3 707
3 118

53
49

119
61

114
78

113
145

4 106
3 451

Факултет за електротехника
и информациски технологии

5 617

314

282

453

429

7 095

5 358
4 437
8 550

133
105
388

143
155
421

339
116
462

319
100
364

6 292
4 913
10 185

0

0

0

0

0

0

30 787

1 042

1 181

1 562

1 470

36 042

13 082
14 621
11 005

929
918
646

1 010
766
784

1 325
308
872

1 265
308
852

17 611
16 921
14 159

10 935

597

890

873

494

13 789

1 073

185

241

253

253

2 005

50 716
9 432
3 046
1 651
1 720
15 849

3 275
183
117
133
122
555

3 691
219
126
88
131
564

3 631
260
366
113
188
927

3 172
211
221
126
124
682

64 485
10 305
3 876
2 111
2 285
18 577

6 272

220

149

203

167

7 011

2 673
320
9 265
400
722
1 733
2 855

70
47
337
32
76
94
202

62
40
251
9
62
61
132

64
31
298
19
44
150
213

34
16
217
47
49
76
172

2 903
454
10 368
507
953
2 114
3 574

109 472

5 411

5 819

6 631

5 713

133 046

Машински факултет
Технолошко-металуршки
Природно-математички факултет
Интердисц. студии за инженерство
на животна средина
ТЕХНИЧКИ И ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКИ НАУКИ
Правен факултет „Јустинијан Први“
Економски факултет
Филозофски факултет
Филолошки факултет
„Блаже Конески“
Педагошки факултет
„Св. Климент Охридски“ - Скопје
ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
Медицински факултет
Стоматолошки факултет
Фармацевтски факултет
Факултет за физичка култура
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Факултет за земјоделски
науки и храна
Шумарски факултет
Факултет за ветеринарна медицина
БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ
Факултет за драмски уметности
Факултет за ликовни уметности
Факултет за музичка уметност
УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЈ” - СКОПЈЕ

вкупно

ФАКУЛТЕТ

до 2006

2006/07

Број на дипломирани студенти на факултетите на УКИМ

Извор: Статистички податоци за Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
за учебните години: 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009: 2009/2010; 2010/2011 (јануари 2011)
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PRILOG

4

PROSTORNI
MO@NOSTI
I MATERIJALNOTEHNI^KI
RESURSI

Просторни можности и материјално-технички ресурси
Податоците за просторните можности и материјално-техничките ресурси
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се добиени од табелите на
инструментариумот за самоевалуација кои ги пополнуваат сите факултети и
институтите. Комисијата констатира дека многу од податоците во табелите не
можеa да се сметаат за релевантни бидејќи не соодветствуваат на реалната
ситуација (дел од податоците за дидактичкиот простор, за вкупниот книжен
фонд на библиотеките и други). Со дополнителен напор, Комисијата успеа да ги
ажурира сите релевантни фактори за добивање на употребливи квантитативни
параметри за анализа.
Наставата на додипломските студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
се изведува на 23 факултети во 72 објекта, на различни локации во градот, со
вкупна површина од 104.279 м2 и 31.666 седишта (Прилог, Табела 5).
Комисијата, при анализата на просторните можности за изведување на
наставата, дидактичкиот простор го класифицираше на нето и вкупен дидактички
простор.
Во вкупниот нето-дидактички простор се опфатени сите амфитеатри,
предавални, сали и вежбални, компјутерски училници, лаборатории за
изведување на настава, лаборатории за експериментaлни и научни истражувања,
демонстрациони вежби и другиот простор карактеристичен за едукативниот
процес на одделни единици на Универзитетот. Кабинетите за наставниот и
научниот кадар се вклучени во вкупниот дидактички простор.
Вкупниот нето-дидактички простор на УКИМ со вклучени институти изнесува
79.120 м2, при што на факултетите отпаѓа површина од 77.940 м2, со вкупно
30.027 седишта. Распределбата на нето-дидактичкиот простор по научни
области сликовито е презентиран на Графикон 1.

79120 (77940 ) м2
5581 1181

тех нички

8356
27585

опш тес твени
медицинс ки

12258

биох емис ки
уметнос ти
инс титути
24159

Графикон 1. Распределба на вкупниот нето-дидактички простор
по научни области
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Воочливо е дека со најголема површина располагаат факултетите од техничките
и природно-математичките науки, додека според бројот на запишани студенти
најмал простор има на факултетите од општествените науки. Независно од тоа,
треба да се потенцира дека е задоволен еден од критериумите од законската
регулатива со кој се бара универзитетот да обезбеди просторни можности
за изведување настава за минимум половина од запишаните студенти на
соодветниот факултет. Затоа, на некои факултети наставата се изведува во две
смени, а испитите и колоквиумите се спроведуваат и во деновите за викенд.
За поголема прегледност, распределбата на нето-дидактичкиот простор по
одделни наставни простории е презентирана во Табела I и на Графикон 3.

Амфитеатри

Предавални,
сали, вежбални

Простории за
изведување на
нумерички вежби

Компјутерски
училници

Лаборатории

Демонстрациони
вежби

Сали, вежби

Број

72

55

232

13

56

418

138

78

Површина
м2

104.279

8840

14747

405

4790

26.345

14032

8781

77940

Број на
седишта

31.666

8671

10728

275

1441

4825

3083

1004

30.027

Нето-дидактички
простор

Вид на
дидактички
простор

Објекти

Табела I. Распределба на нето-дидактичкиот простор и вкупна
површина на објектите на УКИМ

77940
26345

30000
20000

8840
4790

10000
0

22813

15152

амфитеатри

предавални;
простории за
вежби

лабаратории

комјутерски
сали, вежби,
училници демонстрациони
вежби

Графикон 2. Распределба на просторот за изведување на настава
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Од Табелата 5 од инструментариумот дадена во прилогот може да се
констатира дека Универзитетот располага со вкупен дидактички простор од
96.626 м2, распределен по одделни научни области онака како што е прикажано
на Графиконот 3.

99179 (96626) м2
6228 2553

технички

11815

35079

14795

општествени
медицински
биохемиски
уметности
институти

28709

Графикон 3. Преглед на вкупниот дидактички простор
по научни области
Во склоп на Универзитетот постојат вкупно 41 работилница за
практична настава со студенти, со вкупна површина од 3273м2. Заради нивната
специфичност, тие се во помал број само на определени факултети каде што
нивното постоење е од суштинско значење за изведување на едукативниот и
истражувачкиот процес:
• Природно-математички факултет				
4
• Факултет за електротехника и информациски технологии 4
• Правен факултет						
2
• Педагошки факултет					
2
• Фармацевтски факултет					
14
• Шумарски факултет					
4
• Факултет за ликовни уметности				
9
• Архитектонски факултет					
2
Во Табелата II е специфициран видот на просторот, бројот и видот на
работилниците за практична настава со студенти:
Табела II. Површина и број на работилници за практична настава
Вид на
простор

Механичка
работилница

Електронска
работилница

Макетарскомоделарска
работилница

Друго

Вкупно

Број

6

5

9

21

41

Површина м2

320

297

746

1910

3273
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Во склоп на Универзитетот, на Природно–математичкиот факултет опстојува
и една сеизмолошка опсерваторија.
Заради специфичноста на наставата на Медицинскиот и Стоматолошкиот
факултет, како и Факултетот за ветеринарна медицина, во склоп на Универзитетот
функционираат и 155 претклинички лаборатории (36 на Стоматолошкиот
факултет, 96 на Медицинскиот и 23 на Факултетот за ветеринарна медиицна),
13 здравствени установи (2 на Стоматолошкиот факултет и 11 на Медицинскиот
факултет), 67 дијагностички кабинети (62 на Медицинскиот факултет, 2 на
Стоматолошкиот факултет и 3 на Факултетот за ветеринарна медицина),
43 оперативни сали (6 на Стоматолошкиот факултет, 35 на Медицинскиот
факултет и 2 на Факултетот за ветеринарна медицина), со вкупна површина од
респективни 161.223 м2. Овие податоци концизно се специфицирани во подолу
презентираната Табела III.
Табела III. Специфичен простор за практична настава
на медицинските и биотехничките науки
Вид на
простор

Претклинички
лаборатории,
сали,
вежбални

Здравствени
установи,
наставни
бази
за практична
настава

Дијагностички
кабинети

Сали за
оперативни и
интервентни
постапки

Вкупно

Број

155

13

67

43

286

Површина
м2

139 695

17163

1396

2970

161 223

Број на
седишта

639

179

10

6

834

Дел од факултетите и институтите при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
поседуваат објекти и површини за изведување огледна настава (ботаничка
градина, фарми, ген-банки и друго), со вкупна површина од 415.929 м2 (Табела
IV).
Табела IV. Објекти и површина за изведување на огледна настава
Институција

Опитно
поле и
површина

Фарми за
изведување
на настава

Ботаничка
градина

Природноматематички
факултет

1

2

Шумарски
факултет

1

Факултет за
земјоделски
науки и храна

2

1

Генбанки

Друго

Вкупно

1

14

18

2

1

4
3

Комисија за евалуација на УKИM

Земјоделски
институт

4

Површина во
м2

148 387

1
50

218

60 040

5
207
234

415
929

Факултетите од уметностите, некои од техничките и општествените науки,
дел од наставата ја изведуваат во посебен музичко-сценски и креативен простор
со вкупна површина од околу 2.300 м2.
Во склоп на Универзитетот функционираат и 75 лаборатории за научноистражувачка дејност, од кои 60 на факултетите и 15 на институтите (Табела
6 од инструментариумот во прилог). Опременоста на одделните лаборатории е
сублимирана во посебен документ.
Распределбата на бројот на лаборатории на факултетите по научни области
(без факултетите од медицинските науки) е прикажана графички на Графиконот
3.

60

ла бора тори

тех нички
25

опш тес твени
уметнос ти

30

биотех нички
4

1

Графикон 4. Распределба на лаборатории по научни области
Освен простор за изведување на практичната, научноистражувачка, огледна
настава, како и музичко-сценски и креативен простор, Универзитетот поседува
и спортски објект за изведување на фискултурни вежби (297 м2) кој се наоѓа во
кругот на Машинскиот факултет во Скопје, како и отворена спортска површина
за изведување на фискултурни вежби (384 м2) во склоп на Педагошкиот
факултет.
Малиот број на вакви објекти за рекреација на студентите е една од слабостите во инфраструктурата на Универзитетот. Ако се има предвид дека на
Универзитетот во просек има повеќе од 30000 студенти годишно, непоседувањето
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на соодветен рекреативен простор со ниту еден базен и само два спортски
објекта на располагање е сериозна слабост на која во иднина треба да се
посвети посебно внимание.
Во изминатиов четиригодишен период се забележува тренд на модернизација,
зголемување и осовременување, како квалитативно така и квантитативно, на
компјутерската опрема во склоп на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.
Во Табела V се систематизирани податоците за видот на компјутерската
опрема според корисничките групи (Табела 4 од инструментариумот во
прилог).
Табела V. Компјутерска опременост на УКИМ по кориснички групи
Опрема

Студенти

Наставнонаучен кадар

Административен кадар

Вкупен
број

Компјутери

1277

2029

592

3898

Интернетприклучоци

1150

2269

630

4049

ЛЦД-проектори

105

217

6

328

Скенери

16

191

49

256

Печатачи

55

1229

422

1706

Распределбата на компјутерската опрема по вид, во однос на научните
области, сликовито е презентирана на неколкуте графици подолу.

3898
346

комп јуте ри

206

тех нички
1666

675

77

опш тес твени
уметнос ти
медицинс ки
биотех нички

928

инс титути

Графикон 5. Распределба на број на компјутери по научни области

Комисија за евалуација на УKИM

437

72

229

4049

и н те р н е т п р и кл учо ци

1835
651

тех нички
опш тес твени
медицинс ки
биотех нички
у метнос ти
инс титу ти

825

Графикон 6. Број на интернет-приклучоци по научни области

328
29

Л ЦД п р о е кто р и

6 9

40

тех нички
150

опш тес твени
медицинс ки
биотех нички
у метнос ти

94

инс титу ти

Графикон 7. Распределба на ЛЦД-проектори по научни области

15

12

256

с ке н е р и

тех нички

42

103

опш тес твени
медицинс ки
биотех нички
у метнос ти

38
46

инс титу ти

Графикон 8. Преглед на број на скенери по научни области
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1706
143
42

86

п е чатачи

452

тех нички
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Графикон 9. Распределба на број на печатачи по научни обласи
Од анализата на распределбата на компјутерската опременост може да се
констатира дека факултетите од техничките и природно-математичките науки,
што е според очекувањата и потребите, се поопремени од општествените и
од медицинските науки. Исто така, се забележува значително зголемување на
компјутерската опрема која е наменета за студентите, и тоа во компјутерските
училници и во останатите простории каде што ја спроведуваат својата активност.
Исто така треба да се обрне внимание дека инсталирањето на безжичниот
интернет по факултетите се движи во нагорна линија во последниве две години
и тој овозможува поголема достапност на студентите до информации.
Според податоците од Табела 2 од инструментариумот за самоевалуација
дадена во прилог, може да се забележи дека во овој евалуационен период
скоро сите единици на Универзитетот (факултети и институти) имаат пристап
до различни информациони бази, специфични за научната област на која
припаѓаат. Најчесто цитирани се следниве: EBSCO, INIS (IAEA), Cambridge
Journals, SAGE Journals, MEB (Makedonski elektronski biblioteku), SCOPUS, CCPC,
EU, OECD, UNCTAD, WB, IMF, EUROSTAD, EBRD i J STORE, The European library,
PubMed, HINARI. Треба да се потенцира дека сите единици на Универзитетот
имаат бесплатен пристап до SCOPUS-базата со претходно одобрени IP-адреси
на барање на корисниците.
Податоците за вкупниот библиотечен фонд на Универзитетот и набавената
домашна и странска литература и списанија во текот на последниот
четиригодишен период се презентирани во Табела 3 од инструментариумот за
самоевалуација дадена во прилог, со напомена дека тие се контрадикторни и
нецелосни. Сепак, Комисијата направи графичка презентација за распределбата
на вкупниот библиотечен фонд (книги, скрипти, прирачници, речници, атласи,
илустрации, компендиуми...) по одделни научни области (Графикон 9), а на
Графиконот 10 и Графиконот 11 се прикажани набавените библиотечни единици
и списанија, соодветно.
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Графикон 12. Број на списанија по научни области набавени
во последните 4 години
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Со процесот на компјутерско поврзување (имплементација на информационен
систем) и стандардизирање на библиотеките во начинот на обработка на
библиотечниот фонд, кое е во тек, во иднина ќе може да се добијат релевантни
и унифицирани подататоци, на ниво на Универзитетот.
Во изминатиов период направени се напори за зголемување на техничката
опременост на библиотеките на факултетите и научните институти на УКИМ
(Табела VI).
Табела VI. Преглед на техничката опременост
на библиотеките на УКИМ
Вид на опрема

Број

Персонални компјутери

206

Печатачи

74

Интернет-врски

161

Апарати за фотокопирање

22
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SWOT-анализа
S

•
•
•
•

W

•
•
•
•
•

O

•

•

•
•

T

Дидактичкиот простор ги задоволува нормативите и
стандардите за вршење високообразовна дејност
Добра опременост со компјутерски училници со интернетприклучоци достапни на студентите
Растечки обем на снабденост со литература на македонски
јазик
Задоволителна техничка и просторна екипираност
Нееднаква распределеност на просторните и техничките
капацитети помеѓу членките на УКИМ
Недостиг на спортски објекти како и базени за рекреација
Ограничена можност за бесплатно користење на научни
бази на податоци и научни списанија
Неажурирани и некомплетни податоци за библиотечниот
фонд
Недостиг на конкретни податоци за квалитетот на опремата
за изведување на практична настава
Можност за подигнување на нивото на техничката
опременост на лабораториите за научноистражувачка и
апликативна дејност, со тековно инвестирање од државата
Опремување на лабораториите преку учества во
меѓународни проекти, домашни проекти и интегративните
средства
Финализација и имплементација на библиотечниот
информационен систем
Можност за создавање на услови за зголемен обем на
практична настава во стопанството

•

Можност за користење на новоизградените јавни спортски
објекти од страна на студентите

•

Неконзистентна државна политика за инвестирање за
подигнување на квалитетот на високото образование
Разбивање на постојните инвестициони фондови за
високото образование за отворање нови студиски програми,
дисперзирани студии и нови високообразовни институции

•

•

Недоволна буџетска поддршка за развивање на едукативната
и научноистражувачката дејност на Универзитетот
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FINANSIRAWE

Преглед на распределбата на финансиските средства на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за 2009 година
Финансирањето на целокупната работа на УКИМ се врши со дел од
средствата добиени од Министерството за образование и наука (МОН), т.е.
од државниот буџет, а дел се од сопствените приходи од сметките на
единиците на Универзитетот (факултетите и научните институти).
Приходите и расходите од вкупните средства реализирани во фискалната
2009 на ниво на целиот Универзитет, по одделни ставки, се презентирани во
Табела 1.
Од анализата на податоците се констатира дека буџетот на Универзитетот
за 2009 година изнесувал околу 48.838.000,00 милиони евра. Во вкупниот буџет
државата учествувала само со 38%, додека Универзитетот сам обезбедил 62%
од финансиските средства. Од државниот буџет главно се исплаќале плати,
наемнини и надоместоци со 86%, за комунални услуги, греење, комуникација
и транспорт од овој дел се покривале 8%, додека остатокот одел на други
трошоци. Од сопствените приходи на Универзитетот, 42% оделе на договорни
услуги, главно врзани за надоместоци за зголемен обем на работа во наставната
дејност на додипломските студии, за постдипломската настава и други проекти,
потоа, 30% оделе на патни расходи, комуналии и греење, градежни зафати и
нова опрема, а остатокот одел на други трошоци. Меѓу главните трошоци од
делот на универзитетските приходи биле и 23% учество со сопствени приходи
во плати, наемнини и надоместоци, што споредено со учеството од државниот
буџет за оваа намена изнесува покривање со 30%.
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1. Вовед
Во рамките на Програмата за институционална евалуација на Европската
асоцијација на универзитети (ЕУА) беше спроведена првата институционална
евалуација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (во натамошниот
текст: УКИМ) во 2003 година. Извештајот кој произлезе од првата евалуација
беше поднесен во ноември 2003 година Во 2008 година беше спроведена првата
последователна (follow-up) евалуација за која извештајот беше доставен во
мај 2008 година. Сегашниов Извештај произлегува од втората последователна
надворешна евалуација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (во
натамошниот текст: Универзитетот и скратено - УКИМ).
Имено, во 2010 година, од страна на Светската банка беше побарано
Европската асоцијација на универзитети, во рамките на својата Програма за
институционална евалуација, да спроведе две институционални евалуации
од кои едната на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, и со тоа да
даде свој придонес во градењето на капацитетите во регионот на Балканот.
Универзитетот беше иницијатор да се спроведе и втората последователна
евалуација.
1.1.

Програмата за институционална евалуација и процесотна
последователната евалуација

Програмата за институционална евалуација нуди независни услуги на
членките на Европската асоцијација на универзитети, поточно, спроведува
евалуации со кои ги поддржува членките во нивната определба за развивање
на стратешкиот менаџмент и подобрување на квалитетот во сите области на
неговата дејност.
Од аспект на Програмата за институционална евалуација на ЕУА во целина,
главната цел на втората последователна евалуација е давање поддршка на
промените. Не постои однапред зацртана процедура и самата институција
ги поставува приоритетите и дневниот ред, во зависност од препораките и
искуствата од првичната евалуација. Институцијата поднесува извештај од
спроведениот процес на самоевалуација каде што се опишува напредокот
остварен од периодот на првата надворешна евалуација, но и проблемите кои
можеби го отежнуваат извршувањето на дејностите.
Втората последователна евалуација нуди можност институцијата да
ги преиспита стратегиите за раководење со промените во рамките на
внатрешните и надворешните ограничувања и можности. Со оглед на тоа што
првата последователна евалуација од ваков вид беше спроведена на УКИМ
во 2008 година, експертскиот тим одлучи, во согласност со Светската банка
и Универзитетот, наместо систематски да се проследи имплементацијата на
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препораките од претходната евалуација, фокусот да биде на обезбедување
препораки за понатамошно работење имајќи го предвид напредокот кој го
остварила институцијата во периодот од 2008 година. Особено се посвети
внимание на следниве три области: а. имплементирање на интеграцијата
на факултетите во еден универзитет; б. ЕКТС и болоњскиот процес; в.
интернационализацијата на Универзитетот.
Исто како и при првичната евалуација, така и при втората последователна
евалуација, процесот на евалуација се води во согласност со четирите клучни
прашања базирани на пристапот – подготвеност за одредена цел и подготвеност
како резултат на остварувањето на одредената цел:
- Кои се целите кон кои се стреми институцијата? Што е тоа што се
обидува да направи?
- На каков начин институцијата се обидува да го направи тоа?
- На кој начин институцијата ќе спознае дека одредената промена
функционира?
- На кој начин самата институција треба да се менува за да се подобри?
1.2.

Универзитетот
опкружување

„Св.

Кирил

и

Методиј“

и

националното

УКИМ е убедливо најголемиот универзитет во Република Македонија1, со
вкупно над 31.000 студенти запишани на додипломски студии во академската
2010/2011 година.
Во споредба со претходниот евалуационен период - 2006/2007 година,
се забележува намалување на вкупниот број на студенти за околу 5.000. Во
Прилог бр. 3 од ИС (Извештај за самоевалуацијата на Универзитетот „Св. Кирил
и Методиј“), наведено е дека главните причини за намалувањето на бројот
на студенти е отворањето на нови приватни универзитети и високообразовни
институции во земјата, како и преминувањето на два факултета од УКИМ во
новоформираниот државен универзитет „Гоце Делчев“ во Штип. Меѓутоа, во
изминатите две години се забележува прираст на вкупниот број на студенти:
во 2010/11година, вкупниот број на студенти е за 4% поголем во однос на
претходната година, додека бројот на запишани студенти во прва година е
зголемен за 18% во однос на претходната година. Извештајот за самоевалуација
укажува на тоа дека Универзитетот треба да ги истражува факторите кои
придонеле за порастот на новозапишаните студенти.
На национално ниво се чини дека постои зголемен интерес од страна на
средношколци – матуранти, да следат универзитетско образование, најверојатно
заради високата стапка на невработеност во државата и неможноста да се
вработат. Уште еден релевантен фактор е фактот што сè уште во Македонија
нема друг вид на атрактивни, алтернативни високообразовни институции како,
на пример, високи стручни или политехнички школи.
Сепак, во споредба со 2003 година, денес секторот на високото образование
во Република Македонија го сочинуваат многу повеќе институции: наместо три
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државни универзитети, сега има четири (УКИМ, „Св. Климент Охридски“ во Битола,
Државниот универзитет во Тетово и Државниот универзитет „Гоце Делчев“ во
Штип). Исто така, во изминатиот период се развиваа и голем број приватни
високообразовни институции. На пример, Универзитетот на Југоисточна Европа
во изминатиот период беше третиран како најголема приватна институција, а
денес има право да добива финансиска поддршка од државата. Секако дека
зголемениот број на институции влијае на количеството финансиска поддршка:
како резултат на фактот што финансиската помош за високото образование
остана непроменета во изминатиов период, сите институции, но, според
Извештајот, најмногу УКИМ, се соочија со намалување на јавните средства
наменети за нивна поддршка.
Денес, УКИМ го сочинуваат дваесет и три факултети и пет научни институти,
додека Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“ и четири
државни научни институти се сметаат за придружни членки.
Република Македонија формално пристапи кон болоњскиот процес во 2003
година. Извештајот за првата последователна институционална евалуација во
2008 година истакна дека новиот Закон за високото образование ќе има огромно
влијание на високообразовните институции во целата држава, особено во
доменот на дефинирањето на автономијата на институцијата (ова се однесува
на сите законски основани институции, како приватни, така и државни),
добивањето на својство на правно лице на Универзитетот, додека законското
работење на неговите единици ќе произлегува од овластувањата донесени на
Универзитетскиот сенат. Ова претставува значајна промена за УКИМ имајќи
го предвид високото ниво на автономија со која располагаа факултетите низ
историјата на Универзитетот. Влијанието на оваа клучна промена врз т.н.
процес на интеграција на УКИМ понатаму ќе биде елабориран во вториот дел
од овој Извештај.
Од последната посета на институцијата, во 2008 година, Законот за високото
образование претрпе осум амандмани и конечно, новиот Закон беше усвоен во
февруари 2011година. Главните карактеристики на овој Закон се следниве:
1. утврдување на прецизни критериуми за оценување на студентите
и професорите, вклучувајќи и низа корективни мерки во случај на
непридржување кон правилата;
2. донесување на нов правилник за докторски студии, особено за
менторство на докторандите, каде што се поставени критериуми за
членовите на академскиот персонал кои ќе дејствуваат како ментори,
како и определување на максималниот број на кандидати под менторство
на еден професор;
3. Зајакнување на системот за континуирана проверка и обезбедување на
квалитет во високото образование и тоа преку Одборот за акредитација
и евалуација на високото образование.
Општиот впечаток што го стекнавме при нашата посета на УКИМ е дека
сите високообразовни институции во последниве три години работеле во
услови на значително отсуство на сигурност, со оглед на тоа што постојано се
адаптирале на нови и уште понови промени во регулативата за работење со
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многу кратки рокови за приспособување. Сепак, кај интервјуираните студенти
доминира позитивниот впечаток во однос на новиот Закон. Имено, тие сметаат
дека Законот претставува позитивен чекор напред кон понатамошно развивање
на квалитетна настава.
1.3.

Процесот на самоевалуација

Процесот на самоевалуација го спроведе Комисијата за самоевалуација,
составена од девет члена од разни факултети (пет професори, еден доцент
и тројца студенти), под претседателство на проф. д-р Светлана ПетковскаОнчевска.
Процесот на самоевалуација на УКИМ се спроведе во периодот меѓу ноември
2010 и март 2011 година во време на сложени состојби и зголемена активност
на институцијата. Иако нема сомнение дека Универзитетот сериозно се зафатил
со процесот, првиот впечаток на Експертскиот тим беше дека тој процес ќе
претставуваше поголем придонес за Универзитетот доколку при тоа се имаше
подлабински и посамокритичен пристап. Сепак, Извештајот за самоевалуација
(во натамошниот текст: ИС) и неговите прилози обезбедија мноштво драгоцени
објаснувања за сложеноста на промените кои се остваруваа во периодот од
првата последователна евалуација.
1.4.

Тимот за евалуација

Извештајот за самоевалуација на Универзитетот, заедно со прилозите,
беше доставен до Експертскиот тим во март 2011 година Експертскиот тим го
посети Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во периодот од 11 до 14 април 2011
година.
Тимот за евалуација (во натамошниот текст Тимот) го сочинуваа:
- Хенрик Тофт Јенсен, претседател, поранешен ректор на Универзитетот
во Роскилде, Данска;
- Ричард Луис, поранешен проректор на Отворениот универзитет, Обединето Кралство;
- Алина Гавра, студент, Западен универзитет во Тимишоара, Романија;
- Тереза Цанг Пулковски, координатор на Тимот, менаџер на програмата, ЕУА, Белгија.
Тимот му ја изразува својата благодарност на ректорот, професор д-р
Велимир Стојковски, за иницирањето на втората последователна евалуација,
како и за континуираната доверба во Програмата за институционална евалуација.
На проректорката, проф. д-р Елена Думова-Јованоска, која беше лицето за
контакт за време на евалуацијата, посебно и се заблагодаруваме заради
1
Имајќи ја предвид целта на овој Извештај, како и заради доследност со
претходните извештаи на ПЕИ, Експертскиот тим одлучи да го користи името „Република
Македонија“ наместо „Поранешна Југословенска Република Македонија“ (ФИРОМ).
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нејзината посветеност и динамичност во координирањето на активностите, како
и на колегите Катерина Петреска, Зоран Кордоски, Маја Анастасова-Христова и
Костадина Мокрова, кои ни овозможија да се чувствуваме пријатно и нашата
посета да се одвива непречено. Тимот, исто така, им се заблагодарува на
сите членови на Комисијата за самоевалуација за вложениот труд, и на сите
членови на универзитетската заедница кои се согласија да бидат интервјуирани
и со тоа го дадоа својот придонес во оваа евалуација. Конечно, Тимот му се
заблагодарува на г. Гордан Танасков, толкувач, за неговиот придонес за време
на состаноците и усното презентирање на резултатите од евалуацијата.

2.

Раководни структури и стратешко планирање

2.1.

Процесот на интеграција

Законот за високото образование од 2008 година го одзеде правниот
субјективитет на факултетите (единиците на УКИМ) и го пренесе на Универзитетот,
кој единствено има својство на правно лице. Оваа законска промена имаше
најголемо влијание врз целокупното функционирање на УКИМ, при што
Универзитетот го започна „процесот на интеграција“ со цел да се усогласат
функциите и работењето во разните домени на дејноста во рамките на целиот
Универзитет. Работењето на факултетите се одвива според правилници и на
тој начин се изразуваат нивните односи во рамките на Универзитетот, како и
нивното функционирање во согласност со Статутот на Универзитетот. Статутот
беше усвоен од Универзитетскиот сенат и одобрен од страна на Собранието
на Република Македонија во 2008 година. Комплетната имплементација на
интеграцијата вклучуваше нови правила за нова организациска структура (каде
што е зацврстена централната администрација – Сенат, ректор и Ректорска
управа), промени во академските процедури и заеднички финансиски модел.
Во никој случај не треба да се потцени ваквиот сложен процес на промени,
со оглед на високиот степен на независност која ја поседуваа факултетите
во минатото. Извештајот за самоевалуацијата, исто така, нагласува повеќе
ограничувања во рамките на државната законска регулатива, како на пример,
недостигот на средства од државата за поддршка во процесот на имплементирање
на интеграцијата.
Според шемата за интеграција и по организациското реструктурирање,
највисок орган на управување е Универзитетскиот сенат со кој претседава
ректорот. Подеднакво важна, во поглед на управувањето, е Ректорската управа,
која ја сочинуваат ректорот, проректорите и деканите, односно директорите на
единиците, наставно-научните совети, комисиите и други тела.
Универзитетот заслужува да биде пофален за вклучување на голем број
студенти во управувањето. Имено, десет члена на Сенатот се студенти (или
18% од вкупниот број), 10% од комисиите при факултетите се студенти, а исто
така, студентите се одлично претставени и во сите други значајни тела како што
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се комисиите за самоевалуација. Независната студентска унија беше основана
во 1991 година и Законот ја реструктурира во Студентски парламент во 2008
година.
Заедничкиот финансиски модел на УКИМ подразбира сите единици (кои
покрај државното финансирање можат да остваруваат сопствени средства со
покачување на школарината, давање услуги во реалниот сектор и од издавачката
дејност), да одвојуваат 5% од сопствените дополнителни приходи за заедничкиот
буџет на УКИМ. Ова значи дека оние единици кои имаат повеќе можности можат
повеќе да придонесат во централните ресурси на Универзитетот. Намената
на посебните средства ја утврдува Универзитетскиот сенат, и тие можат да
се користат за подобрување на капацитетите, како поправка, обновување и
одржување на зградите на одредени факултети со ограничени ресурси или, пак,
за вложување во зголемување на мобилноста како на академскиот персонал,
така и на студентите (овозможување повеќе студенти и наставен кадар да
учествуваат на меѓународни конференции и семинари). Средствата не можат
да се користат за зголемување на платите на наставниот кадар. Платите на
наставниот кадар треба да се обезбедат со државно финансирање и, до одредена
граница да бидат, поддржани од сопствените средства на факултетите, односно
единиците.
Тимот би сакал да му честита на Универзитетот за постигнатиот напредок,
како и за трудот вложен во планирањето кое лежи во основата на реализираните
промени. Иако зголемениот обем на одговорности е распределен на органите на
управување на Универзитетот (Универзитетскиот сенат, ректорот и Ректорската
управа), сепак, зачувано е соодветно ниво на автономија на ниво на факултетите
и тоа во клучните области како што се спроведување на истражувачки
проекти, креирање на наставните програми, одлучување за студентската
размена или управување и распределба на сопствените финансиски средства
стекнати од други извори. Постигнувањето на рамнотежа во распределбата на
одговорностите на ниво на централната администрација и факултетите беше од
суштинска важност за успехот на процесот на интеграција, и се гледа дека УКИМ
успеа успешно да ја совлада парадигмата на овој суштински премин. Новиот
финансиски модел има постигнато висок степен на согласност во рамките на
целиот Универзитет. Иако на почетокот на процесот на финансиска интеграција
постоеја недоумици и одредена доза на скептицизам на ниво на факултетите,
резултатите беа едногласно позитивни и процесот на интеграција се гледа како
додадена вредност за факултетите:
- Усогласеноста на процедурите во наставата и учењето резултираа со
зголемена транспарентност на академските активности и подобрено
архивирање. Овие аспекти се сметаат за важни придобивки во поглед
на зголемувањето на квалитетот и модернизацијата на наставата.
- Моделот ја подобрува наставата по пат на воведување на споредбени
процеси (на пример: вреднување и оценување на професорите).
- Иницира проекти кои инаку не би можеле да бидат спроведени од страна
на поединечните единици, односно факултети.
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Некои активности, на пример, издавачката дејност и информациските
технологии, имаат значителни придобивки со тоа што се управувани на
институционално ниво.
- На крајот, но во никој случај помалку важно, процесот на интеграција се
насочува кон градење и зацврстување на идентитетот на Универзитетот
кој факултетите и единиците сè повеќе го гледаат како огромна
поддршка во промовирањето на нивното работење надвор од границите
на институцијата. Како резултат на ваквите промени, бројот на
меѓународните проекти постојано се зголемува и сликата за единствен
и силен универзитетски идентитет се наведува како огромна помош во
натпреварот со приватните институции во високото образование.
Дополнително, Тимот беше позитивно импресиониран од промислените
ставови на вишите администратори на централно ниво. Посветеноста на
персоналот ангажиран на институционално ниво е од суштинска важност за
процесот на интеграција и Тимот смета дека постојната состојба ветува успеси.
Сепак, во сегашниот период треба да се вложат напори за зајакнување на
позициите на постојните вработени.
Тимот, исто така, би сакал да ги подвлече предизвиците кои беа забележани и
кои се однесуваат на овој процес. Треба да се посвети внимание на следново:
- Зголемениот обем на административни работи и товарот кој произлегува
од процедурите на ниво на факултетите.
- Некои факултети (на пример: Медицинскиот), заради специфичноста
на дејноста, мораат да вложат поголеми напори и да изнајдат повеќе
креативни решенија за да се вклопат во процесот на интеграција.
- Изгледа дека постои растечки број на факултети и институти во рамките
на Универзитетот чија релевантност во поглед на општите цели на
УКИМ е во опаѓање. Во изминатиот период, од последната посета на
Програмата за институционална евалуација, имаше неколку спојувања,
но изготвувањето на програма за понатамошни, идни интегративни
процеси би било од голема корист за Универзитетот во поглед на
одредувањето на економската исплатливост. Овој тип на процеси се во
надлежност на законска регулатива и во тек се разговори со ресорното
министерство. Препорака на Тимот е да се испитаат други можности
за спојување на институтите со сродните факултети, како и
поттикнување и зголемување на соработката помеѓу единиците
со слични домени (на пример: зголемување на соработката помеѓу
наставниците и истражувачите во сродни дисциплини, а кои се наоѓаат
на различни факултети, креирање на синергија во истражувачките
проекти или интернационализација на проектите и сл.).
- Во блиска иднина ќе биде потребно зајакнување на административниот
кадар со цел адекватно да се одговори на претстојните предизвици:
ова значи зголемување на капацитетот на човечките ресурси, како
квалитативно, така и квантитативно (обезбедување на соодветна
обука).
-
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-

2.2.

Со цел максимално искористување на можностите кои се нудат на
универзитетско ниво, можностите за трансфакултетско учење би
можеле понатаму да се развиваат и да прераснат во студиски програми
кои би вклучувале примарна и секундарна област на студиите, па дури и
добивање на двојна диплома. Тимот ќе се осврне на оваа тема во делот
3.1. од овој Извештај.
Стратешкото планирање на Универзитетот

Според информациите кои ги има Тимот, најновиот Стратешки план за
институцијата е направен во декември 2010 година Универзитетскиот сенат,
кој е највисокиот раководен орган на управување на институционално ниво,
има подготвено елаборат за Стратешкиот план за периодот 2011-2018 година,
кој требаше да биде усвоен во јануари 2011 година. Со оглед на тоа што
новиот Закон за високото образование беше усвоен во февруари 2011 година,
Стратешкиот план беше ставен во мирување поради недоумиците околу
претстојните дополнувања на Законот за високото образование.
Тимот има разбирање за тоа дека големиот број на промени кои настанаа
на национално ниво во последните три години предизвикаа преземање на став
кој може да се опише со зборовите: „чекај и гледај што ќе се случи“. Ваквиот
став се однесува на среднорочното и долгорочното планирање. Тимот сè уште
гледа на ситуацијата како далеку од оптимална, бидејќи ја попречува можноста
на институцијата понатаму да креира и да имплементира акционен план за
стратешкото планирање. Заради сето ова, Тимот препорачува Универзитетскиот
сенат да го усвои Стратешкиот план за претстојните години, земајќи ги
предвид најновите измени и подготвувајќи план за секаква евентуалност, т.е.
алтернативни сценарија во поглед на управувањето, во случај тоа да биде
потребно. Секако, треба да се направат потребните измени според тоа како ќе
еволуира ситуацијата со регулативата со текот на времето.
2.3.

Обезбедување на квалитетот

Одговорноста за обезбедување на постојан квалитет е на ниво на факултетите. Универзитетот нема интегриран пристап за обезбедување на квалитетот
на институционално ниво. Одговорноста за обезбедување на квалитетот
претставува составен дел на автономијата на факултетите кои, заради тоа,
одделно се справуваат со оваа одговорност. Резултатите од одделните
самоевалуации на факултетите беа консолидирани на ниво на Универзитетот и
беа доставени до Универзитетскиот сенат за проверка. Со цел постигнување на
доследност на ниво на сите факултети, беа издадени упатства за спроведување
на самоевалуацијата на институционално ниво на целиот Универзитет. Меѓутоа,
овие упатства датираат уште од 2002 година. Тимот смета дека во блиска
иднина треба да се подготват нови упатства. Членовите на факултетите кои
партиципираат во самоевалуациите треба да имаат обука. Ваквите резултати ќе
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дадат придонес при изготвувањето на извештајот на надворешната евалуација
кој се издава од независна институција на национално ниво, на секои четири
години.
Како дополнение на ваквите процеси на самоевалуација, кај некои факултети
постојат друг вид на процедури, како што се подобрување и обезбедување на
квалитетот на услугите во заедницата. Овие процедури варираат во зависност
од специфичноста на дејноста на одредените факултети.
Исто така, Тимот беше информиран дека системите за прибирање податоци,
како и информациските системи во голема мера варираат на факултетите. Ова
претставува сериозен проблем кој треба да се реши во блиска иднина, имајќи
предвид дека Универзитетот ќе треба понатаму да развива стратешко планирање
базирано на факти каде што ситуацијата треба да биде под постојана контрола
и набљудување и каде што ќе се овозможат предвидувања на идните потреби.
Комисијата за самоевалуација исто така ја подвлече оваа карактеристика
како најголем предизвик кога се зборува за едно од орудијата потребни за
обезбедување на квалитетот.
Тимот би сакал да ги истакне позитивните карактеристики и ветувачките
развојни достигнувања. Општа е оцената дека студентските анкети се денес
вообичаена практика. Студентите забележуваат дека се извршуваат промени
како последица на нивните одговори, иако изостанува официјална комуникација
за идните чекори кои деканите имаат намера да ги преземат. Во просек,
студентите обично добиваат 12 анкетни листи на годишно ниво (2 анкети
годишно по предмет, една од нив за професорот, а другата за асистентот – секој
анкетен лист содржи околу 5 прашања). Што се однесува до прибирањето на
податоците, во тек е процесот на електронско архивирање на сите факултети
и студенти. Ова претставува прв чекор кон централизираната структура на
прибирање податоци на ниво на целиот Универзитет.
Тимот го препорачува следново за подобрување на основната рамка за
обезбедување на квалитетот на УКИМ:
- Градење на сеопфатна заедничка политика и рамка за обезбедување на квалитетот без да се одземе одговорноста за обезбедување
квалитет на факултетите, со воведување на „центар за поддршка“ на
ниво на Универзитетот.
- Поддршка на алумни-организациите, како и понатамошно развивање
на мрежа за следење на дипломираните студенти. Ваквите активности
придонесуваат за обезбедување на квалитетот и треба да бидат
преземени на целиот Универзитет.
- Да се согледаат искуствата и да се развива политика за обезбедување
на квалитетот во истражувачката работа (да се надмине нивото
на бројот на публикации и други такви квантитативни показатели), и
преземање на дејствија во служба на заедницата. Посебно би
нагласиле дека обезбедувањето на квалитетот во научноистражувачката
работа треба сериозно да се разгледа на институционално ниво имајќи
го предвид новиот Правилник за докторски студии кој е усвоен на ниво
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-

на Универзитетот (не по факултети). Погледнете го исто така делот 3.3.
од овој Извештај.
Користење на различни видови надворешна евалуација како
составен дел на процесот на обезбедување на квалитетот.
Систематско прибирање на податоци на клучните индикатори за
успешноста на работата (или КИ), особено оние што се релевантни
по однос на управувањето со Универзитетот и обезбедувањето на
квалитетот. По однос на ова Тимот би сакал да ја нагласи важноста
од што е можно повеќе избегнување на оптоварување на персоналот
со непотребни процедури и административно документирање. Клучните
индикатори за успешноста на работата треба внимателно да се
обмислат за да го вклучат она кое институцијата треба да го знае за да
спроведе квалитетно стратешко планирање и други активности кои ќе
дадат квалитет (не она што би било убаво да го знае). Кога се зборува
за зголемување на квалитетот на УКИМ, повторно ја нагласуваме
потребата од стратешко планирање за обезбедување на квалитетот и
тоа во согласност и во зависност од зацртаните цели, било да се тие
краткорочни, среднорочни или долгорочни.

3.

Академски живот

3.1.

ЕКТС и болоњскиот процес

Во 2008 година, принципите на болоњските реформи во Република Македонија беа аплицирани на сите студиските програми, по што следеше процесот
на нивна реакредитација. На УКИМ, ЕКТ-системот е имплементиран на ниво
на целиот Универзитет. Факултетите имаат координатор за ЕКТС чија задача
е да се справуваат со прашања поврзани со акумулирањето на кредити, нивен
трансфер и слично. Исто така, во контекст на оваа промена, студентите можат
да избираат предмети кои се нудат на други факултети, до извесен процент,
за да го надополнат бројот на кредити кој се доделува во одредена студиска
програма. Меѓутоа, тоа не значи дека студентите стекнуваат диплома со кои би
вклучувале примарна и секундарна област на студиите. Заради ова, соработката
помеѓу факултетите треба и понатаму да се негува и да се развива со цел,
на пример, да се воведат меѓуфакултетски студиски програми со добивање на
двојна диплома.
Тимот забележа дека не постои подеднакво разбирање кај сите факултети за
тоа што всушност се подразбира под поимот „стекнати компетенции“ (learning
outcomes), и на кој начин тие можат да ги подобрат процесите на наставата
и учењето. Сметаме дека продлабоченото разбирање на споменатиот поим
од страна на наставниот кадар и на студентите ќе доведе до продлабочено
истражување на концептот на учење кое во центарот го има студентот
(student-centered learning), како и создавање на услови за меѓуфакултетска и
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меѓуинституционална размена (интра-универзитетска). Исто така, тимот согледа
дека имплементацијата на прописите за воведување на рамка на квалификации
сѐ уште е во тек. Во таа насока факултетите треба да се обидат да го изразат
видот на едукација која ја нудат преку набројување на стекнатите
компетенции и соодветната рамка на квалификации.
Што се однесува до останатите прашања поврзани со имплементацијата на
принципите на Болоња, Тимот препорачува пред сè да се разјасни што всушност
претставуваат ЕКТС и болоњскиот процес. Во многу земји во Европа, процесот
се користи од страна на владите на тие земји за да се воведат/или спроведат
друг вид на реформи кои не се поврзани со болоњскиот процес.
3.2.

Осовременување на наставата и вклучување на студентите

Нови правила и критериуми во постапката за избор во звања на наставниот
кадар, како и нови правила во наставата (вклучувајќи ја и транспарентноста
во оценувањето на студентите), се воведени како резултат на интеграцијата.
Ваквите промени беа поздравени од страна на студентите како подобрување
на наставните методи и како чекор напред кон поголема транспарентност и
квалитет. Како посебно позитивни промени се потенцирани одвивањето на
наставата во помали групи и постоењето на унифицирана постапка за оценување
на наставниот кадар, иако студентите сè уште гледаат постоење на „бариери“
помеѓу некои професори и нивните студенти.
Студентскиот парламент позитивно се изрази за дополнителните измени во
поглед на модернизацијата на наставата. Тоа се следниве измени:
- Воведувањето на студентски правобранител на ниво на Универзитетот,
со заменик-студентски правобранител на секој факултет: во периодот
пред 2009 година функцијата студентски правобранител ја вршеше
професор. Оттогаш, Студентскиот парламент поведе иницијатива за
избор на студентски правобранител според одреден број на критериуми
(помеѓу другите, еден од критериумите е тој/таа да биде студент на
Правниот факултет на УКИМ). Избраниот студентски правобранител
потоа се номинира од страна на Универзитетскиот сенат со мандат
од две години. Откога на оваа функција е студент, бројот на случаи е
зголемен од 22 за 6 години, до 75 случаи во една година, што укажува
на подобрената координација во решавањето на поединечните случаи,
како и потенцијалните недоразбирања и конфликти.
- Судејќи според изјавите на студентите и вработените, корупцијата
на УКИМ, во однос на она што го забележа Тимот на Програмата за
институционална евалуација во 2003 година кога беше особено
застапена при испитувањето на студентите, сега е речиси комплетно
елиминирана. Можеби единствена опасност постои во премногу
блиските односи (семејно или друг вид на сродство) помеѓу оценувачите
и кандидатите. Ваквите изолирани случаи обично се решаваат ad hoc
на ниво на факултетите.
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Во поглед на модернизацијата на наставата, Тимот го препорачува
следново:
- да се изнајде начин за отстранување на постојните бариери помеѓу
студентите и професорите;
- осовременување на наставните методи. Би можеле да се искористат
веќе постојните патокази и упатства обезбедени во болоњскиот процес
(види ги препораките во 3.1. погоре). Но, студентите, исто така, треба
да бидат свесни дека методот според кој студентот е во центарот на
учењето бара посветеност и акција од двете страни: како од професорите,
така и од студентите;
- развивање на поексплицитен пристап кон усовршувањето на
наставниот кадар и персоналот, вклучување на програми и ситеми
за обука.
3.3.

Правила за докторски студии

Во рамките на новите законски одредби, од 2011 година се воведоа нови
правила за докторски студии (трет циклус студии). Посебно се издвојуваат
промените опфатени со законската регулатива во однос на критериумите и
академските квалификации кои треба да ги поседува наставниот кадар за да
може да биде ментор на кандидат на докторски студии. Изгледа дека новиот
Закон кој се очекува да биде имплементиран во 2015 година, ќе генерира низа
крупни предизвици за Универзитетот, а еден од нив е можниот недостиг на
квалификуван наставен кадар кој според новите критериуми се стекнал со
правото да менторира докторанди. Згора на тоа, друг крупен предизвик е тоа
што старосната структура на наставниот кадар продолжува да загрижува, како
што беше наведено уште во првиот Извештај за институционална евалуација
во 2003 година.2 Проблемот може да се влоши бидејќи ќе биде потребно време
новоизбраните во звања наставници да ги задоволат академските критериуми3,
како и поради ограничувањето еден професор да биде ментор на најмногу тројца
докторанди. Како резултат на ваквите измени, навистина ќе биде предизвик
за УКИМ да изнајде соодветен наставен кадар за обезбедување менторство
на цела група докторанди, во случај нивниот број постојано да се зголемува.
Тимот забележа дека Универзитетот веќе презема одредени мерки со тоа што
ги охрабрува кандидатите за докторски студии да се одлучат за заедничко
менторство, при што главниот ментор е лоциран на странски универзитет. Сепак,
изнаоѓањето решение за недостигот на наставен кадар во самата институција
треба да вклучува и други стратешки алтернативи и опции.
Од друга страна, констатиравме дека за првпат од своето постоење, и тоа
во областа на докторските студии, Универзитетот настапува како интегрирана
единка. Формиран е Стручен совет за докторски студии кој го сочинуваат
проректорот за настава (претседател), проректорот за научноистражувачка
работа и пет члена од наставниот кадар од разни дисциплини, како и виши
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научни соработници и советници (од кои најмалку еден член треба да е од
научните институти). Стручниот совет расправа за низа прашања како што
се распределба на одговорностите на сите нивоа (на пример, изучувањето на
генерички знаења се изведува и се организира на универзитетско ниво, додека
стекнувањето на знаења во одредената дисциплина и научноистражувачката
работа е во доменот на факултетите), како и разгледување на прашања
поврзани со школарината и обезбедување на финансирање на докторандите.
По одржаните бројни дебати на универзитетско ниво, се постигна согласност
докторските студии да се организираат во Школа за докторски студии на УКИМ,
како најдобар модел за организирање на докторски студии.
Во сегашниов период, Универзитетот е соочен со одредена доза на
несигурност во поглед на докторските студиски програми. Новиот Закон донесе
новини во однос на докторските студии, па и покрај тоа што Универзитетскиот
сенат, во јуни 2010 година, усвои поголем број на докторски студиски програми
според новиот модел, заради законските неусогласености програмите сè уште
не се во сила. Во меѓувреме, Универзитетот продолжува да функционира според
стариот модел, во согласност со новиот ЗВО кој ваквото работење го дозволува
до декември 2011 година.
Со цел да се продолжи со развивањето на докторските студии, Тимот е
на мислење дека и покрај законските несигурности, Универзитетот треба да
изнајде начин да одговори најбрзо што може на новите барања и променливите
околности. За таа цел, Тимот го препорачува следново:
-

-

Универзитетот да ги нуди паралелно двата модела (новите програми
и стариот модел), но да го промовира новиот модел кој не само што
е напреден и насочен кон иднината и меѓународните и европските
трендови, туку и нуди подобри можности за докторандите.
Универзитетот однапред да ја испланира наставата на докторските
студии земајќи ги предвид курсевите кои се нудат, да го предвиди
бројот на потенцијални кандидати заинтересирани за новиот модел,
да ги пресмета трошоците за живеење, вклучувајќи ги и приходите од
научноистражувачки проекти, како и да направи комплетна анализа
за потребите заради одржливост. Исто така, треба да се подготват
алтернативни решенија во случај на евентуални неизвесности (или
најлоши можни сценарија) во контекст на тековната состојба.

4.

Мобилност и интернационализација

4.1.

Мобилност на наставниот кадар и студентите

Програмите за мобилност се базираат на расположливоста на финансиски
средства за студентите и наставниот кадар. УКИМ е вклучен во следниве мрежи
на мобилност:
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BASILEUS (Балканска академска програма за интернационализација
на учењето заедно со универзитетите во ЕУ), координирана на
Универзитетот во Гент, во рамките на Erasmus Mundus. Програмата
BASILEUS нуди најатрактивни стипендии како за студентите, така и за
наставниците;
- заедничката програма EU-SEE, исто така финансирана од Erasmus
Mundus;
- програмата за мобилност Erasmus која се финансира од Програмата за
доживотно учење, исто така на Erasmus.
Тимот оствари средби со координаторите на програмата Erasmus и со
вработените во Канцеларијата одговорна за програмите за мобилност на
ниво на Универзитетот. Забележавме дека постои развиен систем на Erasmusкоординатори на ниво на факултетите кои навистина заслужуваат пофалба за
нивната посветеност. Покрај тоа што постои свесност од страна на Тимот дека
севкупниот број на реализирани стипендии за мобилност треба да се оценува
според големината на државата (и критичката маса во високото образование),
како и според квотите доделени од надворешните органи (каков што е случајот
со бројот на Erasmus или BASILEUS-стипендии кои им се нудат на македонските
студенти), сепак, треба да се истакне дека бројот на реализирани размени на
студенти е многу мал.
Повеќето од интервјуираните се согласија дека размената на студенти
треба да се зголеми. Исто така, тие потврдија дека мобилноста е подобрена
и дека континуирано се прават напори за постигнување на понатамошни
подобрувања. Постои блиска соработка помеѓу координаторите на програмите
Erasmus и ЕКТС кои се позиционирани на факултетите. Некои од студентите ја
изразија својата загриженост поради фактот што кредитите кои ги стекнале
на странскиот универзитет не се признаваат на нивниот матичен факултет.
Признавањето на кредитите варира во зависност од научната дисциплина. Но,
сите студенти се изјаснија дека ги добиваат потребните информации пред да
започне реализацијата на размената. Засега сè уште не постои специфично
организирана настава по странски јазици за студентите кои треба да заминат
на размена, и покрај тоа што поголемиот дел од наставата на странските
универзитети се одвива на англиски јазик.
На крај, би сакале да подвлечеме дека УКИМ е првиот македонски универзитет
на кој постои практика за заеднички дипломи со неколку европски универзитети
во Италија, Германија, Франција, Шведска и други. Студиските програми се
заеднички и наставата се одвива на двата универзитета, со тоа што наставниците
-

Според ИС од 2010/2011 година речиси и да нема наставници помлади од 35
години, а над 75% од професорите се постари од 45 години. Притоа се забележува
значајна разлика меѓу факултетите.
3
Според член 7 од новиот Закон, ментор на докторска дисертација може да
биде наставник кој има најмалку шест публикации во меѓународни научни списанија,
од кои најмалку две статии треба да бидат во меѓународни списанија со фактор на
влијание во одредена област во последните пет години.
2

Програма за институционална евалуација

од партнерската институцијата го посетуваат УКИМ. Интервјуираните студенти
потврдија дека во повеќе наврати биле подучувани од визитинг-професори од
други земји.
Тимот препорачува Универзитетот да го зголеми бројот на студенти
дојдени на размена во државата со тоа што ќе се понудат повеќе курсеви
и настава на англиски јазик, и на овој начин ќе се привлечат повеќе странски
студенти. Исто така, потребно е да се испитаат можностите за добивање
на грантови и програми за финансирање (на пример, средства добиени од
донации, здружување со индустрискиот сектор, мултинационални компании,
фондации, здруженија на веќе дипломирани бивши студенти, како и државните
авторитети). Понатаму, од голема важност е да се промовира и размената на
наставниот кадар преку програми за стипендирање и користењето на ваквата
размена како фактор за напредување во струката. Општо земено, забележавме
дека на ниво на раководните структури на УКИМ, разбирањето на програмите за
мобилност е дека тие се поврзани исклучиво со обезбедување на финансирање.
Во суштина, програмите за мобилност треба да бидат резултат на одредени
стратегии и водење на адекватна политика на институционално ниво. Да
појасниме, Универзитетот треба да изготви план кој ќе се имплементира
по завршувањето на програмата BASILEUS (до 2014 година).
4.2.

Кон политиката на интернационализација

Тимот има само пофалби за учеството на УКИМ во неколку проекти
поддржани од европски фондови, со што се овозможува вршење на дејност на
транснационално ниво. Нема сомнение дека сите нивоа на УКИМ се преплавени од
мноштвото иницијативи. Пријатно сме изненадени што факултетите, поединците,
како и персоналот, ги искористуваат на најдобар можен начин своите контакти и
ресурси за да остварат програми за соработка кои би можеле да бидат корисни
за нивните студенти, колеги, како и за понатамошното развивање и напредок на
УКИМ (особено во доменот на научноистражувачката дејност). Добар пример кој
заслужува секоја пофалба и треба да се истакне е основањето на Правен центар
на Југоисточна Европа кој се промовира како специјализирано место („ниша“)
во регионот и се базира на транснационална експертиза. Се разбира дека УКИМ
би можел да има големи придобивки од акумулирањето на примери на
добра практика и да организира платформа за споделување на ваквата
квалитетна практика на ниво на институцијата.
Тимот, исто така, нагласува дека политиката на интернационализација,
особено кога веќе допира до идните институционални предизвици (каков што е
случајот со заедничките докторати со странски институции, види точка 3.3), не
треба да биде ограничена само со програмите за мобилност и обезбедувањето на
финансиски средства. Тимот смета дека би било корисно акцентот да се стави на
претставување на политиката на интернационализација на Универзитетот како
една сеопфатна, хоризонтална нишка која провејува низ целата институција
и која е над сите останати поединечни иницијативи на ниво на факултетите.
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Ваквата политика, на пример, би можела да вклучи акционен план кој ќе се
базира на исцрпна анализа на потребите на Универзитетот кои ќе бидат покриени
со интернационализацијата. Понатаму, да овозможи креирање на јасни шеми за
потенцијални партнерства кои можат да бидат реално остварени во рамките на
автономијата на УКИМ, како и програми за финансирање, други среднорочни и
долгорочни цели во однос на бројот на програми за мобилност итн. Конечно, ќе
биде потребно да се отвори Канцеларија за интернационализација на ниво на
институцијата која ќе ја обезбеди потребната алатка за остварување на погоре
опишаната стратегија и истовремено ќе претставува точка на поврзување на
иницијативите на факултетите (кои секако дека треба да бидат охрабрувани) и
органите на управа на институциjата.

5. Заклучок
На крајот, Тимот би сакал да му честита на Универзитетот за достигнувањата
во изминатиот период. Забележливи се промените од периодот на првата
евалуација од страна на Програмата за институционална евалуација во 2003
година. Исто така, за пофалба е динамиката и посветеноста на сите кои беа
инволвирани во процесот на промени во институцијата.
Тимот би сакал во голема мера да го охрабри Универзитетот да продолжи
и понатаму да го развива напредниот пристап и наместо да го чека развојот
на настаните во државата во однос на законската регулатива, да продолжи
да се претставува како институција која ги предводи промените и е горда на
својот идентитет, истовремено нудејќи иновативни решенија во променливи
околности. Комуникацијата со надворешниот свет (со деловниот свет, со идните
студенти и нивните семејства итн.) претставува особен придонес за Македонија,
но и за пошироката регионална заедница.
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Introduction
The Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, (UKIM), has a firm resolve
to walk the path of continuous assessment, evaluation and quality assurance  in all
spheres of  its development.  To that effect,  UKIM has been following the  programme
and guidelines for carrying out self-evaluation and external evaluation  established
by the European University Association (EUA), and   has already undergone   two
evaluation processes. The first evaluation was carried out in 2003, and the second,
follow-up external evaluation  was performed in 2008.
The expert team from the EUA unanimously agreed that in the period between
both evaluation processes, the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje has made
a great number of positive changes and transformations in all its spheres of activity.  
There is no doubt that the positive outcome of the evaluation is a form of recognition
and acknowledgement of what has been achieved so far, as well as giving further
impetus to continue to improve the quality and the strive for excellence.
With a view to the enactment of the Law on Higher Education in 2008, and its
subsequent implementation, the expert team of the EUA gave the following
recommendation:
“…In 2003, the EUA evaluation strongly recommended that the integration
of the University should be seriously considered. The opportunity now exists. But it
is important to realize that integration is not the same as centralization: integration
means to have in common what is common to all; centralization means a central power
deciding on all major issues. The team would advise caution about centralization in
such a large University. A central power is needed for managing the central matters
of the University. A degree of centralization is desirable to keep the democratic
atmosphere that any HEI should embrace while, at the same time, it reduces the
risk of a possible bureaucratic paralysis. To reach a desirable equilibrium, the various
university communities must be able to discuss the pros and cons of their opinions.
Those who are for strong centralization should consider the effect on the efficiency
of the institution. Those who are for the fullest decentralization should consider the
waste of time, money and personnel involved. There is no magic solution. The only
way is to follow good practices and not to forget good sense.
The Team is confident that UKIM will meet the challenges successfully. It
wishes the university community all the best in this sensitive task.”
Taking into account the above recommendation, the Ss. Cyril and Methodius University,
wholeheartedly welcomed the initiative and readiness of the World Bank to extend
their financial support to our University to   carry out   another follow-up external
evaluation. The evaluation will focus on the following three major points:
• The process of integration of the University
• Implementing the ECTS
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Building on the first experiences with the ERASMUS – mobility programme
for students and academic teaching staff (Erasmus Mundus External
Cooperation Window (EMECW) BASILEUS-Balkan Academic Scheme for
Internationalisation of Learning Together with EU Universities; JoinEUSEE).
The entire self-evaluation process, together with the Report was carried out
and supervised by the Evaluation Commission which was appointed by the University
Senate, and consisted of the following professors: Prof. Svetlana Petkovska-Onchevska,
Ph.D., Chairperson, Faculty of Civil Engineering; Prof. Petar Atanasov, Ph.D. The
Institute of Sociology and Political Science; Prof. Zehra Hajrulai-Musliu, Ph.D., Faculty
of Veterinary Medicine; Prof. Mirjana Kochova, Ph.D., Faculty of Medicine; Prof. Zoran
Zdravkovski, Ph.D., Faculty of Natural Sciences and Mathematics; Ladislav Cvetkovski,
Assistant professor, Faculty of Art; Simona Dimovska. Student at the Justinianus
Primus Faculty of Law; Trajche Mitrev, student at the Faculty of Dentistry, and Ivan
Sazdovski, student at the Faculty of Economics. Coordinator of all   the activities
undertaken, were Prof. Velimir Stojkovski, Ph.D., Rector of the University and Prof.
Elena Dumova-Jovanoska, Ph.D., Vice-Rector for Studies and Teaching at UKIM. The
administrative and logistics support was performed by an expert team designated
by the Rector’s Office, which comprised of the following people: Kostadina Mokrova,
Zoran Kordoski, Maja Anastasova Hristova and Katerina Petreska.
The Evaluation Commission at UKIM embarked upon conducting the selfevaluation process in November, 2010, and subsequently prepared the ground for
drafting the self-evaluation report. The self-evaluation report consists of critical
analyses focusing on the above-mentioned three crucial segments, at the same time
the Report will act as a response to the recommendations of the EUA Team. Needless
to say,   the Report will also contain the guidelines underlined by the EUA for the
carrying out of a follow-up evaluation.
•

Development activities carried out at UKIM following
the completion of the first FOLLOW-UP EVALUATION
The main activities at UKIM in the past two years, that is after receipt of
the official report of the follow-up evaluation carried out by the EUA Team in 2008,
have been directed towards the implementation of the Law on Higher Education.
More precisely, undertaking activities for the harmonization of the functions and
entire domains of activity of the University with the new legal framework, in order for
UKIM to become an autonomous, integrated university.
We would like to emphasize that the process of change was being carried
out in complex circumstances which added an extra burden to the integration
process. More specifically, the following: complete absence of financial support for
the implementation of the Bologna principles pertaining to the concept of study,
the Regulations for carrying out higher education activities have not been adopted
yet, neither have the Regulations defining the criteria for financing higher education
operations; the Council responsible for financing higher education institutions has not
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been set up yet; the overall depletion of funding offered by the Government; human
resources issues regarding the impossibility to replace retired academic staff because
of criteria set by the Government, and so on.
Due to the fact that UKIM is a large university, the process of change is, and
will remain in the future - complex. Nevertheless, it is very important to point out that
the University has successfully overcome the most sensitive phase in its development
– the changes involved in the structural reorganization and integration. These are
the basic prerequisites for the proper functioning of UKIM as an integrated university.
The aim is to strengthen the capacities of the Ss. Cyril and Methodius University
in Skopje by nurturing the tradition of being the oldest and the largest university
in the country. In this respect, the University contributes towards promoting the
development of quality assurance in higher education, research and innovation, and
is a key participant in the collective, European  educational sphere.
As regards the structure of UKIM and its constituent member
institutions the St. Clement of Ohrid Faculty of Theology in Skopje joined
UKIM on January, 1st, 2009. The membership of this institution was a result of an
appeal by the Holy Archpriest Synod of the Macedonian Orthodox Church, which
was welcomed and  received support by the Rector’s Board since incorporating the
Theological Faculty within UKIM was in compliance with the Statute of the University
and the legal regulations. Furthermore, the Assembly of the Republic of Macedonia
passed laws that led to the establishment of two more member institutions that
became a part of UKIM: Faculty of Design and Technologies of Furniture and
Interior (Official Bulletin of the RM, issue 57, dated 26.04.2010), which evolved
from the former Institute of Lumber Industry as part of the Faculty of Forestry, and
the new Faculty of Information Sciences and Computer Engineering the
procedure for its establishment is ongoing (Official Bulletin of the RM, issue no.171,
dated 30.12.2010).   As a result of the new developments, the Ss. Cyril and Methodius
University currently is comprised of 23 faculties, 5 research institutes and 11 joining
member institutions (see Appendix: The Structure of UKIM).  

The implementation of the LAW ON HIGHER EDUCATION
AND THE INTEGRATION OF UKIM
The implementation of the new legal regulations presupposes a new
organizational structure, changes in the procedures regarding  academic issues, and
lastly, a major overhaul in the governing bodies and management of the University
and its units. Pertaining to this, we would like to point out two most important benefits
of the integrated university. The first one would be the increased transparency of all
academic proceedings, which would secure greater quality, and the second benefit
would be providing a joint budget which will be significantly greater than the individual
budgets of the faculties. In such a way, the individual faculties and units could venture
to undertake projects which would otherwise be unavailable, or out of reach for each
of the units.

7
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The new Law has taken away the possibility of the units belonging to UKIM
their right to act as legal entities. Apart from the fact that some of the responsibilities
and obligations have been transferred to specific bodies, the structure of the University
governing bodies remains the same.
The Report will lay out the main characteristics, that is, the major changes
that have occurred as a result of the legal regulations of the integrated university.
Regarding the integration of academic staff, including the procedures
and appointments, our University   already introduced this change in the Law on
Higher Education in the year 2000. This form of integration consisted of collective
regulations regarding the following domains: the organization of teaching,  quality
control mechanisms - by way of self-evaluation and external evaluation, the structure
of the programmes of study, and most importantly, the procedures for appointing
academic staff.
In this initial change, the responsibility for carrying out the collectively
agreed upon procedures was in the hands of the individual subunits, the faculties and
the institutes of the University. However, by strengthening the role of the centralized
administration (the Senate, the Rector, and the Rector’s Board)  the responsibility for  
consistently following the agreed upon regulations has been centralized.
The most important legal document of the University is the Statute - which
is approved by its creator – The Parliament of the Republic of Macedonia. The subunits
of the University, instead of having individual statutes, now have ‘Regulations’ that
regulate the internal relations within the institution and their functioning  in accordance
with the Statute of the University.
To this effect, one of the first tasks was to devise and enact the Statute.
A carefully chosen  team was established to prepare the Statute.  Following a wide,
democratic debate involving all of the subunits of UKIM, the University Senate
convened on September, 16th, 2008, and finally on November, 13th, 2008, the Statute
of the University came into force. It was endorsed by the Parliament of the Republic
of Macedonia on the 17th December, 2008.
The supreme governing body of the University is the Senate, which is
presided upon by the Rector, followed by the Rector’s Board – which consists of the
Rector, the Vice-rectors, Faculty Deans, the Directors of the subunits, the academic
Councils, commissions and other bodies. A significant change in the structure of
the University Senate, is the enlargement of   student representation – total of 10
students, or 18% out of a total of 63 members.(Appendix: Diagram representing the
University Management and its governing bodies).
Following the enactment of the Statute of UKIM, efforts were intensively
directed towards the reorganization and harmonization of the regulations pertaining
to the internal relations within the University i.e. the relations between the University
and the joining faculties, and the research institutes in all spheres of their work. Thus,
by securing the principle of uniformity within the integrated university, the abovementioned regulations are endorsed by the University Senate.
After intensive work under strict time constraints, the procedure for the
registration of the University together with its faculties and institutes, was successfully
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completed and this formally marked the start of the legal and financial functioning of
the integrated university.

The Organisation of the Spheres of Activities of the Faculty of Medicine and the
Faculty of Dentistry as a Specific Part of the Law on Higher Education
Having in mind that the Faculty of Medicine and the Faculty of Dentistry
have specific domains of activity and as such were given special consideration in the
Law on Higher Education,  it is a matter of necessity that the following section of
the Report  looks into the activities, and challenges of UKIM in its efforts to organise
as a functional whole the educational, research and health activities with a view to
the need of developing and conducting programs of study, as well as organizing
the employment relations in the public health centres – the university clinics and
institutes.
Namely, the problem began in 1996, when the Faculty of Medicine, as a
member of UKIM, was divided into two parts: the Faculty of Medicine and the Clinical
Centre. As a consequence of introducing this one of a kind model,   UKIM sustained
damage, both in the field of scientific research, and in the sphere of  tertiary level
health activities. The academic teaching staff remained with unresolved employment
status within UKIM. This state of affairs generated numerous problems in the daily
functioning of the above mentioned two faculties.
In 2009, the procedure for the reorganization and harmonization of the
acts began, introducing a model of  double employment agreement for the teaching
staff at the above two faculties. In order to resolve the situation, an expert working
team was formed consisting of representatives from the University and the relevant
Ministries. Soon afterwards, in addition to a memorandum signed with the Ministry of
Health of the Republic of Macedonia,   agreements with each of the university clinics
were signed, as well as annexes to the agreements. Thus, the status of the academic
teaching staff and their associates, as employees of the Faculty of Medicine and the
Faculty of Dentistry was finally resolved by way of the double employment agreement
between the university clinics and the University.  
In the past two years, the process of establishing the double employment
agreements is nearing its end at the Faculty of Dentistry, whereas at the Faculty of
Medicine it is in the final stage. This will formally secure unity in conducting the two
main spheres of activity – higher education and health. Furthermore, it is precisely
here that full implementation of the Law on Higher Education is achieved -  in the
employment agreements of the academic and associate staff at these two faculties.  
Despite maximum efforts and the search for solutions, we would like to
point out that the above model of functioning is not known at other universities and
is wrought with certain problems. There is no doubt that UKIM has a firm stance
regarding the fact that in order to have successful teaching and learning taking place
and health protection at tertiary level, the university clinics should become an integral
part of the University, and not  separate legal entities. This is based on the Directives
of the EU regarding education in medicine.
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The Public health institution – Health post of the Ss. Cyril and Methodius University
in Skopje, and the Trading Company Experimental Field
In accordance with the legal regulations, and with an eye towards the
new processes   aimed at creating novel ways of carrying out the activities of the
University, we would like to focus on the transformation of the existing legal entities
into other forms of organizational structures.
Within the framework of these processes, and taking into consideration
the UKIM students’ health issues, the procedure  to exempt the Student Polyclinic
from the privatization process was initiated in accordance with the Law on Health
Protection.  With an act passed by the Government of the Republic of Macedonia, the
exemption of the Student Polyclinic from the privatization process was accomplished.
Following numerous meetings with the relevant ministries, the procedure for taking
over the shareholders’ rights of the legal entity Public health institution – Health
post of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje was also complete.
The Student polyclinic is now a separate institution and a legal entity of UKIM. The
Polyclinic has its own Statute which has been endorsed by the University Senate.
By the same token, and taking as a point of departure the needs of the
Faculty of Agriculture and Food, and the Institute of Agriculture, steps were taken to
deregister the Trading Company Experimental Field. Following a decision by the
Senate, the legal formalities were settled and a Supervising Committee was formed.
These activities marked the final stage of the transformation process of “Experimental
Field”, whose founding body was now Ss. Cyril and Methodius University – Skopje,
instead of the Institute of Agriculture.
Ongoing are several other activities leading towards   harmonization with
the Higher Education Act ( a nursery and day-care centre affiliated to the Faculty of
Pedagogy “St. Clement of Ohrid”, teaching and learning centres belonging to the Faculty
of Law and the Faculty of Agriculture and Food, as well as other organizations).

Changes in the existing normative acts
Within the context of change, and with a view to integrating the functions
of the subunits in order to enable harmonization of their activities, the process of
changing the existing normative acts and replacing them with new ones
began. The process was in accordance with the Law on the fundamental principles
of an autonomous integrated university. As a result of this process, numerous
regulations, decisions, programmes and other acts were enacted (see Appendix: List
of normative acts of UKIM).
Regarding the above mentioned acts, we would specifically like to emphasize
the enactment of the Regulations and Criteria regarding the Procedure for the
Appointment of Academic Staff and Associate Staff at UKIM, which introduced
for the first time in the history of our university a more detailed and precise list of
conditions that need to be fulfilled. More precisely, it has increased transparency in
that  the references  validated are quantified and therefore represented as a total
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number of points awarded. This includes points awarded to each individual candidate
to be appointed for the certain academic position or title. For instance, points for the
extent of participation in the teaching and pedagogy, for scientific research, skilled/
artistic expertise, and the application of skills and expertise.   The purpose of the
Regulations and Criteria is to carefully validate and assess the entire activities that
make the individual candidate a suitable member of the academic teaching staff
(Assistant Professor, Associate Professor or Full Professor). A true profile of a professor,
i.e.  a member of the academic teaching staff, presupposes a multi-layered approach,  
consisting of three levels. The first level, reflects the expert knowledge in the domain
that the candidate has been appointed to. This extensive knowledge should be evident
in the publicized results of  scientific research undertaken. The second element are
the pedagogical skills acquired during the teaching and educational  process, that is,
tutorials, lectures, supervisions, publication of teaching and learning aids, handbooks,
textbooks. Last but not least, is the third level, which should portray an individual
who disseminates his/her knowledge and expertise not only within the academic
environment, but in the real world as well. All three levels have been quantified into
certain measurable units which are incorporated into the new Regulations described
above. They represent clear pointers to the direction that needs to be followed if  an
individual has chosen a career in academia.
In order to improve transparency – the most important tool for generating
quality, the decision for awarding tenure and the conferral of the highest title “Full
Professor” is granted by the Senate and is a legal act. In such a way, greater insight
into the practices and research of the various scholars and scientists will be gained,
which will prove to be fruitful for all the parties involved.
Moreover, the regulation regarding the procedure and criteria for the
appointment of Deans/Directors of the units is carried out in three steps. The
first consists of  a democratic procedure involving suggestions and proposals from
the faculties, more precisely, recommendations from their Academic Councils. The
second step is the formal appointment, which is performed by the Rector. Finally, the
appointment of the Dean/Director is authorized by the University Senate.
The new legislation has also changed the procedure for granting authorization
to completely new programmes of study, and the procedure for authorization of
modifications and improvements being done to the existing curricula, has also been
changed. The new, amended procedure for granting authorization and approval of
new study programmes includes the participation of the University Senate as an
additional filter.
The most important reform in higher education is the revival of the third
cycle of study – Doctoral studies by taught courses and research, whereby
the previous practice of earning a Doctoral degree was abandoned. To this effect, in
the past period we have been carefully deliberating in order to determine an adequate
model according to which the doctoral level studies at UKIM will be organized. Having
in mind the fact that the doctoral level studies are of utmost significance and have
an integrative dimension, they deserve to be elaborated on in greater depth further
below in this Report.
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Following numerous debates and workshops, where exchange of ideas took
place, and keeping in mind the complexity and capacity of UKIM in a wider sense, a
highly modernized form of third cycle studies was decided upon – the doctoral level
studies should be organized  at the UKIM School of Doctoral Studies. It was felt
that this model is an important prerequisite to secure, by most rational means, equal
criteria for excellence and cater for the administrative procedures that will provide
those criteria.
In the traditional model of pursuing a Doctoral degree, the supervisor and
the doctoral candidate were left to their  own resources regarding the progress of
the research involved. In contrast, since the new approach  will take place within the
School, it will provide numerous academic and research  activities, such as preparing
reports, presentations, workshops and proposals which will enhance transparency
and render the entire process of third cycle study more efficient. Furthermore, the
most important benefits of such a concept is, first of all, the rational utilization
of the available research infrastructure, and secondly, the opportunity to develop  
interdisciplinary studies. Finally, another positive outcome is the fact that our School
of doctoral study is recognizable, and similar to other institutions of its kind which
gives us the possibility to compare it with parallel concepts found all over the map of
European universities.
As a continuation to the above, the structure of the programme of study at doctoral
level, and the method of quantifying the credits, is as follows:
 training in research methods, equals 30 credits; ( three subjects for acquiring
generic knowledge and research skills = 12 ECTS credits; 18 ECTS credits for
seminars, conferences, and workshops in research practice); organized in the
UKIM School of Doctoral Studies on the level of the whole university and led by
the Expert Council for Doctoral Studies.
 Taught courses, amounting to 30 ECTS credits; (subjects in the wider field,
within the domain and specialized domain of research).
 Preparation and defense of the doctoral dissertation,  120 ECTS credits; (original
research conducted by the candidate, submitting  the research proposal and
topic of the doctoral thesis, publication of research articles, or concerts,
exhibitions in the performing and fine arts, writing the dissertation, submitting
the final draft of the dissertation,  defending the dissertation in public)
The Doctoral Studies University Board played a key role in the entire process
of  inauguration of the programmes of study of the third cycle at UKIM. The Board
was established following a decision of the University Senate. The Board worked
intensively on The Regulations, Criteria and Rules of Admission to Doctoral
Level Studies at UKIM (see Appendix: Regulations).
On July, 6th, 2010, during the 25th session of the University Senate, 42
programmes of study at Doctoral level were adopted, together with a large number
of modules. In accordance with the legislation pertaining to studies of the third cycle
– the Doctoral Studies are following the accreditation procedure at the Board of
Accreditation for Higher Education of the Republic of Macedonia. So far, while this
Report was being written, altogether 6 programmes of study at doctoral level have
been accredited.
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In the domain of publishing, at long-last the eagerly awaited integrated
publishing at the university finally became a reality. The new Regulations stipulate
that not only will publishing be carried out according to unified procedures and criteria
for textbooks and manuals, but also publishing will be provided by UKIM. If the
University is not in a position to accept all the titles of the publications, a possibility is
given for the publishing to be carried out on the level of the individual faculties.
A crucial segment of the entire functioning of the University in the elapsed
period of time, was the financial integration, and it was the cause of a host
of  dilemmas and fears. For the purpose of understanding the concept of financial
integration, it would be worth mentioning that in our country, the higher education
institutions are allocated funds by the State. Since UKIM is a state university, the
funding is carried out through the salaries of the academic and administrative staff.
This means that no one, not even the Rector, nor the Deans have any power in
redistributing these funds. Therefore, the financial share of the State in Higher
education is not dependent on the functional structure of the University. In other
words, the share in the salary that every employee of the University obtains from
the State, absolutely does not depend on whether the  university you are a part of
comprises of 30 units, or just 5.
All other revenues, according to the stipulations of the Law, can be acquired by
the units on their own, from student co-financing to scientific research projects. Some
faculties and institutes obtain substantial earnings from applying their knowledge and
expertise in the agricultural and social sectors. The management of such an income  
becomes logically, a part of the policy of these  faculties and institutes. Taking into
consideration all of the above, the Senate of UKIM decided to proceed very carefully
with the financial integration. At the same time, a model was determined regarding
the functioning of the University and its units by way of:
 Setting up a University account for State funds, and separate co-accounts of
the units for their own income;
 bringing forth a collective plan for the income and expenditures of the University
and the units, by the University, and approval of the plan devised by the Ministry
of Education and Science;
 decision to work on a consolidated yearly settlement;
To this effect, a projected budget estimate of the University and its units was
submitted. During the in-depth calculations, the Law on Higher Education was taken
into account, as well as the views and opinions brought forward during numerous
debates which are confirmed in the documents of the bodies of UKIM ( Development
Strategy, 2004-2010, the self-evaluation and external evaluation in 2004 and 2008,
and based on existing practices of other integrated universities in the world which
collaborate with the Ss. Cyril and Methodius University).
On several accounts, official meetings were arranged with the Minister of
Finance, the Minister of Education and Science, the Director of the Public Revenue
Office, the Director of the Central Registry, as well as with representatives of the  
expert departments belonging to the above institutions (e.g. representatives of the
Treasury department from the Ministry of Finance, the Government counselor at the
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Ministry of Education and Science, the official registrar, expert advisers at the Public
Revenue Office, and so on.).  
As a result of the extensive analyses and the exchange of expert opinions
and ideas with the representatives of the above institutions, most of the doubts and
dilemmas  regarding the financial aspect of the functioning of UKIM in the future,
as an integrated institution of higher education, were clarified. Thus, the necessary
preconditions were created for observance of the fundamental rules stipulated in
the Statute of UKIM, that had already been harmonized with the Law on Higher
Education.
Namely, since the University has the status of ‘ legal person’, it has one
account where funds allocated by the Budget of the Republic of Macedonia are
transferred, and other accounts where funding is received from other sources and
special earnings. The units have accounts where funds from the Budget of the Republic
of Macedonia are received, and other accounts where funds, earnings from other
sources are transferred. To this effect, UKIM worked out a tailor-made model which
involved opening separate accounts for the faculties and institutes, for the following
funds: to receive state allocated funds from the Budget, for  earnings based on the
activities of the individual unit, and an account for common activities and projects
of the University. The funds obtained from the Budget of the Republic of Macedonia
are utilized by UKIM and the units according to criteria ascertained by the relevant
Government bodies.
Regarding the earnings from other sources,  UKIM, as well as the  units that
have generated their own income, have the right to benefit and utilize these earnings
independently, in accordance with the Statute and the regulations of the units. These
separate earnings will be kept in separate accounts of UKIM. The units that have
generated their own income, must obtain authorization by the Rector and then utilize
their earnings independently. The utilization of funds that may be obtained from
legacies, gifts, donations, bequeathed sums, will be according to the intention of the
donator, as stipulated in the Statute.
Within the context of financing, an important novelty is the appropriation
of funds for the joint budget of UKIM   –   which is 5% of the financial resources
that the units generate on their own. The utilization of these funds is determined
with the help of a yearly programme of financing for the type and scope of the
integrative functions, enacted by the University Senate. Until the present, we have
not detected any serious problems in the utilization of these funds in the above
fashion. Of course, there still exist doubts as to the wisest method of putting to good
use these funds. As a whole, there was general agreement that the resources should
be invested in publishing, student activities, to support scholarly conferences and
symposiums, student scholarships, probably the increased mobility of students in
the future, certain investment ventures of common interest to all the members, etc.
As is to be expected, the required transparency in  spending these funds, is a topic
of special interest. Needless to say,  transparency is guaranteed by way of  yearly
financial reports which are adopted by the Senate, which then makes them available
to every member of the academic community at UKIM (see Appendix: programmes
for 2009 and 2010).
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Another significant contribution towards the new positioning of the University,
is the drawing up of unified, basic system regulating the salaries of University
employees. Due to the absence of   yardsticks and criteria for funding activities in
higher education, and bearing in mind the future path of integration  of the University,
the representatives of most of the units, after lengthy discussions in the Senate finally
reached common ground. The University Senate enacted the Rules and Regulations
based on unified principles for determining the salaries and benefits of the university
employees.
It is necessary to point out in this Report, that UKIM and its units have come
across certain problems  in the domain of financing. More specifically, UKIM and its
members have come up against  obstacles due to the requirement for authorization
of their plans for spending the generated earnings  by the relevant ministries. The
self-generated funds and especially  funds (obtained by research grants) belonging
to a research project, have brought about the unwanted occurrence, that part of the
expenditures that had already been  foreseen by the project-budget, and had a due
date for payment, could not be paid by the due date. Naturally, this gives the grant
donor the wrong impression  of the institution that is utilizing the grant, or carrying
out the project.  As a result, the initiative to exclude the University from the treasury
system  became prominent  again.    
The treasury system of financing is the cause of constant, ongoing problems.
Namely, the carrying out of activities and projects funded by resources self-generated  
by UKIM, its faculties and institutes, was wrought with difficulties. The outcome and
realization of numerous projects undertaken by members of the University remained
uncertain. Needless to say, these kinds of projects are of vital interest, not only to the
University as a whole, but also to the Republic of Macedonia. For the above reasons,
the University, the faculties and scientific institutes, had to adjust to the conditions of
the integrated University.
During this period, the Regulations for the realization of international
projects at UKIM were enacted.  The purpose was to systematize the requirements
and create a unified approach to the application procedure, the administrative details,
the rights, the obligations and responsibilities of carrying out an international project
at UKIM. Having in mind the number of projects that are being currently realized, and
taking into account the financial resources obtained from the European Commission,
and other donations, in the future, the need remains to search for solutions to the
existing problems regarding the financial operation of the projects.
***
In the above section, some of the more important aspects of the
implementation of the  integration process at UKIM, were expounded. Even though
there are certain problems and obstacles that UKIM and its members have come up
against, the results so far have shown that the integration of UKIM is being successfully
carried out, according to the example of many other European universities.
Yet, the process has not finished. The undertaken activities are still
continuing in order to finalize the projected aims, and ongoing are intensive efforts
directed towards the development strategy in the period 2011 – 2020..
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IMPLEMENTATION OF THE ECT - SYSTEM
In one of the recommendations that the Team of experts of the EUA made in
2008, it is stated:
“UKIM achieved remarkable results in implementing ECTS, in modifying the
degree structure, in starting to reform curricula, in adopting more interactive methods
of teaching and in fostering student centred learning. The diploma supplement will
become part of the degree award. However, the Team also noticed that the level of
understanding of the Bologna process, in particular the concept of learning outcomes
and the new paradigm of student centred learning, are not equally spread among
the faculties. In addition, the Bologna Process involves several dimensions besides
degree structure and ECTS, all equally important. European universities and other
institutions of higher education are all at different stages in the implementation of
these different aspects. Certainly UKIM is well placed among South Eastern European
countries in this respect.
The Team recommends that the University pursue its efforts along the lines
already underway and devise a plan to implement the other dimensions as well.
Some faculties are much more advanced than others in their development
of the Bologna process and this suggests that some overarching coordination should
be established at central level. A central coordination would keep the University
community informed about developments in the Bologna process and identify ways
to apply them to UKIM.”
If we turn towards the past several years, the programmes of study at UKIM
according to the ECTS, were introduced during the academic year 2002/2003, at the
Faculty of Pharmacy and the Faculty of Philosophy. In the last two years, the ECTS has
been introduced in both  the undergraduate and graduate study programmes at the
faculties and institutes. The programmes of study leading towards a Doctoral degree,
have also been designed according to the ECTS.
It is a fact that the smooth functioning of the ECT-system is being hindered, and is
made more difficult, because the University does not receive State funding for the
implementation of the Bologna principles.
Perhaps a much more clear picture of the accredited programmes of study can be
obtained if we express the data in numbers: approx. 200 undergraduate programmes,
200 postgraduate, 6 doctoral degree programmes and 36 programmes are still in the
process of accreditation.
Within the framework of harmonization of activities in the domain of higher education
with the Law, the Statute and other legal acts of UKIM, the faculties and institutes
have reformed and modernized their programmes of study with the aim to:
 decrease the students’ work overload by streamlining the course contents;
 quantify the workload by introducing credits;
 introduce elective subjects, providing students with increased options to select  
subjects towards which students show  personal  interest or affinity;
 introduce new forms of on-going, continuous assessment of students’
performance;
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The process of curricula reform according to the ECTS, was completed in
the academic 2008/2009.    Regarding the readjustment of the undergraduate study
programmes on the level of the entire University, the model  4 + 1 was accepted by
the majority study programmes. This model involves following 4 years undergraduate
programmes of study (first cycle of study), and one year of postgraduate programmes
of study, (second cycle of study).
Some of the faculties embraced the 3 + 2 model. For instance, the Iustinianus
Primus Faculty of Law conducts three-year undergraduate programmes and two-year
postgraduate study programmes in the field of law, political science and journalism.
Similarly, the Faculty of Civil Engineering  organizes three year undergraduate study
and a two-year postgraduate programme in Geodesy and Methods of land surveying.
Certain faculties in the domain of engineering   and medicine, carry out three year
professional studies (e.g. the Faculty of Electrical engineering and Information
technology; the Faculty of Mechanical Engineering; the Faculty of Natural Sciences and
Mathematics; the Faculty of Medicine, Pharmacy and Dentistry). Part of the faculties
that have strict regulations in the practice of the professions that students qualify for,
chose the model of integrating both undergraduate and graduate study programmes,
i.e. after the 5-year period of integrated study in the first and second cycle, the
candidates are awarded  Master degrees at the faculty of Architecture and the Faculty
of Pharmacy. Also, at the Faculty of Veterinary Medicine, after a 5-year period of  
integrated study, the title  Doctor of Veterinary Medicine is awarded, whereas at the
Faculty of Medicine after a 6-year period of integrated study the title     Doctor of
Medicine is awarded.
In relation to the second cycle of study, i.e. postgraduate studies, the greater
part of the faculties and institutes opted for transforming the two-year postgraduate
study programmes, leading towards a Master’s degree, into one-year programmes.
Parallel to these one-year Master programmes, some of the units at UKIM also
offer two-year postgraduate programmes to cater for candidates that have already
completed three years of undergraduate studies at other universities.
When it comes to the structure of the programmes of study, during the period
between 2002 and 2008, the percentage of elective subjects   ranged from 5% to
20%, out of the total number of subjects. However, after the enactment of the new
Law in 2008, changes and improvements were made to the study programmes, with
the aim of readjusting  to the legal requirements, which stated that  elective subjects
should be a minimum of 25% of the programme of study. Regarding the ECTS modular
studies at undergraduate study level (first cycle studies), it was noticed that in the
core subjects which are compulsory,   modularity was not present. In contrast, the
elective subjects, offered in most of the study programmes, exhibit modularity (from 2
to 7 credits). By the same token, the completion of the compulsory, final assignment,  
leading towards receiving a Diploma, varies from 3 to 30 credits (usually 5 or 10
credits).
As opposed to the above tendency, in the postgraduate programmes of study
(second cycle of study), 90% of the programmes are based on principles of modularity.
The compulsory subjects  -  from 4 to 20 credits, and the electives – from 3 to 10
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credits, is exhibited in almost all programmes of study. The thesis leading towards the
Master’s degree, is from 7 to 30 credits, although more often than not it is 20, 24 or
30 credits.
***
The changes and modifications of the existing curricula and the introduction
of new programmes of study continues incessantly. UKIM is clear in its determination
to develop and apply new methodologies to maximize learning and the efficient
application of the acquired knowledge.
Most importantly, by introducing the ECTS of study at UKIM, the success rate
of the students has increased and the duration of the studies is shorter. So far, the
results have shown a remarkably greater progression of students through the system
of undergraduate study at UKIM.
Still in its initial phase of development, and taking the first steps on the path
that  UKIM has yet to follow, the completion of the European credit transfer system
– which will truly enable the transfer and mobility of students during the course of
their studies. The first kind of transfer would be intra-national, within units of UKIM,
i.e. between universities and other independent higher education institutions in the
country, i.e. on a national level. The second kind would be the international transfer
of credits and students – between institutions of higher education in our country and  
abroad.
In the long run, by introducing the credit-transfer system the University
expects to achieve the following goals: increased student mobility on an institutional
and national level; precise   control of the scope of work and involvement of the
students to express the extent of their workload   during their studies; developing
mechanisms to permanently monitor students’ progress   based on their learning
outcomes; objective assessment and recognition of the results of the studies;
achievement of compatibility of the programmes of study on a an institutional and
national level; setting up international mobility for students, as well as developing
compatibility of study programmes on an international level according to the principles
of ECTS; unobstructed transfer of students’ achievements from one institution to
another; greater proportion of individualized study time during cycles of study;
creating the fundamentals for the realization of the concept of life-long learning.
In a nutshell, the ultimate aim is to develop an individual who is creatively oriented
towards his/her studies, a mobile student, who would be able to partake in the
European system of higher education on an equal footing, and who would be capable
of finding employment in the wide, open space of the  European continent.       
In the context of the spread of a network of higher education institutions in
the country, the genuine revival of the ECTS in the programmes of study, together
with the European dimension  in the design of the curricula in all scientific spheres
and activities   at UKIM, act as a response to the challenge posed by continuous
competitiveness and the  competent application of academic knowledge, skills and
abilities, in addition to enabling the mobility of students and academic staff, and
maintaining the alertness of the University towards the needs of the labour market.
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It is precisely in such a way, by taking into consideration all of the above
that the first, the oldest and the largest state university in the Republic of Macedonia
– Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, is recognized for its successful work
and effective strategic positioning in the context of the current changes  in higher
education, not only on a national, but also on a  regional and international level.
The First Results of the Mobility Programme for Students
and Academic Staff
One of the main objectives of the Bologna Process is unquestionably the issue
of mobility, and the Republic of Macedonia is a signatory of the Bologna agreement.
During the recent conference of ministers, it was agreed that there should be a 25%
increase in the number of mobility schemes for students and academic staff in
each country until the year 2020. To that effect, a number of measures were adopted
of which the most important are the following:
 The programmes of study have to be devised in such a way as to include
”windows of mobility” so that they become an integral part of the study
programmes. The ‘windows of mobility’  means planning some semesters with
elective subjects only, in order to enable mobility at another university.
 Joint study programmes should become the usual practice. The joint
study programmes are designed and carried out by two or more universities
working in collaboration. The completion of these studies will result in awarding
a double diploma, a separate diploma from each participating university, or
a joint diploma – endorsed and signed by both Rectors of the participating
universities, containing the symbols (logo) of the universities, in English, or in
both languages of the participating universities.
 Providing scholarships and grants;
 Securing that internationalization should become a part of the internal and
external evaluation of quality in higher education (e.g. participation of foreign
experts in the process of evaluation).
It can be seen from the above recommendations that the first two are the
responsibility of the universities, whereas the last two are the obligation of the
Government. We could logically conclude that instead of universities offering study
programmes in English, which is a legal requirement, it would be better if they
prepared a set of measures to attract foreign students, otherwise their offer for study
programmes in English would be wasted.
We would like to point out that at the Ss. Cyril and Methodius University,
within the scope of the TEMPUS – project  there have already been 16 international
joint study programmes. Three of these agreements, that aim towards obtaining
a double Diploma, have been endorsed, whereas 6 more are in preparation. Many
of these programmes had to be terminated after the funding from TEMPUS was
discontinued due to lack of funds for mobility. Obviously, funding is crucial for the
continuation of the above schemes.
In the context of the readjustment of the study programmes, the recommendation to increase the availability of elective subjects out of the total number of
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subjects offered (40%), seems to be in contradiction with the European concept of
the structure of the study programmes.  In other words, the key recommendation
is that the choice of content of the study programmes will depend on the desired
competencies  needed for the prospective profile that the student is training for. The
relevant skills and qualifications would be difficult to attain if the student is left to
choose from  a high percentage of elective subjects on offer. More specifically, in the
professions that are regulated by law, the above issue is even more acute.
The Ss. Cyril and Methodius University is actively involved in the following
network mobility schemes for students and academic staff:
Erasmus Mundus External Cooperation Window (EMECW), BASILEUS;


Erasmus Mundus External Cooperation Window (EMECW), - JoinEU-SEE;

ERASMUS Life-Long Learning mobility programme for students and academic
staff.
From the time the mobility programmes were introduced, until September
30th 2010, 120 students from UKIM studied at universities in Europe, and 27 students
from European universities realized part of their studies at UKIM.
In the beginning of the academic 2008/2009, the Ss. Cyril and Methodius
University in Skopje, became a participant in the exchange scheme for students and
academic staff – BASILEUS (Balkan Academic Scheme for the Internationalization
of Learning Together with EU Universities). The main objective of the scheme is to
increase the exchange of students, researchers and academic teaching staff in all levels
of higher education between  EU membership countries and the Western Balkans.
The purpose of the scheme is to promote mobility among students and teaching staff
within the countries of the Western Balkans and EU member states, in addition to
forging strong and lasting cooperation between the participant universities.
Within the framework of the BASILEUS mobility scheme, in the academic
2009/2010, there were a total of 6 study visits at the Ss. Cyril and Methodius
University, both in the undergraduate and postgraduate levels in the following
faculties: Blaze Koneski Faculty of Philology, the Iustinianus Primus Faculty of Law,
the Faculty of Economics and the Faculty of Agriculture and Food. Also, a professor
from the University of Ljubljana, Slovenia, utilized a study visit of one month at the
Blaze Koneski Faculty.
At the beginning of the academic 2009/2010, the Ss. Cyril and Methodius
University in Skopje, started participating in the Join EU-SEE Erasmus Mundus mobility
scheme, which is a programme for academic mobility between countries of the EU
and the Western Balkans. The coordinating activities in this mobility scheme are
being carried out by the University of Graz, and the other participating universities
are the following partner institutions from the EU: The Catholic University in Leuven,
Belgium; Masarik University in Brno, Czech Republic; the University of Bologna, Italy;
the University of Granada, Spain; the University of Groningen, The Netherlands; the
University of Latvia, in Riga, Latvia; the University of Turku, Finland; Vilnius University,
Lithuania. In addition to   the Ss. Cyril and Methodius University, Skopje the other
participating countries from the Western Balkans are the following: the University
of Belgrade, Belgrade, Serbia; University of Montenegro, Montenegro; University
of Mostar, Bosnia and Herzegovina; University of Novi Sad, Serbia; University of
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Prishtina, Kosovo; University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; the University of
Tirana, Albania; the University of Tuzla, Bosnia and  Herzegovina;
Within the framework of the mobility scheme, in the academic 2009/2010,
three students utilized mobility grants at the Ss. Cyril and Methodius University. Two
students were from the Masarik University in Brno, Czech Republic, and one student
came from the University of Latvia. The duration of each study visit was  one semester.
The exchange visits were carried out at the Iustinianus Primus Faculty of Law, at the
Faculty of Economics and the Faculty of Philosophy.  
***
In conclusion, our experience with the mobility schemes until the present,
is that most of the exchange visits from one university were realized in the same
partner institution. This is due to the compatibility of the programmes of study and
the sharing of positive experiences among the students. The highest number of
mobility exchange visits were carried out among  universities in the region, due to
the language of teaching  and the compatibility of the programmes of study.  Also,
changes in the choice of subjects were noted, firstly due to lack of consultation and
advice at the time of selection, and secondly due to changes made by the university
regarding the   subjects that were offered. Furthermore, the students who were
utilizing mobility at our University had a low level of competence in English.
In the Appendix of this Report, the results of the survey that was conducted
with students who had participated in a mobility scheme, are presented. The survey
was carried out among two focal groups. The first, comprising  students who had
utilized a study visit at a university abroad in the academic 2008/2009, and the
second in 2009/2010.

Human resources – teaching staff
In spite of the fact that the situation regarding staffing at UKIM was not the
main focus of the  follow-up evaluation, we would like to present a brief outline of the
current situation in response to one of the recommendations given in the report by
the Team of Experts in 2008:
“…at UKIM the problem is compounded by the almost impossibility to replace
those who retire as the government does not allow it. During the present 2007-2008
academic year the government has only allowed the contract of a certain number
of assistants. Again, this can only serve as a stop-gap measure. The present policy
should be revised and clear criteria to decide the number of admission of new contracts
should be defined. In the long run, the final decision concerning staff matters should
be left to the university.”
The University has been constantly bringing to the forefront staff issues with
the relevant authorities, and is demanding a solution to the problem of staff matters
in accordance with the new Law on Higher Education. Due to the termination of
contracts because of retirement, and due to the expanded diversification of activities
at UKIM and based on the identified needs, as well as the suggestions and proposals
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given by the units at UKIM, requests for new employment contracts were submitted  
to the relevant authorities.
In spite of the restrictive policy of the Government of the Republic of
Macedonia towards new employment contracts, in the past period, the University has
succeeded to obtain authorization for new employment contracts, and to conclude a
double employment contract at the Faculties of Medicine and Dentistry.

The appendices to the Report
The appendices to the Report, will be presented further below in the order
in which the various aspects were analyzed following the guidelines and procedures
for conducting follow-up evaluations, determined by the European Association of
Universities.
In presenting the data, we have applied the analytical approach  throughout.
Also, comparisons were made between the results of the student survey and other
data in relation to the situation described in the UKIM Self-Evaluation Report in the
period between  2002/03 – 2005/06 academic years.
In this way, we have made an attempt to project a clearer picture of
the changes that have taken place, the current state of affairs, and the stage of
development of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, in all its spheres of
activities.
In the following section of the Report, excerpts from the analyses of the data
taken from various sections of the Appendices are highlighted.

Academic staff and faculty associates
The entire teaching staff at the Ss. Cyril and Methodius University amounts
to a total of 2157 employees, consisting of: academic staff, research assistants
and faculty associates. The faculties employ 2042, and 115 employees hold
positions at the six institutes that are permanent members of UKIM. The
percentage of part-time associates has remained the same as in the previous period
of evaluation, at around 10%. In the past period there has been a slight decrease
by 3,1 % in the number of academic teaching staff. The ratio of academic staff/
associate is unfavourable (one professor is entitled to 0.56 assistants). The academic
structure of the teaching staff in comparison with the faculty associates is adequately
proportioned and follows the principles of legislation. Thus, 91.3% of the academic
staff are Ph.D. holders, and 69.2% of the assistants and faculty associates are with
Master degrees.  
The age structure of the members of the academic staff is also unfavourable.
There are almost no members of the academic staff  younger than 35 years. The
majority of the professors are over 45 years of age (75.85%). In this respect, there
are significant variations among faculties. For instance, the faculties in the biotechnical
sciences have shown a positive trend towards ‘rejuvenating’ their faculty departments.
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At most of the other faculties, the dominant age group  is over 45 years, whereas at
the Faculty of Medicine,  the majority of the professors are older than 55 years.
The current situation regarding teaching assistants, research assistants and
faculty associates is also unfavourable. Although the majority of the associate staff
belong to the 25-35 age group, there are still members belonging to the more senior
age groups. The employment of younger associates would be a positive development
and is highly desirable, since this would balance out the unequal gender representation
in the near future. This is specifically important in view of the fact that among the
professors, the prevalent gender is male, whereas among the associate members of
staff, the female gender is dominant.
In the context of a restrictive policy towards the employment of younger
research assistants and faculty associates, in the period of conducting the analyses,
almost all the faculties have come up against  problems of the ageing of the academic
teaching staff.  The age structure in the academic 2009/2010, in comparison with the
situation in 2005/2006, has shown that the percentage of academic staff younger
than 35 years has dropped from 3,4% to 2,7%.
The Institutes are integrated in the University. However, there is also a
significant decrease in the research associates belonging to the younger age group.
This state of affairs aggravates further the current age structure and as a consequence
of this, the structure of of holders of academic titles has also worsened.
The number of students in relation to members of the academic staff
throughout UKIM is on average 24 students, whereas this figure is duplicated
(approx. 45 students) in the case of the associate staff. Moreover there are significant
variations among the various fields of study. The data regarding the overburdening of
the faculty associates and teaching and research assistants is alarming. Throughout
all programmes of study, there is a lack of both academic teaching staff and associate
staff in addition to the pressing  need of employing younger age groups.
Finally, the large proportion of students in relation to members of the academic
and associate teaching staff, is a hindrance to the successful implementation of the
ECTS.

Students and the student survey
The total number of students at UKIM enrolled in the undergraduate
degree programme, in 2010/2011, was 31638. If the entire period of evaluation is
taken into account, from 2006/07 until 2010/2011, there is a decrease in the total
number of students by 10,52% , as opposed to only 2,83%, in the previous evaluation
period. Part of the reasons that brought about this unwanted turn of events could be
partly due to the opening of new private universities, and also to the fact that two
faculties of UKIM were transferred to the newly opened  “Goce Delchev” University in
Shtip within the framework of the “dispersed” study programmes.
Nevertheless, in the past two years, more precisely in the current academic
2010/2011 year, the number of newly enrolled students in the first year (7842)
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exhibits an upward trend of 18,23% in comparison with the previous 2009/2010
(6633). This is probably due to, first of all, the heightened interest that exists among
students to pursue their studies at our university. Secondly,  as a result of  the decrease
in the level of co-financing, and lastly, due to the greater number of high school
graduates who have decided to continue their education at a higher level. In spite of
these positive developments, UKIM has to strive to be more assertive and conduct
a wider advertising campaign in high schools throughout the country,   promoting
its values to prospective students in order to attract more students. In the current
period, the level of co-financing has been lowered, specifically in the domain of the
social sciences, which is due to the increased number of students enrolled within the
state quotas. In this respect, UKIM does not have a straightforward mechanism with
which to exert influence on decisions made by the Government.
The student structure according to gender on the level of the entire
university has remained the same in this period. The ratio is constantly 45:55 in
favour of the female population of students. In the social sciences and medical
sciences, in the past year, the percentage of female students has been 67,35%,
and  61,88% respectively, whereas in the performing and fine arts, the biotechnical,
technical,  natural sciences and mathematics, the majority of students are male, with
a percentage ranging from 57,59% to 63,28%.
In the current period, the percentage of students studying full-time ranges
from 86% to 90%. The greatest number of part-time students are enrolled in the
social sciences, probably due to the nature of the studies. In order to attract as many
part-time students as possible, forms of distance-learning could be introduced, where  
feasible, bearing in mind the  present level of computerization and the availability of
electronic communication in our country. Moreover, a strategy should be developed
to attract foreign students as was the case years ago.
The analyses of the proportion of the nationalities represented in
the student structure  showed that the number of students who are not ethnic
Macedonians has increased. Thus, in 2006, the percentage of other nationalities was
14,39%, whereas in 2010, it was 20,07%. In the period during which the analyses
were carried out, a slight rise in the number of students of Albanian nationality was
noted, from 6,24 to 8,15%.
From the time of the establishment of UKIM, until the end of 2010, the total
number of graduated students equals 133 046,which is an impressive figure.
During the 4-year period of evaluation, a total of 23 574 students graduated, or
an average of 5 894 students annually. In terms of efficiency of the process of
studies, the analysis of second enrollments, despite some oscillations, has shown  
improvement in comparison with the previous period of evaluation. This improvement
is a result of one of the gains of the ECTS, and could be viewed in correlation with  
the student survey. Namely,  the responses in the survey clearly point to the fact that
duties and obligations are being carried out promptly, and that students are spending
more time studying than in the previous period of evaluation.
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The student survey
The university setting
In general, the level of accessibility of information for students in the
period between 2006-2010, has improved, however the faculties have to work harder
in order to further improve communication with students, regarding the sharing of
information. Although, according to more than half of the students, this academic
year the faculties had offered adequate amount of information regarding the study
process. There have been greater improvements than in 2006, most of all  regarding
attendance and fulfilment of obligations by the students. These results are
based on the data gathered from student responses, which nevertheless still means
that the existing mechanisms  need to be upgraded, in order to continue increasing
positive changes. The general point of view is that the quality and quantity
of learning that takes place at UKIM is greater.   The second year students
responded that they spend more than 5 hours a day studying. For their final exams,
students responded that they need 15 days to prepare, as opposed to 15-30 days in
2006. The shortened period of preparation is most probably a result of the increased
attendance, and the intensive process of study and the ECTS. Although the method
of studying using photocopies is in decline, and the percentage of using original
sources for studying shows an upward trend, there is still room for improvement.
There are differing views within the various scientific domains.

The Subjects and the Professors
On the whole, students have the impression that the scope and difficulty
of the subjects has increased, however, they admit that this is concurrent
with the greater acquisition of knowledge, increased insight into new
concepts and ideas, and the usefulness of the subjects. There should be
greater improvements in making the subjects more attractive and popular, as well as
upgrading the organization of the course schedules. With respect to the coordination
and comprehensibility of the subjects, it can be safely said that in spite of the
diversity of responses obtained regarding the accessibility  of the relevant literature,
on the whole,  students responded that, the subjects are adequately understandable
and there is satisfactory coordination between the required reading lists and the
taught subject matter. The responses regarding the professors and assistants were
nearly the same, whereby the assistants were graded a shade higher than the
professors. The professors were given high grades for keeping to schedule
and class preparation. The greatest improvements should be made in the sphere
of increased interactivity and clarity of the lectures. The results of the  survey
demonstrated that  professors hold high values in their  approach to assessment.  More
efforts need to be directed towards improving the clarity and eliminating ambiguity of
the test questions and the final exams. The students are satisfied with the method of
assessment, the accessibility of exam results, and the objectivity of the professors.
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Student mobility
Even though the Erasmus programme was introduced   two years ago,
except for the medical students, who were slightly better informed (34%), on the
whole students have not been well-informed about the functioning of the
programme (19%). Out of those who knew about the programme, only 12% planned
to make use of the opportunity offered by the scheme. Perhaps if the students are
better informed, the number of candidates visiting universities abroad will probably
increase. Only 12% of the students responded that at their ‘alma mater’ faculties
there are Erasmus coordinators. Only 5% were positively graded. The existence
of ECTS coordinators  at their ‘alma mater’ faculties, was reported by 49% of the
respondents. Some faculties, such as the biotechnical (69%) and the social sciences
(63%), where students and staff are much more familiarized with the system, have
been positively graded by 31% of the respondents. More efforts should be directed
towards a much wider promotion of the Erasmus scheme and consolidation
of the ECTS.

APPENDIX 1
INTEGRATION

1. STRUCTURE OF UKIM
FACULTIES
1. Faculty of Architecture
2. Faculty of Civil Engineering
3. Faculty of Economics
4. Faculty of Mechanical Engineering
5. Faculty of Medicine
6. St. Kliment Ohridski Faculty of Pedagogy
7. Iustinianus Primus Faculty of Law
8. Faculty of Natural Sciences and Mathematics
9. Faculty of Dentistry
10. Faculty of Technology and Metallurgy
11. Faculty of Veterinary Medicine
12. Faculty of Dramatic Arts
13. Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies
14. Faculty of Agricultural Sciences and Food
15. Faculty of Arts
16. Faculty of Music
17. Faculty of Physical Education
18. Faculty of Pharmacy
19. Faculty of Philosophy
20. Blaze Koneski Faculty of Philology
21. Faculty of Forestry
22. Faculty of Design and Technologies of Furniture and Interior
23. Faculty of Information Sciences and Computer Engineering
SCIENTIFIC INSTITUTES
1. Institute of Economics
2. Institute of Agriculture
3. Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology
4. Institute of Sociological, Political and Juridical Research
5. Institute of Cattle-Breeding
AFFILIATED MEMBERS - PUBLIC SCIENTIFIC INSTITUTES
1. Institute of Macedonian Literature
2. Krste Misirkov Institute of Macedonian Language
3. Institute of National History
4. Marko Cepenkov Institute of Folklore
AFFILIATED MEMBERS – OTHER HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
1. St. Clement of Ohrid Faculty of Theology in Skopje
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AFFILIATED MEMBERS – OTHER ORGANIZATIONS
1. Mirce Acev Academic Cultural and Artistic Association in Skopje
2. Pelagonija State Student Dormitory in Skopje
3. Tome Stefanovski - Senik State Student Dormitory in Skopje
4. Skopje State Student Center in Skopje
5. Public health institution – Health post of the Ss. Cyril and Methodius University in
Skopje

2. DIAGRAM REPRESENTING THE UNIVERSITY MANAGEMENT
AND ITS GOVERNING BODIES
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3. The Structure of the Governing Bodies
of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
1. The University Senate
The University Senate  is both a governing body, and an expert council.
It consists of:
1. The Rector of the University;
2. Two representatives, members of the academic staff, from each of the
Faculties belonging to the University;
3. One representative, bearing the title – research counselor, from each
of the Scientific Research Institutes;
4. One representative, bearing the title research counselor, from each of
the units –  Public Institutions;
5. One representative from the  Orthodox Theological Faculty, “St.
Clement of Ohrid”;
6. One representative elected from the joining members – other
organizations;  
7. 18% of the total members of the Senate are represented by
students, elected by way of the University Students’ Parliament.   
2. The Rector’s Board
The Rector’s Board, or the Office of the Rector, consists of the Rector, the
Vice-Rectors, the Deans, the Directors of the Units and the President of the University
Students’ Parliament.
The Rector’s Board is managed by the Rector.
The General Secretary of the University supports and participates in the
activities of the Rector’s Board, although not in the decision-making process.
The Rector’s Board forms the following committees:
1. Teaching committee
2. Science and research committee
3. Committee for financing, investment and development;
4. Committee for co-operation with universities within the country and abroad
5. Publishing committee
6. Committee for normative activities
7. Committee for IT activities
8. Committee for students’ standard of living
9. Committee for sports and cultural activities
If the need arises, the Board may decide to form other committees.
Based on a decision, the Board determines the responsibilities and
membership to the committees, as well as the manner of appointment of chairpersons.
In choosing the members of the committees, careful consideration is made to involve
representatives from the various teaching-research domains.
The members joining the committees and working bodies of the University,
coming from the student ranks, are elected by the University Students’ Parliament.
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3. The University Council
The University Council numbers 11 members:
1. 6 members are appointed by the Senate, one member each
from each of the teaching-research domains, (natural sciences, mathematics
and biotechnical, technical, technological, medical, social sciences and arts and
humanities). Also, according to the rotating principle within the teaching-research
domains, representatives who are not members of the Senate, of which 1 member is
a student, are appointed by the Rector’s Board and the Students’ Parliament.
2. 3 members are appointed by the Parliament of the Republic of
Macedonia;
3. 1 member is appointed by the Chamber of Commerce of the Republic
of Macedonia;
4. 1 member is appointed by the City of Skopje.
The University Council appoints its own President among the ranks of its
membership. The University Council appoints the President among the members
appointed by the University Senate. The President is elected by obtaining a majority
vote of the total number of members to the University Council.  
4. Teaching and Research Council
Each of the Faculties have a Teaching and Research Council whose members
are those holding the titles: Full Professor, Associate Professor and Assistant
Professor.
Faculty associates and students are also members of the Teaching and
Research Council.
The associate staff is represented by not more than 10% of the total number
of academic teaching staff.
The representatives of the students are elected by the Students’ Parliament
belonging to the Faculty. The mandate of the students is 2 years. The number of the
representatives from the student ranks is not less than 10% of the total number of
members of the Teaching and Research Council. The number of associate members,
together with the procedure for their election, as well as the number of student
members joining the Teaching and Research Council, are regulated according to the
Regulations of the unit.
As the case may be, if at a certain Faculty the membership consists of  more
than 100 academic teaching staff members, the Teaching and Research Council will
consist of the representatives from the various organisational units (departments,
institutes, centres and so on), holding the titles of Full, Associate and Assistant
Professors.
The procedure for electing members to the Council is carried out in proportion
to the academic staff members that have been appointed to positions within the
organisational unit, and according to the conditions stipulated in the Statute and
Regulations of the unit.
Each organizational unit is represented by at least one member. The voting
is by a secret ballot and is carried out by the individuals that have been conferred
academic titles and placement within the relevant organisational unit.
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More detailed stipulations and guidelines as to the membership number and
the electoral system are determined in the Faculty Regulations.
5. The Research Council of the Scientific Institutes
The Research Council is made up of individuals that have been conferred
teaching-research titles, or research titles, representatives of the associate staff and
representatives of the students.
The representatives of the students are elected if they are in their Second or
Third cycle of studies, with a mandate of two years.  
6. Professional/Academic and Administrative Services
The professional/academic and administrative services are organized as an
integrated professional and administrative division of the University (hereafter referred
to as the University  Office), which includes the Central Professional/Academic and
Administrative Service – the Office of the Rector, together with the administrative
services of the units.
The University Office  provides a range of services organized in a number of
divisions, according to the functional links with the activities of the units belonging to
the University and as determined in the Statute.
The manner of work, the types of job positions, the work tasks and conditions,
the number of executors and their rights, responsibilities, obligations, and other issues
in the domain of the University Office, are regulated with the General Act enacted by
the Rector’s Board and based on a proposal by the Rector.
The activities and services of the University Office are managed by the
General Secretary. The General Secretary is responsible to the Rector and the Rector’s
Board of the University. The administrative and professional services of the individual
unit are managed by the Secretary, who is responsible for his/her work to the Dean
of the Faculty, or Director of the Institute, respectively and to the General Secretary.   
7. The Evaluation Commission
The self-evaluation of the University was carried out by the Evaluation
Commission of the University, consisting of 9 members.
The members of the University Evaluation Commission were elected by the
Senate by voting a secret ballot. 6 members from the ranks of the academic
teaching staff, and 3 from the student ranks, who are not members of the
Senate.
Members of the academic teaching staff  are elected for a 4-year mandate,
and the representatives of the students for a mandate of two years.
In electing the members of the Commission, careful consideration was given
to  proportionally represent all  the scientific and research domains of the University.
8. Doctoral Studies University Board
The Council of Experts   for Doctoral Studies consists of the following
members:
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the Vice-Rector for Teaching;
the Vice-Rector for Science;
five members consisting of   Professors from the various scientific
domains, or senior research associates and research counselors, of
which at least one should be from the Scientific Research Institutes.
The President of Doctoral Studies University Board is the Vice-Rector for
Teaching.
The members of Doctoral Studies University Board, are elected by the
University Senate, according to Item 1, paragraph 3 of this article, and following a
proposal by the Rector.
The mandate of the members of Doctoral Studies University Board is four
years.




4. LIST of NORMATIVE ACTS of Ss. Cyril and Methodius University
(available in Macedonian language at the following link:
http://www.ukim.edu.mk/mk_dok.php?jazik=1&kid=3&gid=1)














The Regulations, Criteria and Rules of Admission to Doctoral Level Studies
at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Regulations and Criteria Regarding the Procedure for the Appointment of
Academic Staff and Associate Staff at the Ss. Cyril and Methodius University
in Skopje (Additional Correction of the Regulations and Criteria regarding
the Procedure for the Appointment of Academic Staff and Associate Staff at
the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Appendix of the Regulations and Criteria Regarding the Procedure for the
Appointment of Academic Staff and Associate Staff at the Ss. Cyril and
Methodius University in Skopje  
Book of Rules on Study Programmes Adoption
Book of Rules on Joint Study programmes adoption and realization at the
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Book of Rules on Conditions, Criteria and Rules of Admission to first and
second cycle study programmes
Book of Rules on Appointing, Release, Authority and Working of student’s
attorney
Book of Rules on Organization of the Publishing Activities at the Ss. Cyril
and Methodius University in Skopje
***
Book of Rules on the internal relations and working of the Units comprising
the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Rules and Regulations based on unified principles for determining the
salaries and benefits of the university employees of the Ss. Cyril and
Methodius University in Skopje
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5. Book of Rules on Conditions, Criteria and Rules for the
Third Cycle - Doctoral Studies Enrollment and Study
at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
According to Article 52, paragraph 1, line 23 of the Law on Higher Education
(Official Gazette of RM no. 35/2008, no. 103/2008, no. 26/2009, no. 34/2009,
no. 99/2009) and Article 235 of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
Statute, the University Senate at its 18th session on February 22nd 2010, adopted the
following

Book of Rules

on Conditions, Criteria and Rules for the
Third Cycle - Doctoral Studies Enrollment and Study
at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
I. General Provisions
Article 1
This Book of Rules regulates the third cycle of studies - doctoral studies at
the Ss. Cyril and Methodius University (hereinafter: doctoral studies).
The Book of Rules comprises: the organization, coordination and realization
of doctoral studies, conditions, terms of enrollment, structure of the studies, rules of
study, procedure of applying, preparation and defense of the doctoral dissertation, as
well as the research titles obtained upon completion of the doctoral studies.
Article 2
Academic doctoral studies at the Ss. Cyril and Methodius University
(hereinafter: The University) are organized in the following fields:
• Natural Sciences and Mathematics
• Technical and Technological Sciences
• Bio-Medical Sciences and Health
• Bio-Technical Sciences
• Social Sciences
• Humanities and Arts
Doctoral studies will also be organized as multidisciplinary studies in various
fields.

•
•
•

Article 3
The objectives of the doctoral studies are as follows:
Improvement of the scientific and research work, artistic work and professional
work;
Transfer of knowledge to the new generation;
Qualification of staff capable of conducting original scientific research work,
developing new technologies, as well as art projects.
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Article 4
Doctoral studies at the University are organized and realized in accordance
with the Bologna process rules and the European credit-transfer system.
II. Organization, coordination and realization of doctoral studies

Doctoral studies department
Article 5
The doctoral (third cycle) studies are organized at the Doctoral studies
department named: The Ss. Cyril and Methodius University School of Doctoral studies
(hereinafter: School of Doctoral Studies).
The term in English is Doctoral School.
The School of doctoral studies provides:
• Uniformed criteria for doctoral studies quality assurance in all scientific
fields;
• Rational usage of the scientific, research and other staff, and of the available
research infrastructure;
• Possibility for organizing multidisciplinary studies.
The doctoral studies are organized and realized by the University faculties
and research institutes.

Doctoral Studies University Board
Article 6
The doctoral studies are coordinated by the Doctoral Studies Board of the
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (hereinafter: Doctoral Studies University
Board) which was established by the University Senate.
The composition, authorities and operation of the Doctoral Studies University
Board are regulated by the University Statute, the act of its establishment and by this
Book of Rules.
The Doctoral Studies University Board shall:
 Propose to the University Senate doctoral study programmes based on the
proposals of the units and accompanying members that execute higher
education activity in doctoral studies. Previous assessment to the Senate
is given by the Rector’s Board;
 Coordinate the doctoral studies at the University;
 Take responsibility for the quality assurance of the doctoral studies;  
 Ensure that a link is established between the existing doctoral level study
programmes and the promotion of  new study programmes;
 Submit a proposal to the Rector’s Board for the public competition
for enrollment of students in the doctoral programme on the basis of  
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proposals by the University units and accompanying members that are
involved in higher education activity on the level of doctoral studies;
 Confirm the final list of students in ranking order that are to be admitted
to the doctoral programme;  
 Determine the  supervisors;
 Confirm the list of elective disciplines for the acquisition of generic
knowledge and research skills based on the proposals of the study
programme organizers;
 Coordinate the teaching of the disciplines for acquiring generic knowledge
and research skills;
 Coordinate the organization of doctoral seminars and annual
conferences;
 Ensure that the regulations in the Book of Rules are enforced, and if
necessary issuing manuals, as well as other common and individual acts;
 Perform other duties provided by the Book of Rules as well as duties
entrusted by the University Senate.
For securing successful operation of Doctoral Studies University Board,  the
professional, administrative and technical duties are carried out by the University
Administrative Office.

Competences of the University faculties and research institutes in the organization
and realization of the doctoral studies

-

-

Article 7
The authorities at the individual faculties and research institutes shall:
Prepare and propose doctoral study programmes;
Determine the members of the councils of the study programmes for the
proposed study programmes;
Provide the use of facilities and research equipment (library archives,
data-bases, laboratories, etc.) for the realization of the study programmes
organized by them;
Upon the request of the Head of the study programme, shall approve the use
of facilities and research equipment in the realization of study programmes
organized by other faculties and research institutes, members of the
University;
Keep the students’ records in accordance with the Book of rules;
Make decisions regarding the assessment of doctoral thesis proposals, as well
as participate in the procedure for the assessment and defense of doctoral
dissertations;
Decide on the distribution of funds for organizing the doctoral studies  besides
making other financial commitments for activities carried out within their
institutions in accordance with the University acts;
Perform other miscellaneous duties.
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The professional, administrative and technical duties for the needs of the
faculty/research institute are carried out by the Professional and administrative
service of the faculty/ research institute.

Study Programme Council
Article 8
A study programme council is established for each study programme.
The study programme council is composed of members who possess a
research- educational, or only academic research title of the University in the scientific
domains relevant to the research area of the corresponding study programme.
The faculty teaching-scientific research Council, i.e. the institute Council,
ensures that the scientific research area of the chosen members coincides with the  
programme of study.
In case all members of the study programme council belong to one faculty or
one research institute its function can be performed by the faculty teaching-scientific
council or by the institute scientific council.
The composition of the council is determined by the study programme and is
established after accreditation of the corresponding study programme.

-

-

Article 9
The study programme council shall:
Before the announcement of the competition, make a plan of teachers
engagement and a list of doctoral studies potential supervisors for each
academic year and submit it to the Doctoral Studies University Board for its
announcement on the University internet-site;
Determine additional criteria for student enrollment to the doctoral studies
(these form an integral part of the public competition);
Define the preliminary and the final ranking-list of the registered candidates
after the enrollment competition;
Appoint a supervisor, i.e. a co-supervisor, upon receiving research proposal
of  candidates;
Decide on  changing a supervisor;
Decide on  engaging the services of  teachers or other professionals necessary
for the realization of the study programme;
Participate both in the procedure for the assessment of proposed topics for
doctoral dissertations,  and in the final assessment of the doctoral dissertation  
and defense;
Perform other duties in accordance with this Book of Rules and as well duties
entrusted by the Doctoral Studies University Board.
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Head of the study programme
Article 10
The Head of the study programme is elected by the study programme council,
upon the proposal of the Dean/Deans, i.e. Director/Directors. His/Her appointment is
confirmed by the University Rector’s Board.
The Head has a four-year term mandate.

-

Article 11
The Head shall:
Call and conduct the meetings of the study programme council;
Sign the acts in competence of the study programme council;
Organize a meeting with the registered candidates;
Take care for organization of the teaching (time-table, sessions);
Determine the financial needs for the study programme realization and
submit them to the appropriate authority;
Prepare acts and materials about issues whose decision making is in his/
her competence and submit them to the study programme council, unless
otherwise determined in this Book of Rules;
Execute the decisions of the study programme council;
Coordinates the cooperation between the study programme council and the
Doctoral Studies University Board;
Perform other duties in accordance with this Book of Rules as well as duties
entrusted by the Doctoral Studies University Board.

Common provisions
Article 12
The provisions related to the mode and procedure of decision making of
the faculty teaching-scientific council, i.e. institute scientific council, are adequately
implemented in the mode and procedure of decision making of the Doctoral Studies
University Board, the study programme council and the commissions provided by this
Book of Rules.
The decisions of the organs and bodies from paragraph 1 of this Article are
final, unless otherwise specified by this Book of Rules.
III. Conditions on student enrollment
Article 13
The enrollment in doctoral studies is carried out by a public competition
announced by the University. The title of the competition is: Competition on
enrollment of students in the third cycle of studies – doctoral studies at the SS. Cyril
and Methodius University (hereinafter: competition).
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The procedure for the competition adoption and announcement is set forth
by the law and by this Book of Rules.
The number of students should be in accordance with the staffing, spatial,
technical and other presuppositions of the University and it should meet the society
needs as well.
The competition is announced at least 5 months before the beginning of the
academic year.
The competition specifies:
• Study programme;
• Number of students;
• Enrollment conditions and criteria;
• Tuition fees and other costs;
• Terms;
• Other elements important for the competition;
• Other elements regulated by law.
Article 14
Right to enroll in doctoral studies have candidates who have completed
appropriate study programmes and who fulfill the following basic criteria:
• Completed second cycle of studies harmonized with the European Credit
Transfer System (hereinafter: ECTS credits);
• Completed postgraduate studies according to study programmes before
introducing the European Credit Transfer System, to whom 60 credits of
training for research and education are recognized;
• Professional qualification acquired according to the study programmes for
regulated professions with at least 300 ECTS credits obtained;  
• At least 8,00 obtained average grade of all subjects in the previously
completed higher education;  
• Knowledge in one of the world languages. Proof of a world language
knowledge can be either a certificate issued by the Blaze Koneski Faculty of
Philology, or an international certificate or a diploma for previously completed
education in the appropriate world language.
Depending on the specificities of the scientific field the study programme
council can determine additional enrollment criteria for the candidates who do not
fulfill the conditions in line 4 of this Article.
Article 15
In accordance with the ORFEUS recommendations and standards for doctoral
studies in biomedicine and health sciences, right to enroll in doctoral studies at the
Faculty of Pharmacy also have:
• Persons who completed the studies according to the academic year 1992/1993
study programme lasting 5 years and who obtained a diploma – graduated
pharmacist;
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•
•

Persons who completed the studies according to the academic year 2002/2003
study programme and obtained a diploma – master of pharmacy;
Persons who completed the studies according to the academic year 1981/1982
study programme lasting 4 years and who obtained a diploma – graduated
pharmacist and who completed health specialization lasting 3 years;

In accordance with the ORFEUS recommendations and standards for doctoral
studies in biomedicine and health sciences, right to enroll in doctoral studies at the
Faculty of Medicine also have:
• Persons who completed the studies according to the study programme till (up
to) the academic year 2005/2006 and obtained a diploma – doctor in medicine
and are in the course of the second half of their health specialization;
• Persons who completed the studies according to the study programme till
(up to) the academic year 2005/2006 (360 credits) and obtained a diploma
– doctor in medicine and are in the course of the second half of their health
specialization;
• Persons who enroll in basic medicine doctoral studies, in a field that has no
health specialization should have at least two in extenso first-author papers
published in periodicals with international editorial board.
Right to enroll in doctoral studies at the Faculty of Veterinary Medicine also
have:
• Persons who have completed the integrated first and second cycle of studies,
i.e. completed second cycle of studies in the filed of veterinary medicine,
medical sciences, natural sciences and biotechnical sciences;
• Persons who have completed undergraduate studies in the above mentioned
fields according to study programmes, before introducing the European
Credit Transfer System, whereupon the candidates should have at least two
appropriate papers (one first-author paper) published in periodicals with
international editorial board;
• Persons who have completed appropriate specialist studies.
Right to enroll in doctoral studies at the Faculty of Architecture also have:
• Persons who have completed studies in architecture according to study
programmes before introducing the European Credit Transfer System lasting
ten semesters;
• Persons who have obtained the specialist title within the frame of the third
cycle of studies and to whom a maximum of 60 credits are recognized.
Article 16
The adequateness of previously completed studies is affirmed by the doctoral
study programme council.
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Depending on the specificities of the scientific field, the study programme
council can determine additional enrollment criteria which are constituent part of the
competition.
Article 17
Foreign citizens also have the right to enroll in doctoral studies regulated by
law and this Book of rules.
Article 18
The candidate who enters the competition submits:
• An application form specifying the selected study programme;
• A motivation letter specifying the research field and a proposal for supervisor
selected from the list of supervisors;
• A brief biography;
• Records of evidence that prove the fulfillment of the enrollment conditions
regulated by this Book of rules;
• Other records required in the competition.
The documentation of paragraph 1 of this Article is submitted in a copy while
the original one is presented for inspection.
Article 19
After the completion of the competition a preliminary ranking-list of admitted
candidates in doctoral studies for each study programme, i.e. subprogramme is
announced.
A separate list is announced for the candidates who do not fulfill the enrollment
conditions.
The ranking-lists of paragraphs 1 and 2 of this Article are announced on the
University internet-site.
Article 20
The ranking-list is formed according to the points calculated based on the
criteria determined in this Book of rules and in the competition.
The preliminary ranking-list of admitted candidates and the list of candidates
who do not fulfill the enrollment conditions are determined by the study programme
council.

form.

Article 21
The candidates have the right to submit a complaint.
The complaint is submitted to the study programme council in a written
The decision of the council is final.

Article 22
The adopted complaints must not have a damaging effect on a candidate
previously ranked as admitted in the preliminary ranking-list.

Evaluation Commission of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Article 23
After the completion of the complaint procedure, the study programme
council determines the final ranking-list of the admitted candidates and submits it to
the Doctoral Studies University Board for a confirmation.
The confirmed ranking-list of admitted candidates is final.
The confirmed and final ranking list is announced on the University internetsite.
Article 24
The terms for the application of candidates, the announcement of the
ranking-lists, the decisions on complaints and other elements related to the enrollment
procedure are determined in the competition.
Article 25
After the completion of the competition the Head of the study programme
organizes meetings between the admitted candidates and the proposed supervisors.
The supervisor signs an agreement for acceptance of the supervisor duties
regulated by this Book of rules.
Article 26
The doctoral students sign agreement for studying at the enrollment.
The agreement is signed by the Head of the study programme, the dean/
director and the student.
The file of the doctoral student is administrated and kept by the faculty i. e.
the scientific institute – organizer of the study programme, where the supervisor is
employed.
If the supervisor is employed at the faculty, i. e. the scientific institute that
is not the organizer of the respective study programme, the file of the doctoral
student is administrated and kept by one if the institutions-organizers of the study
programme.
IV. Structure of the study programmes
Article 27
The doctoral studies last three years that corresponds to 180 ECTS credits
obtained.
The study programmes comprises:
1. training for research work, that corresponds to 30 ECTS credits;
2. teaching, that corresponds to 30 ECTS credits;
3. application, preparation and defense of the doctoral dissertation that
corresponds to 120 ECTS credits.
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•

•

Article 28
The training for research work comprises:
three subjects for gaining generic knowledge and skills for research work that
corresponds to 12 ECTS credits (each of the subjects in this part correspond
to 4 ECTS credits), i. e. the following subjects: Scientific-research ethics,
one of the group of subjects in Methodology of research work and one of
the provided list of other subjects in training for research work. The list of
other subjects is approved by the Doctoral Studies University Board upon a
proposal of the study programmes organizers.
Doctoral seminars, conferences and workshops on research practice that
corresponds to 18 ECTS credits.

Article 29
The teaching comprises subjects of the field, research area and the specific
research area that corresponds to 30 ECTS credits.
Article 30
The application, the preparation and the defense of the doctoral dissertation
comprise:
• The candidate’s original research work;
• An application for doctoral dissertation theme;
• Publishing of papers i. e. performance of artistic works;
• Writing of the dissertation;
• Submitting of the prepared dissertation;
• A public defense of the dissertation.
Article 31
The study programmes are proposed to the Doctoral Studies University
Board by the teaching-scientific councils of the faculties, i.e. the scientific councils, of
the scientific institutes in the scientific field in which the study programme belongs.
The study programmes can be proposed as joint study programmes or as individual
ones.
The study programmes, upon proposal by the Doctoral Studies University
Board and after previous opinion by the Rector’s Board are being adopted by the
University Senate.
Article 32
The study programmes contain components regulated by Law, by-laws, by
the University acts and by this Book of rules.
The study programmes can have elective subprogrammes.
Article 33
The teaching is carried out in Macedonian language.
The teaching can be carried out in one of the world languages upon the
decision of the study programme council.
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Article 34
The teaching process of the doctoral studies is organized in two main

forms:
• Teaching in groups,
• Individual teaching.
The teaching in groups is the basic form of the teaching process of the
doctoral studies, where the minimum number of students has to be five.
The individual teaching is carried out in the form of consultative meetings.

Article 35
The way of performing the teaching process, the conditions for progression
during the studies, the way of controlling the knowledge, subject registering, etc., are
determined in the study programme.
Article 36
In agreement with the supervisor the doctoral student elects subjects
for gaining generic knowledge and skills for research work as well as subjects for
education in the appropriate scientific field or research.
The selected subjects are written in the student file and in his/her booklet.
A change of the selected subjects is possible upon a submission of request by
the student. A reimburse is paid in amount determined by a separate act.
The decision for the selected subjects change is enacted by the study
programme council.

Participation of other persons in the doctoral studies realization
Article 37
In the realization of the doctoral studies can also participate persons
(hereinafter: teachers) from other universities in the country and abroad as well as
professionals from the country and abroad under conditions regulated by law, the
University Statute and by this Book of rules.
The professional from paragraph 1 of this Article should have obtained the
scientific degree doctor of science in the appropriate research field.
Decision for engagement persons from paragraphs 1 and 2 of this Article is
enacted by the study programme council.
Article 38
The study programme council adopts a programme for engagement of the
teachers in doctoral studies of the respective study programme before the beginning
of each academic year.
One teacher can teach no more than three subjects of one doctoral studies
study programme. In case one subject is divided between two or more teachers, that
subject is proportionally calculated in the quota of each teacher.
One doctoral student can attend lectures and take exams for no more than
two subjects taught by one teacher.
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Article 39
In the period of 6 years from the day of the beginning of the semester when
enrolled in doctoral studies, the student is obliged to pass all the exams and other
duties regulated by the study programme and by this Book of rules and, to apply for
and to defend the doctoral dissertation.
In case of exceeding the date as in paragraph 1 of this Article, the student
loses the doctoral student status.
The person who loses the doctoral student status may apply again for
enrollment in doctoral studies.
If the candidate is allowed to reenroll in doctoral studies, his previously passed
exams may be recognized based on a decision adopted by the study programme
council.
The student pays the full amount of the tuition fees at the re-enrollment
reduced in an amount that corresponds to the number of previously recognized
credits.

Supervisor
Article 40
The supervisor is one of the members of the study programme or
subprogramme council in which the student is enrolled.
The supervisor is appointed from the specific area of research.
Article 41
A supervisor in a specific research area can be a person who fulfills the
criteria as provided in the doctoral studies study programme.
The criteria for a supervisor are an integral part of the doctoral studies study
programme.
Article 42
Every academic year before the announcement of the competition, the study
programme council establishes a list of supervisors according to the specific research
area, in accordance with the criteria for a supervisor. The council submits the list to
the Doctoral Studies University Board for confirmation.
If there are subprogrammes within the study programme, a list of supervisors
is established for each subprogramme.
Article 43
The teacher who fulfills the criteria for a supervisor can be a supervisor to no
more than 2 candidates enrolled upon one (same) competition, i.e. he/she cannot be
at the same time a supervisor to more than 5 candidates.
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Article 44
The supervisor shall:
Advise, direct and guide the candidate/student;
Realize consultations with the student;
Guide the student to the literature;
Introduces the student to the method of solving the problem treated in the
research work and to the methodology of research work in general;
Give opinion, suggestions, remarks and proposals during the preparation of
the dissertation;
Assist the student in specifying the extent and the content of the dissertation,
as well as the way of presenting its research outcomes;
At least once a year, submit a written report to the respective study programme
council in which the student progress in the research work is assessed;
Participate in the work of the doctoral seminars and annual conferences;
Execute the decisions of the School of Doctoral studies bodies and of the
University bodies as well;
Perform other duties provided by this Book of Rules.

Co-supervisor
Article 45
Upon a proposal of the supervisor and the student a co-supervisor from
another study programme or from other university in the country and abroad may be
appointed by the respective study programme council.
The co-supervisor from other university in the country and abroad should
fulfill the criteria for supervisor established in the doctoral study programme.

Change of supervisor
Article 46
During the studies a change of supervisor may be done.
A request for change of supervisor can be submitted by the supervisor
together with the student, either by the supervisor or the student solely.
If there is no conflict between the supervisor and the student about the
request for change, the study programme council makes a decision for change of
supervisor. The student proposes the new supervisor from the appropriate list of
supervisors and the study programme council approves the election.
If there is a conflict between the supervisor and the student about the request
for change, the study programme council carries out a procedure for determining the
reasons of the request for change. Bothe the supervisor and the student participate
in the procedure.
After the completion of the procedure the study programme council may
adopt or reject the request for change of supervisor.
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In case the request for change of supervisor submitted by the student is
accepted and his/her theme for the doctoral dissertation preparation is previously
adopted, the student loses the right to defend the accepted thesis, except in cases of
the supervisor’s agreement (approval).
The student of paragraph 6 of this Article has the right to apply for a new
theme for doctoral dissertation preparation.
In case of unavailability of the supervisor longer than a six months period,
the study programme council adopts a decision for change of supervisor as of duty.
V. Procedure on application, assessment and doctoral dissertation
defense, i.e. preparation and/or performance of artistic work
Article 47
The teaching-scientific council, i.e. the scientific council, of the unit (faculty/
institute) decides on application, assessment and doctoral dissertation defense, i.e.
preparation and/or performance of artistic work by means and procedure provided by
the University Statute and by this Book of rules.
A teaching-scientific council, i.e. a scientific council as in paragraph 1 of this
Article is the teaching-scientific council, i.e. the scientific council, of the unit where the
supervisor belongs and also if that unit is the organizer of the study programme.
If the supervisor belongs to a unit that is not the organizer of a study programme,
in that case the teaching-scientific council, i.e. the scientific council, is of the unit that
is the organizer of the study programme.
Doctoral dissertation theme

Submission of application for doctoral dissertation preparation
Article 48
After 42 ECTS credits obtained of the elected subjects and 4 ECTS credits
obtained in doctoral seminars and annual conference, the student submits to the
teaching-scientific, i.e. to the scientific council an application for preparation of
doctoral dissertation.
Article 49
Together with the application for preparation of the doctoral dissertation the
student also submits an elaboration on the doctoral dissertation theme. The project
contains:
• Title of the theme;
• Review of the scientific achievements of the discipline related to the specific
research area;
• Object of research;
• Draft of the content;
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Objectives of the research work;
Explanation of the working hypotheses and theses;
Scientific methods to be implemented;
Expected scientific contribution;
Implementation of the research results;
Bibliography and other sources.

Commission for assessment of the submitted theme
for doctoral dissertation preparation
Article 50
The teaching-scientific, i.e. the scientific council, forms a Commission for
assessment of the submitted theme for doctoral dissertation preparation (hereinafter:
Theme assessment commission).
The theme assessment commission consists of 3 members with teachingscientific titles and scientific titles, of whom at least two are of the respective scientific
field of the doctoral dissertation theme. The supervisor is the first member of the
theme assessment commission.

Final completion of the submitted theme
for doctoral dissertation preparation
Article 51
The topic assessment commission may return the proposed topic in order for
it to be redrafted by the student.
The student is obliged to revise the proposed topic within 30 days of its
returning.
The proposed topic may be returned only once.
If the student does not submit the revised dissertation topic within the
determined date, the teaching-research council/research council together with the
study programme council and topic assessment commission, will jointly decide to  
terminate   the procedure for obtaining the doctoral degree. After being informed
about the decision, the student   has the right to propose another topic for a doctoral
dissertation  in the same scientific field only one more time.
Upon a written request by the student, the time limit for the final preparation
of the dissertation topic can be extended. The decision for the extension of the time
limit is made by the Dissertation Topic Assessment Commission.
Article 52
The Topic assessment commission is obligated to submit a report to the
teaching-scientific research Council/ research Council, and to the study programme
Council proposing to accept or not to accept the doctoral dissertation topic, within
three months after the submission of the proposal.
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Article 53
The report should be 5 to 10 pages long in A4 paper size, with single line
spacing.
The report of the Commission for Topic assessment should include the
following:
• name and surname of the candidate and working title of the topic;
•

•
•
•

explanation of the topic that should contain:
o the subject matter of the research
o the conditions in the scientific domain  in which the dissertation will
be conducted,
o purpose of the undertaken research ,
o expected scientific contributions and implications for further
research;
implementation of the results of the undertaken research work;
conclusion with a proposal to the teaching-scientific research council/ the
research Council, and to the study programme Council;
original signatures of the members of the commission.

Article 54
If the Topic assessment commission does not submit a report in the
determined time-frame, the Chairperson, or another member of the Topic assessment
commission, is obliged to inform the study programme Council regarding the reason
for the delay during the first scheduled meeting of the study programme Council. If
there is a plausible and justified explanation for the delay, the Council will grant a
further  30 days for drafting the report.

Decisions of the teaching-research Council/ research Council
Article 55
The teaching-research Council/research Council (TRC/RC), should reach a
final decision based on a proposal by the Study Programme Council(SPC). In addition,
it also has the obligation to make a decision regarding the report submitted by the  
Topic Assessment Commission(TAC) on the first forthcoming meeting starting from
the day the report was submitted.
When the TRC/RC, adopts the report of the TAC, proposing that the
dissertation topic be accepted, the time limits for preparation and defence of the
doctoral dissertation begin on that date and the student obtains  doctoral candidate
status.
The approved topic of the doctoral dissertation will be published in the
University Bulletin.
The provision, as in paragraph 3 of this Article, is also enforced in cases when
the TRC/RC does not adopt the report of the TAC, proposing that the topic should
not to be accepted.
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If the TRC/RC adopts the report of the TAC, in which the Commission
proposes that the topic should not to be accepted, the TRC/RC brings forth a decision
to terminate the procedure for obtaining the scientific degree of Doctor of Science
in the submitted topic, and informs the candidate of the decision in written form. In
such cases, the candidate has the right to apply  only one more time with a topic in
the same scientific domain.
The provision as in paragraph 5 of this Article is also enforced in cases when
the TRC/RC does not adopt the report of the TAC in which it is proposed that the
dissertation topic should be accepted.
Doctoral dissertation
Article 56
The doctoral dissertation is an original and individual scientific research work
which judging by the methodology of the undertaken research, and the level of  
contribution to the relevant scientific domain, in an adequate fashion determines the
capabilities of the candidate to perform individual scientific research.
In   the   domain of the performing and creative fine arts, the doctoral
dissertation  should comprise of the following:
• a concert or a stage solo performance, a solo concert, a solo exhibition of
artistic works, a theatre play, a film or a radio-television show;
• a written research paper.

Preparation of the doctoral dissertation
Article 57
The content of the doctoral dissertation should be in accordance with the
approved topic of the doctoral dissertation, i.e. the   title of the final draft of the
dissertation should not significantly recede from the working title.
Article 58
The doctoral dissertation should be written according to the standards
stipulated in the general Act brought forth by the Doctoral Studies University Board.
Article 59
The doctoral dissertation must be written in Macedonian language.
In cases when the doctoral programme was carried out in one of the world
languages, the doctoral dissertation will be written in the corresponding language.
The doctoral dissertation should include an Appendix with a maximum length
of two pages with the title of the dissertation and the abstract written both in one of
the world languages and in Macedonian. The abstract should be written according to
the standards determined by the General Act brought forth by  the Doctoral Studies
University Board.
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Submission of the doctoral dissertation
Article 60
The doctoral candidate gains the right to submit the completed doctoral
dissertation after he/she has acquired 60 ECTS-credits of the training for gaining
generic knowledge and research skills, and after he/she has published at least two
papers in a scientific journal with an international editorial board or in a compendium
of papers following participation in various international scientific associations
symposia or conferences.
An international editorial board consists of members who are experts in their
respected scientific domains and who come from at least five different countries. The
number of members from one country can not exceed 40% of the total number of
members.
The doctoral dissertation should be submitted by the student in six identical
copies.

Doctoral dissertation assessment commission
Article 61
During the first forthcoming meeting, starting from the date of acceptance of
the doctoral dissertation, and following a proposal by the Study programme Council,
the TRC/RC forms a Doctoral dissertation Assessment Commission (hereinafter:
Dissertation assessment commission, DAC).
The DAC consists of five members holding academic research titles, and/or
research titles, of whom at least three should belong to the corresponding scientific
domain of the topic of the doctoral dissertation. The supervisor of the doctoral
candidate is a member of the Defence Commission, but he/she can not be its
Chairperson.
The first member of the DAC is also the Chairperson.
The DAC is obliged to submit a report to the TRC/RC regarding the assessment
of the doctoral dissertation within 3 months starting from the date when it was set
up.
Article 62
If the DAC does not submit the report within the determined time limit, at the
first meeting of the study programme Council, the Chairperson or  another member
of the DAC should inform the study programme Council regarding the reason of the
delay. In case the reasons are accepted, the Council is granted an extension of 30
days in order to prepare the report.
Should the DAC  not submit the report in the extended time period, the TRC/
RC acting upon a proposal by the study programme Council sets up a new DAC in
which only the supervisor is elected as a member participating from the previous
Commission.
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Final preparation of the doctoral dissertation
Article 63
The TRC/RC, acting upon a proposal by the study programme Council or
the DAC, has the right to return the prepared doctoral dissertation to the doctoral
candidate for final preparation and redrafting.
The doctoral candidate is obliged to finalize the  preparation of the doctoral
dissertation within the time limit determined by the DAC.
The doctoral dissertation can be returned for final preparation only once.
If the doctoral student does not submit the already once returned doctoral
dissertation for final preparation within the determined time limit, the TRC/RC, on the
first forthcoming session and following the proposal made by the study programme
Council and/or by the DAC, will bring forth a  decision to terminate the procedure
for obtaining the  degree of Doctor of Science,  informing the candidate in written
form of the decision. The doctoral candidate does not have the right to submit the
dissertation again.
Upon a request by the doctoral candidate, the time limit for the final
preparation of the dissertation can be extended. The decision to extend the time limit
is made by the DAC.

The Report of the Doctoral dissertation assessment commission
Article 64
The report of the Doctoral dissertation assessment commission should be
10-15 pages long in A4 paper size with single line spacing.
The report should consist of the following:
• date or ordinal number of the meeting of the teaching-scientific council, i.e.
the scientific council (TRC/RC), at which the Doctoral dissertation assessment
commission(DAC) was established, name and surname of the candidate and
title of the dissertation;
• an analysis of the research undertaken in the dissertation:
o information about the topic of the research,
o information about the current situation in the scientific field in which
the dissertation is prepared,
o short description of the research methods applied,
o short description of the results of the research work;
• a conclusion consisting of :
o main scientific contribution of the undertaken research by the
candidate,
o area of application and limits of the research,
o implications of the research, and suggestions for future research
work,
o a proposal (or recommendation) to the teaching-scientific council,
i.e. the scientific council;
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•
•

original signatures of all members of the Commission (in cases where there
are no individual differing opinions);
signed individual differing opinions, should there be any.

Publication of the report
Article 65
The report for assessment of the doctoral dissertation is published in the
University Bulletin, before its submission to the teaching-scientific council, i.e. the
scientific council(TRC/RC).
Each individual and legal entity has the right to submit, in   written form,
remarks and suggestions regarding both the doctoral dissertation, and   the DAC
report, within 15 days after the publication of the report.
While redrafting its report, the DAC is obliged to review and take into account  
the remarks and suggestions made, and afterwards submit an opinion to the study
programme Council and to the TRC/RC.
The submitted remarks and suggestions as well as the opinion of the
Commission are an integral part of the Dissertation assessment commission report.

Decisions of the teaching-research Council/research Council
Article 66
The DAC submits the assessment report to the study programme Council
and to the TRC/RC, within the period of 7 days beginning from the 15th day of
its publication in the University Bulletin. The TRC/RC, deliberates regarding the
assessment report during the first forthcoming meeting.
            The report described  in paragraph 4 of Article 65 of this Book of Rules is
submitted together with the assessment report.
Article 67
The TRC/RC, decides upon the proposal of the study programme council
and is obliged to make a decision upon the report on the first forthcoming meeting
starting from the date of the submission of the DAC report.
If the TRC/RC, adopts  the DAC report where it is recommended that the
prepared doctoral dissertation should be accepted and approved, the Council forms a
Doctoral dissertation defence commission (henceforth DFC).
If the TRC/RC, adopts the report of the DFC, in which it is proposing that the
prepared doctoral dissertation should not to be accepted, the TRC/RC, brings forth a
decision to terminate the procedure for obtaining the  degree Doctor of Science and
informs the doctoral candidate of its decision. The doctoral candidate does not have
the right to submit the dissertation again.
Article 68
In cases when the TRC/RC, does not accept the positive report of the DFC,
the Council brings forth a decision to terminate the procedure for obtaining the

Evaluation Commission of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

academic degree of Doctor of Science, and informs the doctoral candidate regarding
its decision. The doctoral candidate does not have the right to submit the dissertation
again.
If the TRC/RC, does not accept the negative report of the DFC, the Council
has the right to bring forth a decision to form a new DFC and the procedure continues
in accordance with the provisions of this Book of Rules.

Doctoral dissertation defence commission
Article 69
The Doctoral dissertation defence commission (hereinafter: Dissertation
Defence Commission DFC) consists of 5 members, each holding academic teaching
and research titles, and/or research titles, of whom at least three belong to the
respective scientific domain relevant to the research undertaken in the   doctoral
dissertation. The supervisor is a member of the Defence commission, but he/she can
not be its Chairperson.
The first member of the DFC is the Chairperson.
The members of the DAC can also be members of the DFC.
Article 70
The doctoral dissertation has to be accessible  to the general public at least
15 days before the day of the defence.

Public defence
Article 71
The public defence of the doctoral dissertation should take place no later
than  one month  from the day of the acceptance of the Study programme Council
report.
The name and the surname of the doctoral candidate, the time and the
venue of the defence should be publicised in the media no later than 7 days before
the appointed day of the defence.
The defence of the doctoral dissertation is public.
Article 72
In case a member of the DFC is not able to take part in the DFC, an election
procedure is carried in which a new member is elected  as a replacement.
Article 73
The Chairperson of the DFC conducts the proceedings during the public
defence of the doctoral dissertation. The Chairperson is the first member of the
commission.
At the time of the defence of the doctoral dissertation, Minutes are kept of
the proceedings.
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Article 74
In the introductory part of the defence, the Chairperson of the DFC shall:   
• Present  biographical details of the candidate;
• Introduce  the audience to the chronology of the procedure for obtaining the
academic degree Doctor of Science, including the following details:
- the application containing the proposed  dissertation topic
- submission of the dissertation for review and assessment
- the decision by the faculty research (TRC/RC) Council or by the  
Institute (RC) Council
• Read the Conclusion of the Doctoral dissertation assessment commission
(DFC) report.
After the introduction, the Chairperson of the commission invites the doctoral
candidate to present in brief his/her dissertation,  particularly focusing on the  impact
the undertaken research has made in the relevant scientific domain.
Afterwards, the doctoral candidate presents the results of his/her research
depicted in the dissertation within a time period lasting no longer than 30 minutes.
After the presentation of the doctoral candidate, the members of the DFC
pose questions referring to the dissertation or to the relevant wider scientific domain.
The doctoral student is obliged to respond adequately to all of the questions.
When the members of the DFC   finish questioning the doctoral student,
the Chairperson of the Commission addresses the audience and informs them that
they can ask the candidate questions referring to the dissertation. The questions are
submitted in  written form to the Chairperson of the Commission.
The doctoral student is obliged to answer  all the questions, which according
to the Chairperson of the DFC, are related to the doctoral dissertation.
Following the questioning session, the DFC withdraws in order to make a
decision. The decision is enacted by a majority of votes of the total number of the
members, and recorded in the Minutes of the public defence proceedings.
After the decision is enacted and the Minutes are written, the DFC returns
to the premises where the public defence is being held. The Chairperson of the DFC
reads the Minutes and the decision.
Article 75
After the completion of the doctoral dissertation defence proceedings, the
decision can be either one of the following: the doctoral candidate has successfully
defended the doctoral dissertation, or the doctoral candidate has not defended the
doctoral dissertation.
VI. ACADEMIC TITLE
Article 76
The doctoral candidate who has defended a doctoral dissertation has obtained
the academic title Doctor of Science i.e. Doctor of Arts.
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The scientific field and the study programme i.e. related sub-programmes
will be specified in the Degree diploma (parchment).
VII. DOCTORAL STUDIES CERTIFICATE
Article 77
A certificate will be awarded to the doctoral candidate after the successful
completion of the doctoral study programme and after the doctoral dissertation
defence.
The Faculty Dean/or Director of the unit and the Head of the study programme
both sign the Certificate.
VIII. CONFERRAL OF DEGREES
Article 78
A diploma/parchment for the obtained Doctoral Degree of Science i.e.
Doctoral Degree of Arts, will be conferred during a promotion organized by the Rector
of the University.
The diploma/parchment will be signed by the Rector.
IX. FUNDING THE DOCTORAL STUDIES
Article 79
The funding necessary for the realization of the doctoral studies will be
provided by the Budget of the Republic of Macedonia, by tuition fees and by other
costs covered by the doctoral students in compliance with the procedure regulated
by the Law.
In addition, financial means necessary   for the realization of the doctoral
studies can be provided in cooperation with other universities, legal entities, and
individuals in the country and abroad.
Article 80
Any issues concerning the coverage of the costs of carrying out the doctoral
studies shall be regulated by a separate act.
X. APPLICATION OF THE BOOK OF RULES
Article 81
The provisions laid out in the Book of Rules shall apply to all public scientific
research institutions, and accompanying members of the University as well.
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XI. TRANSITIONAL AND CONCLUDING PROVISIONS
Article 82
The procedures for obtaining the degree of Doctor of Science  entered until
the beginning of the academic year 2009/2010 shall be according to the regulations
valid in the period of submitting the application containing the proposed  doctoral
dissertation topic.
The candidates enrolled in the doctoral study programme at the Institute of
Earthquake Engineering and Engineering Seismology in the academic year 2007/2008,
shall continue their doctoral studies according to the study programme they have
enrolled at, until the regulations stipulated in the Book of Rules come into force.
The candidates enrolled in the doctoral study programme at the Institute
of Folklore in  the academic year 2007/2008,  shall continue their doctoral studies
according to the study programme they have enrolled at until the regulations stipulated
in the Book of Rules come into force.
Article 83
The study programme Councils shall be constituted within the period of 30
days after the accreditation of the study programmes.
Article 84
This Book of Rules enters into force on the day of its publication in the
‘Univerzitetski Glasnik’ (University Bulletin or Courier).
						
					

Professor Velimir Stojkovski, Ph.D.
Rector
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6. FUNDING SCHEMES for the integrative functions
of the University in 2009 and 2010 		
On the basis of the Regulations for funding and material issues linked to the
funds, for the realization of the integrative functions of the University, the University
Senate, on its 6th session held on the 27th of February, 2009, drew up the following
FUNDING SCHEME
For funding the type and scope of the integrative functions of the
University in 2009
Article 1
The funds appropriated for conducting the integrative functions of
the University in 2009, will be allocated in  the following applications and
amounts:
- publishing activities of the University, up to 10%;
- international cooperation of the University, up to 5%;
- Information systems, up to 10%;
- Archives and filing, up to 5%;
- Sports and cultural activities, up to 10%;
- Granted allowances for the members of the University Senate, the
members of the Rector’s Board and the members of the University
committees, up to 15%;
- Implementation of the Law on Higher Education and the Statute
of the University, up to 15%;
- Capital expenditure, up to 10%;
- Commissioning professionals for expert and administrativetechnical activities regarding the mutual functions, up to 5%;
- Material and other expenditures for supporting the University,
up to 5% (e.g. partaking in the coverage of the material
expenditures of the University, capital expenditure, published
promotional material, media funding for celebrating the
anniversary of the University, and other activities at the
University);
- Other supplementary activities, up to 15%;  
Article 2
        The Funding Scheme comes into force on the day the University Courier is
issued.
				
				

The Rector
Professor Velimir Stojkovski, Ph.D.
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FUNDING SCHEME

For funding the type and scope of the integrative functions of the
University in 2010
Article 1
The funds appropriated for conducting the integrative functions of the University, in
2010, will be allocated in the following applications and amounts:
 The publishing activities of the University – 10%
a) resources leftover from 2009
4.276.771,00 MKD
b) planned funds for 2010
5.000.000,00 MKD
The funds from the publishing activities will be spent in accordance with the  
Regulations for Publishing of the University.
 The international cooperation of the University – 5%
а) funds transferred from 2009
757.077,50 MKD
b) planned funds for 2010
		
2.500.000,00 MKD
The funds allocated for the international cooperation of the University will be spent for
membership fees in international organizations and networks in which the University
is a member (UNICA – Network of the Universities from the Capitals of Europe, 5.000
EURO, EUA – European University Association, 2.512 EURO, IAU – International
Association of Universities, 2.300 EURO, AUF – Agence Universitaire de la Francophonie,
1.500 EURO, IUC – Interuniversity center Dubrovnik, 500 EURO, and so on.), for
participation in the activities of international organizations and networks (CIRCEOS,
CEI, CEEPUS, BUN, and others), for undertaking activities on an international level in
presenting the University abroad, for fulfillment of the obligations that have arisen as
a result of the agreements the University has with other Universities and organizations
abroad, for participation in international programs in the field of education (Erasmus
Mundus  - BASILEUS, Erasmus Mundus – JOINTEUSEE, Erasmus) and others.
 Information systems – hardware and software – 15%
а) funds transferred from 2009             
6.608.761,50 MKD.
b) planned funds for 2010
		
7.500.000,00 MKD.
The funds appropriated for IT systems will be allocated for the procurement of
equipment for supporting the following activities at the University:   networking
the student support services and the filing system, the supply of software for the
student support services, the supply of hardware and software, the installation of  
an electronic index system, the supply of hardware and software for the accounting
services, and so on.
 Activities related to scientific research – 5%
а) funds transferred from 2009             
1.960.850,50 MKD.
b) planned funds for 2010
		
2.500.000,00 MKD.
The funds appropriated for scientific research will be allocated for organizing seminars,
symposiums and congresses at the University. The funds will be spent according to an
annual program authorized by the Senate of the University.
 Sports and cultural activities – 5%
а) funds transferred from 2009                  
1.960.850,50 MKD.
b) planned funds for 2010
		
2.500.000,00 MKD.
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The funds for sports and cultural activities will be allocated for organizing cultural and
sports activities at the University. The funds will be utilized according to an annual
program authorized by the University Senate.
 Allowances for the members of the University Senate of the
University, for the members of the Rector’s Board, and for the
members of the University Committees – 15%
а) funds transferred from 2009             
3.280.851,00 MKD.
b) planned funds for 2010
		
7.500.000,00 MKD.
 Implementation of the law on Higher Education, the Statute of
the University and for commissioning professionals for expert
or administrative-technical activities regarding the mutual
activities – up to 3%
а) funds transferred from 2009             
1.400.973,00 MKD.
b) planned funds for 2010
		
1.500.000,00 MKD.
The funds will be allocated for the preparation of regulations, acts, analyses, projects,
treatise, evaluation reports, and other administrative-technical activities pertaining to
the mutual functions of the University.
 Capital expenditure – 10%
а) funds transferred from 2009             
4.669.915,00 MKD.
b) planned funds for 2010
		
5.000.000,00 MKD.
The funds appropriated for capital expenditure will be spent for the construction of
access routes to the buildings for individuals with special needs (ramps for wheelchairs,
lifts); for procurement of lap-top computers for the members of the University Senate
and the Rector’s Board, for upgrading the technical equipment in the Congress Center
for the organization of scholarly conferences and other manifestations.
 Material and other costs for supporting the University – 3%
а) funds transferred from 2009             
   
661.125,00 MKD.
b) planned funds for 2010
1.500.000,00 MKD.
The funds appropriated for material and other costs for supporting the University will
be spent for the publication of the University Courier, the University newspaper, the
University Bulletin, the review of study plans of the University, annual reports, postal
charges, and so on.
 Student scholarships – up to 4%
а) funds transferred from 2009             
1.374.732,00 MKD.
b) planned funds for 2010
		
2.000.000,00 MKD.
The funds were allocated for awarding  scholarships to students enrolled in the first
cycle, or undergraduate studies at the University. The University will enact a special
decision regarding the criteria for awarding the scholarships, as well as determining   
the total sum of the individual  grants and  the number of  grantees.
 The University solidarity fund – 5%
а) funds transferred from 2009             
2.198.415,50 MKD.
b) planned funds for 2010
			
2.500.000,00 MKD.
The funds appropriated for the solidarity fund will be allocated in accordance with
the Regulations for the utilization of the funds allocated to the solidarity fund of the
University.
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Other supplementary activities – 20%
а) funds transferred from 2009             
  
5.290.175,00 MKD.
b) planned funds for 2010
10.000.000,00 MKD.
The funds appropriated for other supplementary activities will be utilized for the
financial support of the following:
 Covering the costs of licenses which are used by the units of the
University, commissioning the design of conceptual, architectural plans
for the reconstruction of the units of the University, celebrating the Patron
Saints of the University, the first academic hour, announcements and
competitions in the daily media, advertising the University, participation
in career and education fairs, University publications  issued  within the
Republic of Macedonia, i.e. nationally  and internationally.
 The International Seminar on the Macedonian Language, Literature
and Culture, the Summer School, the lectureships and other activities
of the units of the University and students that are of interest to the
University,
 constant maintenance of the internal and external internet links with the
University,
 improving the students’ standard of living (the funds for the financial
support for improving the students’ standard will be realized by donations
and investments and other intervening funds, according to a decision
made by the University Senate, in conjunction with a special agreement
between the University and the receiver of the donation).


Article 2
Following a decision by the University Senate,  changes could be made in the
allocation of the funds and their amount which was stated in Article 1 of this Funding
Scheme.
Article 3
This Decision will come into force on the day the University Courier is issued.
					
					

Rector
Professor Velimir Stojkovski, Ph.D.		
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7. FOCUS-GROUPS of former exchange students
from the ERASMUS mobility program
On 15.12.2010 within the facilities of the Rector’s Office two focusgroups  were  set up consisting of 11 students who had already participated in an  
international exchange program within the framework of either the Basileus program,
JOINEUSEE, or the Erasmus mobility scheme. The main theme of the focus-groups,
was to  compare and contrast the perceptions of the former exchange students on
the benefits of their international experience  at certain European universities, and
the benefits of studying at the Ss. Cyril and Methodius University. The talks proceeded
according   to   carefully devised sets of topics and subtopics, mainly built around   
open-ended  questions.  
In this Report, the main body of the students’ responses will be given in their
original transcription. A basic realignment of the responses was made in every section
wherever   that was possible. After each set of questions a summary is provided,
followed by the students’ responses.
1. Are you generally satisfied with the organization and the quality
of the studying at Ss. Cyril and Methodius University? Do the programs
of study, the examinations and the faculty staff meet the standards of
a modern way of studying? Does the Ss. Cyril and Methodius University
provide you with good quality literature, laboratory equipment, as well as
with practical knowledge that you can apply in real-life ?
In view of these questions, the students gave very precise evaluations
regarding that which is good at our University, and what is not so good    at our
University. For instance, among the positive aspects of studying at UKIM the students
placed the high quality of the lectures, the upgraded audio-visual methods of teaching,
the availability of good quality   literature   mainly in English, and finally the latest
developments at the University. On the other hand,  as weaknesses, the students
underlined the bad organization, the large student groups causing overcrowding
during classes and   lectures,   the inadequate number of professors, the outdated
laboratories and equipment, and finally the lack of opportunities of gaining practical
knowledge and skills.  
“I am satisfied with the lectures, but not with the organization. We attend
lectures in groups of 200 students. Due to the lack of space, we often have to transfer
to classrooms at  other faculties. At times when the groups are smaller, in general,
studying at UKIM is quite interesting and fulfilling. It is not good when the groups
are larger than 100 students. There are too many students to only a small group of
professors. We often witness improvisation taking place.”
“There is a shortage of qualified professors. This is a problem of the entire
university. Assistants to the professors are rarely employed, and the lectures are
often taught by demonstrators. There is not enough academic staff. However, the
audio-visual method of teaching has improved.”
“Good quality literature is available, but very often, the books that are
recommended to us by the professors are in English. Those of us who   are not
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competent enough in English, are faced with a problem. Although, it must be said, in
recent years the professors are more active in providing good quality literature.”
“The materials, the literature and the laboratories depend mostly on how well
the faculty is organized. Certain faculties function perfectly, their organization is good,
whereas at some faculties this is not the case. The laboratories are outdated.  We can
tell when the lectures have not been properly prepared. Regarding the equipment,
the faculties in the social sciences, are still not as equipped as the faculties of the
natural sciences.”
“We should have  more practical experience to apply our theoretical knowledge.
We are studying at a technical faculty and we do not have enough practice. We are
left on our own. Gaining practical skills is the most important aspect of our future
professions. The skills need to be developed.”
“Generally, the current trends at Ss. Cyril and Methodius University are
moving in the right direction. Regarding the quality of studying, it is on a high level.
Efforts are being made for  improving the overall processes. I believe that already the
University has improved in many ways.”
2. Does the Ss. Cyril and Methodius University offer internal and
external student mobility? (ECTS, Erasmus, other programs). In your
opinion, has Ss. Cyril and Methodius University reached the standards
required of a modern European university?
The general opinion is that the ECT system mainly does not function. There
are too few coordinators who cater for the students. Also, the students are very
poorly informed. Only a small number of international programs are offered. This is
not enough to increase the  mobility of the students.
“All the faculties do not function according to the ECTS – some adhere to the
principles, some do not. If  only one person is appointed to coordinate the overall ECT
system at the entire faculty, then it is not surprising that  the ECT system is not fully
implemented. The internal student mobility is not being carried out properly. Certain
aspects  could be improved.”
“Generally speaking, we are not informed enough. Competitions, scholarship
announcements, exchange programs are not published; we are not  knowledgeable
of  the various exchange and mobility programs. We can only rely on our self-initiative
to access  possibilities. The involvement of the students in these mobility programs is
negligible.”
“The procedures for the students’ mobility programs are not unified, specifically
the international exchange schemes. The faculties do not offer  enough information
regarding other possibilities. Very often coordinators of the mobility programs are
non-existent. All in all, students are not properly informed.”
“I applied on my own and I went through the whole process alone. The
Rector’s Office helped me later on, in the subsequent stages of the application
process.”
3. Explain how you succeeded: where did you utilize your study visit
and are you satisfied with the carrying out of the Erasmus program?
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The students who have already taken advantage of some of the exchange
programs, and were part of the focus-groups, were mainly studying at the Faculty
of Philology, namely at the Department of Italian language and literature, and the
Department of German language and literature. Also, there were former exchange
students from the Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies,  as
well as from the “Justinian I”  Faculty of Law,, the Faculty of Economics and from the
Faculty of Philosophy, Department of History.
“I participated in the Basileus-program, and utilized my study visit at the
University in Zagreb, at the Law Faculty. I am satisfied. They are much more organized.
They function well. Some of the professors were good, some of them were not. There
are variations among the courses, as well as among the  professors.
“I was in Ljubljana and I found out about the mobility grant from a colleague.
The basic difference is that the professors and their assistants are much more
available. As regards the lecturing, our professors are also good. There is no big
difference between the lectures. I was attending classes in the field of electricalengineering.”
“I am currently studying in Germany. The organization at the University  is
excellent. The professors communicate with the students on a regular basis. It never
occurs to  them not to attend the lectures. There is also a website where we are being
constantly informed. I participated in the Erasmus Mundus program.”
“I was also in Germany, at Heidelberg University. The professors are very
open for communication. The groups are smaller, 20 students at most.   Students’
Services do not exist. Everything functions electronically.”
“I was in Rome, with the Basileus program. The university there had  excellent
organization and  very young members of the  teaching staff.”
“I was in Bulgaria, with the Basileus program, for a doctoral visit and
research. I was very pleased. They have succeeded in making   seminal scientific
works and research publications available to students. They translate a lot of foreign
scholarly and scientific textbooks. The access to the journals and textbooks is through
electronic catalogues.”
“I utilized a study visit in Slovenia, as part of the Basileus program. I am very
pleased with my visit. The quality of the lectures and their organization was excellent.
The University is great. I found out about Basileus on the Internet. I contacted the
Rector’s Office and they helped me, not the faculty where I study.”
“I stayed in Ljubljana for six months. The study programs include a lot of
practice. They are well organized. There are many students in Ljubljana, too, but the
lectures are held in groups of 30-40 students. The technical sciences require smaller
groups.”
“I was at the Groningen University, Netherlands. I attended courses on
studying through virtual forums compared to the traditional methods. The university
has well equipped electronic libraries.”
“I was also in Ljubljana, at the Faculty of Philology. There are many foreign
students. The faculty is not very standardized by ECTS. We were a small group of
students. Being a student in Slovenia is a great advantage. The students there are
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treated in the best possible manner - not only at the University, but in the society/
state, as well.”
“I was in Graz, at the Faculty of Economics. I had the opportunity to choose
my courses and to combine different credits. I am very satisfied with my study
visit.”
4. Could you describe the programs of study, the examination
methods and the teaching staff, at the University where you studied? Did
the University provide you with good quality textbooks, access to research
journals, laboratory equipment and applicable, practical knowledge?
The students who were part of the international exchange programs, awarded
the universities where they spent a whole semestar with high grades. They worked
in smaller groups, although there were lectures that were held in amphitheatres. The
students were expected to be more active. They were asked to prepare library research
papers, assignments, projects, case studies and to perform in-class presentations.
The examination methods    differ depending on the subject matter of the courses.
Also, the approach to   studying and exam preparation varies. The students were
satisfied with the up to date equipment, the extensive library holdings and the latest
journal and textbooks editions. The credits were in most cases transferred, although  
the procedure is not standardized at all the faculties
“The quality of studying at these universities is on the highest level. The
lectures are held with small groups of students. There are tutorials with smaller
groups. Yet, there are also courses that are taught in amphitheatres. The credit
system is also different. The students are required to submit  various library research
papers, project assignments. The faculty possesses excellent IT equipment. The  
computers at the faculty are unattainable for us. The students prepare their project
assignments  in well equipped IT laboratories.”
“At the University in Zagreb there were also final exams, not just colloquia.
The exams consist of written and oral sections. There were also exams after twosemesters. The university also has numerous unresolved issues  and professors who
are hardly available. Mainly, the professors were pleasant to communicate with and
easy to reach.”
“We were not given the opportunity to choose many of the exams. There are
many study tracks, and the students do not have many options to choose courses
once   they have selected a program of study to follow. However, in Slovenia the
internal mobility functions. That is, at least, what they said, especially at the faculties
of the social sciences.”
“Upon our return, the earned credits   were recognized at our University
based on the manner of the examination, i.e. the mode of assessment. We had the
opportunity to choose  specialization courses, as well as optional ones. The choice of
courses is similar. However, the method of examination is different. Some methods
involve reading lists. A form of examination could also be a report on a “case study”
as a research paper.”
“I attended several courses which involved class presentations and writing up
research papers. The final exam is preparation of the library research paper. It was

Evaluation Commission of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

an excellent experience. There are different types of courses, different credits. One
can choose various courses. The examination can be oral, or written, but  preparing
a research paper is compulsory. There are laboratory exercises and many seminar
papers, as well as presentation of seminar papers.”
“In Slovenia there were often guest speakers – visiting professors and
instructors from abroad. By writing a lot of essays and submitting library research
papers,  I was being continuously assessed. The lectures are not obligatory – the
choice is left to the student. In contrast to our university, where there are strict rules
which may cause the students to respond quite the opposite way.”
“The difference lies in the fact that in Ljubljana there is mobility in the manner
in which the lectures are held, for instance they   can be held in other places, not only
at the University.”
“In Europe, the Erasmus program is very well developed. The opportunity
to learn the Italian language in Italy is excellent and an invaluable experience. In
Germany, I met many people from different countries. If one studies languages, then,
they must go to the country were the given language is spoken.”
“On paper, we have similar programs of study. However, regarding the contents
we differ a lot. These universities manage to obtain the latest  publications regarding
the technical courses. Their library is full of holdings and literature is available.”
5. Does the university where you stayed have direct cooperation
with the business sector, the government structures, health institutions
and other public structures?
The overall impression was  that the students receive much more information.
Among the information they receive is the data regarding the labor market. A lot of
attention is given to practical application of skills and  internships. In such a  way, the
students create contacts with their future employers. At the universities where the
students utilized their study visits, numerous international conferences took place and
international research projects were being conducted. The mobility of the professors
and the students was on a high level. The professors had a better approach towards
the students and were very helpful in answering the students needs. Furthermore, the
students’ organizations were well organized and offered the students many services.
In addition, the students were more actively participating in all the activities at the
University.
“The students in other countries are provided with information regarding
employment opportunities, academic conferences – in a nutshell, with everything
that would be of interest to the students and their future careers.”
“In Graz, there were various conferences taking place, workshops, trips to
the USA, internships in trading  companies, opportunities for doctoral studies.”
“In Germany, the students have the opportunity to gain practical experience
while studying, especially, in the field of medicine. If you make a good impression,
you will be employed immediately.”
“At the Groningen University there is a career office that takes care of  
students’ future employment. The office has contacts with the business sector and thus
potential employment possibilities are planned by matching students achievements
with the  requirements of the employers.”
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“The faculty in Ljubljana is quite active in the field of practical experience and
professional cooperation between the faculties. The students’ service in Ljubljana is
excellent. It is led by the students’ organizations in the city. There were several offices
of the students’ organizations in the city. The students can take advantage of all kinds
of benefits.”
“The students must attend and gain practical experience in order to earn
credits and signatures. If one is good at practical application of knowledge and skills,
they will be singled out immediately. In Ljubljana, the students’ organization  functions
perfectly. They will find you work while you are still studying. In Zagreb, also, the
students are offered  many opportunities for employment.”
“In Graz there are very few theoretical subjects. Only the most important
are studied. Furthermore, reading scientific works is widely encouraged and is a
requirement during studying. However, the greatest advantage is given over to  
obtaining practical skills. The professors there are better educators; they have a much
better attitude towards the students. The professors’ approach is simply different”.
“At the Faculty of Electrical Engineering and IT, even though  90% of the
students have passed a certain  course,  they still have not had practice in changing
a light bulb, or   a fuse. Teaching practical skills does not exist. We do not have
laboratories. The state does not invest in  science and research projects.”
6. How much did your visit cost, who covered the expenses and can
an average, Macedonian student afford that?
The funding of the mobility grant is clear. The grant covers the overall
expenses during the study visit. The students are very satisfied regarding this aspect.
There have not been any complaints. The application procedures are transparent,
and our University is involved during the evaluation of the candidates.
“Everyone can afford going on an exchange. You will receive a grant, payable
on a monthly basis that will cover your total expenses. Everything is covered. We had
a full grant. It was enough for everything. The grant is absolutely enough. The flight
is also paid.”
“The exchange is according to the European programs and are fully covered
by the EU. The Basileus program is intended for the Balkans. Erasmus Mundus is for
everyone.”
“The procedures are very clear, although the competition is fierce. Many
documents are required, but everything runs smoothly.”
“I came across this program by chance. You apply on your own, but our
University is involved in the program through the evaluation of the candidates.”
7. What is your overall impression and how has the study visit
affected your education?
The overall impression is excellent. The students are very pleased with the
foreign universities and have an excellent opinion regarding the organization at
these universities. The students were also satisfied with their working environment,
among other things they enumerate the ‘full’ and ‘rich’  library holdings, the latest
in scientific publications and other literature, and the well equipped lecture rooms.
They established professional contacts that can be used in their future career. The
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students’  standard of living is on a much higher level. The students have succeeded
in attaining their rights. The exchange students  are also satisfied with the opportunity
to meet  fellow students from various countries from all over the world, thus to a
certain extent, making the effort to acquire intercultural experience by attempting to
understand the newness of  cultures that hold different values, customs and beliefs.
“I am very pleased with the exchange. For the first time in my life  I realized
that being a student is valued somewhere. In view of gaining knowledge, I did not
learn a lot. The quality of the lectures at our university at home is also good. But the
organization at these universities is impeccable”.
“I am very satisfied with the stay. The opportunities for the students are
very good.  Good quality textbooks for study, and other relevant works, are of easy
reach to students. Also, opportunities for  establishing  professional contacts is also
enabled. Is there any other way to go to a foreign university to do research and
explore? This means that the students can widen their perspectives.”
“The students who study languages, as I do, have a great possibility to
improve their experiences and knowledge. To me, those were the best 6 months of
my life.”
“From an economic standpoint, you are provided  with work. The services in
the dormitories are excellent. The students were constantly protesting for rights all
the time. In our country, we are not opposed to anything. The students there have a
much higher level of awareness.”
“I witnessed student protests, and I must say that the students are much
more organized. I participated during the protests when the students  went on strike
on the level of the whole nation in Germany. They demanded the abolishment of
the co-financing fee. The students   demands pertain to all kinds of issues. They
sometimes demand impossible things.”
“One can meet different cultures, European civilizations. There are also
many cheap guided tours. The students have discounts regarding transport costs and
other things. They can find work and food is reasonably cheap.”
“It was really a great life experience. We traveled across whole Europe. I was
extremely motivated to study.”
“You learn to be more diligent, more organized, because the   societies in
Europe function differently, they appreciate  time. On the professional side, they have
more facilities than we do, especially in view of equipment and laboratories
8. According to your experiences, how modern is Ss. Cyril and
Methodius University and what would you change if you had the
opportunity?
There are several aspects where the students with their present experiences
would recommend changes in our University. Among the most important are the
following:  teaching and learning should take place in smaller groups, the professors
should change their attitude towards the students and   be more devoted to their
work,  academic writing should be given more attention, as well as  research, and
most of all, efforts should be made towards involving greater proportion of  practical
skills training in the study programs. Also, it is important that the University enables
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the procurement of up-to-date equipment and the latest publications in the scientific
domains, to organize much more international conferences, to obtain more projects
and to strengthen the ECTS offices. Finally, the electronic communication between
the students and the services of the University should also be improved.
“The groups should be smaller in order to make the lectures more effective.
The professors should attend the lectures and shoe respect for the students. Generally
speaking, the formula is simple: smaller groups and greater availability of professors.
The professors should be more responsible, they should have more creative lectures,
and the students should be more active. The students at our university are too
passive. The groups must be smaller. When the groups are bigger, it is impossible to
find the concentration to listen to the lectures.”
“Firstly, there is a need of workshops and courses for academic writing, at
every faculty. We are handicapped. Second, the methodology is taken for granted.
Third, the scientific research has to be obligatory and each student must be involved
in it. The participation at  international conferences, also, must be obligatory, as in  
international projects. The conferences organized at our University are very rare.
Fourth, the ECTS requires reinforcement of the local offices at each faculty and better
communication with the students. Previously, there was no interest, but nowadays,
the students want to be more dynamic and open to new possibilities for learning. The
students should be more responsible for their own advancement and learning, and
should be interested in the international programs.”
“Our professors have many qualities, but they do not try hard enough, they
are not devoted to the students. The professors always have more important things on
their mind than the students. According to my opinion, if we compare, the professors,
not every one of them would pass. Only 30/50/60% of the professors would pass,
depending on the faculty. The professors are not available and they are very hard to
communicate with in comparison to those abroad, where the student is in a much
better position regarding the student :  professor relationship.”
“The study programs should be  composed of practice and research  in order
to follow the modern trends. More practice, less theory. We need field trips and
lectures, as well as practice. The professors should not teach 3-4 subject to one
group. It should be obligatory for the students to evaluate the professors.”
“The materials should be available on the website. Also, the lessons should
be available for downloading. The suggestions are in line with the improvement of the
teaching. The communication should be electronic. The University has made efforts
in following the European standards.”
“The communication with the students should be electronic, in order to avoid
the set-backs when applying for the exams. The Students’ Service should not exist.
In my opinion, the electronic communication should be improved. Also, the University
must provide enough space for the students.”
“I would make new libraries and would employ new librarians. The libraries
should be equipped with new books. Also, we need a supply of new equipment.”
“We have coordinators for the ECTS, for the Erasmus scheme and for the
international exchange. However, the students are not very interested. The students
must become more active and request information on their own.”
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“There are also bilateral programs between our university and other foreign
universities which can be made use of for a study visit. These opportunities must be
taken advantage of, because  it seems they are not being  utilized enough.”
Questions for the students’ focus-groups
1. Explain in what way you were successful, in which country did you utilize
your study visit and were you satisfied with the realization of the Erasmus
program?
2. Are you generally satisfied with the organization and the quality of the
studying at Ss. Cyril and Methodius University?
3. Do the programs of study, the examinations and the teaching staff meet the
standards of a modern way  of studying?
4. Does Ss. Cyril and Methodius University provide you with good quality
literature, laboratory equipment as well as applicable practical knowledge?
5. Does Ss. Cyril and Methodius offer internal and external mobility for its
students? (ECTS, Erasmus, other programs?)
6. What was the curriculum, the examination and the teaching staff like at the
University where you stayed?
7. Did the University where you stayed provide you with good quality literature,
laboratory equipment as well applicable knowledge?
8. Does the University where you stayed have direct cooperation with the
business sector, government structures,  health institutions and other public
institutions?
9. How much did your study visit cost, who covered the expenses and can an
average Macedonian student afford it?
10. Do you know to what extent, and if the internal mobility of  students
functions in the European Union?
11. What other experience or recommendation can you share with us after your
stay within the framework of the Erasmus program?
12. In your opinion, to what extent has Ss. Cyril and Methodius University fulfilled
the criteria required of a modern, European university?
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APPENDIX 2
ACADEMIC STAFF
AND FACULTY
ASSOCIATES

Academic staff and faculty associate staff
The total number of academic staff at the Ss. “Cyril and Methodius” University
in the academic 2009/2010, numbered 2 157 academic teaching staff and associate
staff, of which 2042 were employed at the Faculties, and 115 at the five scientific
research institutes – permanent members of UKIM. The percentage of part-time
staff has remained the same as in the previous evaluation, namely 10%.
The number of academic and associate teaching staff at the faculties and
institutes according to scientific domains at UKIM in the academic year
2009/2010
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Diagram 1. The number of academic and associate teaching staff at the
faculties and institutes according to scientific domains
Diagram 1 (Table 1 and Table 1.1) shows the number of academic teaching
staff (1305) and the faculty associate staff (737) according to scientific domains at
the relevant Faculties. It is apparent that the assistants and faculty associates, i.e.
younger assistants and assistants to Professors, are fewer in number in comparison
with the academic teaching staff. The ratio of professor/associate is 1305/737, or 1,4;
this means that each professor is not entitled to an assistant. Expressed in numbers,
the ratio of professor : assistant is   0,56. Except for the Medical sciences, where
the associates are more numerous, in all  other domains  the faculty associates are
almost twice as few as the academic teaching staff. This difference is specifically
prominent at the Faculty of Arts and Drama, where the number of associate staff is
eight times fewer than the academic staff. The greatest number of assistants and
associates was found in the Medical sciences, and this is explained by the fact that
these faculties undertake activities connected with the health of the population, in
addition to the teaching and learning.   In this respect, the number of associates
at these faculties also does not seem to be enough. Overall, the academic staff is
represented by 63,9% (1305/2042), and the assistants and faculty associates by
36,1% (737/2042).  Comparisons with the previous self-evaluation in 2006 are given
in Diagram 2.
Evidently there has been an insignificant decrease of 3,1% in the
academic teaching staff in comparison with the past period.
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Comparative analysis of the academic staff at the various faculties at
UKIM in 2006 and 2010
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Diagram 2. Comparative analysis of the academic staff
at the various Faculties

1. Analysis of the teaching staff according to academic titles

In comparison with the previous evaluation period (a cross-section was made in
2006), in 2010, the number of Full professors and Associate professors increased
in contrast to the number of Assistant professors and lecturers (Diagram 3). The
biotechnical sciences are an exception, since at their faculty the number of Assistant
professors is significantly greater (Table 1, Appendix 1, Appendix 2).
Comparative analysis of the academic staff according to academic titles at UKIM in
2006 and 2010
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Diagram 3. Comparative analysis of the academic staff according to
academic titles
The results of the analyses have shown that there is a positive trend
of enlargement of the number of Full and Associate professors, but also
an unfavorable tendency toward a significant decrease in the number of
Assistant professors, which points to a deficiency of younger academic
teaching staff with academic titles.
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91,3% of the academic staff are Doctors of Philosophy/Doctors of Science,
whereas 12,7% of the assistants and associates possess Doctoral degrees,  50,5%
of the associates are Masters of Arts/Sciences, and 18,7% are specialists. A slight
decrease in the number of Ph.D.  holders among the associate and research assistants
was noticed (Diagram 4 and 5).
Comparison of the representation of Doctors of Philosophy/Doctors of
Science among academic and associate staff in 2006 and 2010
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Diagram 4. Comparison of the representation of Doctors of
Philosophy/Doctors of Science among academic and associate staff

Comparative analysis of the structure of the faculty associate staff according to
research degrees at UKIM in 2006 and 2010
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Diagram 5. Comparative analysis of the structure of the faculty associate
staff according to research degrees
The number of the faculty associates that have Doctoral degrees
has significantly decreased in comparison to the previous period, however
the number of associates that have Master degrees, and specialists, has
markedly increased. The number of younger assistants, that is, assistants
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who possess only undergraduate degrees is diminishing, which is
probably the result of the implementation of the changes in the university
legislation.
The changed legislation is a result of the amendments made in
the Law on Higher Education, in accordance with the legal acts of UKIM,
according to which the possession of a Masters Degree is a compulsory
criterion for obtaining an assistantship or becoming a member of the
faculty associate staff.
A similar tendency towards change, although in different proportions, was
found in all of the other faculties   according to the groups of scientific domains
(Appendix 3, Appendix 4).

2. The age structure of the academic and associate staff
2.1. Academic teaching staff
Due to the restrictive   policy towards the employment of young, qualified
research fellows, almost all of the Faculties have been faced with the problem of not
being able to replace the ageing of the existing academic staff. The age structure of
the academic staff in 2009/2010, in comparison to 2005/2006, has shown that an
even smaller percentage, only 2,7% of the academic staff are under 35 years old
(previously the percentage was 3,4%). The age structure at the Faculties according
to scientific domains is shown in Diagram 6.
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Diagram 6. Outline of the age structure of the academic staff
in the various scientific domains
The total age structure at the University is dominated by the
academic staff of the age group over 45 years, (75,85%). There are of
course variations in the scientific domains. Thus, in the biotechnical
sciences and the arts the highest percentage of professors belong to the
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age group from 35-55. On the other hand, at the other faculties the age
group over 45 is dominant, and the greatest number of professors older
than 55 may be found at the Faculty of Medicine.
The above age structure is a result of the restrictive policy towards offering
employment positions to young, promising research fellows in order to replace the
ageing academic staff. The replacement of the academic staff with younger staff
does not seem to be proceeding adequately, since the majority of the  professors
occupy the most senior age group. The small number of academic staff in the age
group ranging from 35-45, means that those professors who intend to retire cannot
be replaced in a timely manner.
Most senior are the Full professors, followed by the Assistant professors
(Diagram 7, Appendix 5).
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Diagram 7. The age structure of the academic staff according
to academic titles
Over 65% of the professors are over 55 years of age, around 58%
of the associate professors are in the age range from 45 to 55, and the
percentage is the same for Assistant professors, who are aged between 35
and 45.
Compared to 2006, the results are almost the same with no significant
differences, which goes to say that in the past period not much has been done to
improve the situation.
The age structure of the academic staff is a grave concern at most  Faculties,
with the exception of the biotechnical sciences, where the majority of the teaching
staff is in the age range between 45 and 55 years. The situation is particularly alarming
at the Faculty of Medicine where more than 50% of the academic teaching staff is in
the age range between 55 and 65 years. The results showed that only  at the Faculty
of Arts, Fine Arts and Drama,  was the age structure  equally represented among all
of the age groups (Appendix 5a). In conclusion, in the long run, the effects of having
a high percentage of professors in the age range above 55 years, would reflect on
the quality of teaching and research at the University, because of the impossibility to
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replace the professors who retire due to the restrictive government policy towards
the employment of younger qualified staff. It would also be worth mentioning that
the problem will be further compounded by the possibility of the outflow of a part of
the qualified academic staff in the age range between 45-55 in the  private sector.
Needless to say, the above staffing problems, i.e. the renewal of retired staff, the
employment of younger research fellows and assistants, and improving the work
conditions,  will be the crucial  and key areas to work on in the forthcoming period.    
2.2. Assistants and faculty associate staff
The state of affairs regarding the structure of the assistants and faculty
associates is also unfavorable. Among the members of the faculty associate staff, in
most of the Faculties the majority belong to the age group 25-35 years, except at
the Faculty of Medicine, where the majority of associates belong to the age group
35-45 years. In the domains of the social sciences, the biotechnical sciences and arts,
the results showed that there were still a few associates in the age group above 55
years. This is a clear indication of the ageing of the associate staff as well (Diagram
8, Appendix 6a, Appendix 6).
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Diagram 8. The age structure of the associate staff
in the various scientific domains
The age structure of the faculty associates is slightly more
favorable, however efforts should be directed towards the employment of
new assistants in the youngest age group.

3. Gender structure
The analysis of the gender structure clearly demonstrates that within the
total number of academic teaching staff, 56,46% are males and 43,54% females
(Diagram 9). There are differences in certain scientific domains. Namely, the male
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gender is predominant in the biotechnical sciences, followed by the arts and technical
sciences. At the Faculties in the social sciences and the Faculty of Medicine, female
academic staff is slightly predominant (Appendix 5).
As is evident, in the total representation the academic teaching
staff is predominantly male which is the result of the greater percentage
of male academic teaching staff in the biotechnical sciences, the arts, the
technical and natural sciences and mathematics.
The gender structure of the academic staff in the various scientific domains at UKIM in the academic
year 2009/2010
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Diagram 9. The gender structure of the academic staff
in the various scientific domains
In contrast to the above, the faculty associate staff is predominantly of
female gender, namely, 60,88%. This state of affairs was found at all of the faculties
and   scientific domains (Diagram 10, Appendix 6). The only exception were the
technical and natural sciences and mathematics, where the ratio of men vs. women
was 59,29% : 40,71%.
The above display of the gender distribution among associate staff
might contribute towards adjusting the differences in the gender structure
of the academic teaching staff in the future.
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4. Research Institutes
In 2008/2009 and 2009/2010, as a result of the process of integration of
the University, 5  of the Scientific and Research Institutes  became an integral part
of the University (The Institute of Seismology and Earthquake Engineering, the
Institute of Sociological and Political Research, the Economic Institute, the Institute
of Agriculture, the Institute of Animal Husbandry). These institutes have also been
encompassed in the self-evaluation project. The total number of  academic teaching
staff at the institutes in 2009/2010 was 115, of which 25 were engaged part-time. In
the past two years of the  evaluation period relevant for our analysis, the scientific
institutes were faced with a decline in the academic, research and associate staff, in
that the number of full-time staff in 2010 was reduced by 27,4% and numbered (90),
in relation to 2008/2009, where the number of full-time staff was (124) (see Table
3).
Table 3

Number of full-time and part-time academic staff in the scientific institutes, according to the teaching and academic titles
TEACHING TITLE
ACADEMIC TITLE
scientific
senior
junior
TOTAL
ASSISTANT
Academic
University
research
assistant
specialists
degree
total
year
TOTAL
assistants SCIENTIFIC
doctoralmaster
degreedegree
holder holder
advisors research
SIENTIFIC
fellows

associates

STAFF

s

holders

STAFF

TOTAL NUMBER OF INSTITUTES
full-time
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
part-time
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
total
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010

63
64
33
26

44
43
20
17

46
38
27
19

1 53
1 45
80
62

59
51
30
26

20
12
14
2

79
63
44
28

232
208
1 24
90

1 60
1 56
84
64

53
45
28
26

3
0
0
0

16
7
12
0

232
208
1 24
90

22
25
22
13

5
5
3
3

7
6
2
3

34
36
27
19

0
0
0
0

0
0
0
6

0
0
0
6

34
36
27
25

34
36
27
19

0
0
0
2

0
0
0
0

0
0
0
4

34
36
27
25

85
89
55
39

49
48
23
20

53
44
29
22

1 87
1 81
1 07
81

59
51
30
26

20
12
14
8

79
63
44
34

266
244
1 51
115

1 94
1 92
111
83

53
45
28
28

3
0
0
0

16
7
12
4

266
244
1 51
115

Source: Statistical data for Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, for the academic years: 2006/2007; 2007/2008; 2008/2009 and 2009/2010 (Januaery 2011)

If we perform a comparative analysis of the total number of full-time and
part-time academic and associate staff at these institutes between 2005/2006,  that
is in the previous evaluation period when the total amounted to 164, and 2010, it will
be clear that there has been a significant decrease in the number of staff in 2010 by
approximately 30% (115/164=70,12%)
On observing the range of occupied academic positions,   a significant
reduction in the number of scientific advisors, senior research associates, research
associates, assistants and junior assistants was noted. Furthermore, in the domain
of academic titles, the total number of doctoral and master degree holders has been
reduced by 21%, and 20% respectively. Staff members with undergraduate degrees
in 2009/2010 were totally non-existent.
In the period between the two evaluations, the reduction of the staff was
even more pronounced and encompassed the senior research associates. Also, there
was a sharp reduction in the number of staff with undergraduate degrees.
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The majority of scientific institutes went through a similar tendency towards
change, albeit with varying intensity,  with the exception of the Institute of Animal
Husbandry and the Institute of Agriculture, who have increased the total number of
research staff (Appendix 7).
The changes regarding the correlation between the research and associate
staff, have taken on a positive course. The full-time research staff declined from
65,7% (2005/2006), to 40,8% in 2009/2010,  whereas the associate staff increased
from 34,3% to 59,2%. This means that there has been improvement regarding the
situation of qualified  young research associates at the institutes.
Moreover, a slight improvement in the age structure of the full-time staff at the
scientific institutes was also observed. The obtained data for the period 2009/2010, is
displayed on Diagram 11 and Appendix 8.
Comparative representation of the age structure of the research staff at
the scientific institutes in 2006 and 2010
(%)
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0,00
35-45
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45-55

55-65
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Diagram 11. Comparative representation of the age structure
of the research staff
The comparative data analysis with the previous evaluation in
2006, has shown that in that period the scientific research staff in the
institutes was equally distributed among all of the age groups, except for
the youngest group, up to 35 years. In 2010, the age group from 45-55
was significantly the most numerous (an increase from 36,4% to 46,8%
occurred), however, the reduction of the number of staff in the age group
35-45 by more than 6% was, and still continues to be of concern. Although
the situation is not as unfavorable as in the Faculties, to a certain extent,
it shows a negative tendency of a further reduction of the more senior
scientific research staff at the above mentioned institutes.
Likewise, the continuous reduction of the absolute volume of associate staff
has given rise to adverse effects in its age structure. Thus, in 2009/2010 there were
no members of the research staff below the age of 35. The pillars of the associate
staff – the research assistants, mainly belong to the age group under 45, (42%),
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which seems to be a favorable trend in the past few years.  New contracts for the
employment of junior research assistants have been almost non-existent. The lack of
staff in certain domains is evident (Appendix 8).
In the last two years, (2009 and 2010), following the integration of the
institutes with UKIM, an increase in the number of assistants and associate staff in
the age group under 55 years was observed, particularly in the age range between
35-45, where the increase has almost doubled (from 16,9 to 28,9%). (Diagram 12).
Even though the associate staff belongs to the younger age group compared
to the academic staff, it also exhibits an ageing structure.

(%)

Comparison of the age structure of the associate staff at the scientific institutes in
2007 and 2010
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Diagram 12. Comparison of the age structure of the associate staff
at the scientific institutes

5. The number of students in relation to the academic
and associate staff
The number of students per member of the academic staff at UKIM is on
average 24, whereas it is double that number (≈ 45 students), per member of the
associate staff (including assistants and junior assistants). In addition, there are
significant variations within the range of study domains (Diagram 13). To that effect,
the ratio of the number of students per member of the academic staff is the highest in
the domain of the social sciences (≈ 39 students), followed by the technical faculties
and the natural sciences, (≈ 23 students), and ending with the lowest (≈ 13 students)
per professor in the medical sciences. Nevertheless, the above averages are not
a true reflection of the actual overburdening of the academic staff, due to
the fact that various study programs subsequently entail a varied number of
students and professors, and the courses are taught with a varied number
of classes.
The data regarding the overload of the faculty associate staff, is alarming,
particularly in the domain of the social sciences as well as the technical and natural

Evaluation Commission of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

sciences, where the number of students per assistant is ≈ 85 and  ≈ 65 respectively.
Even though the above ratios are lower at the biotechnical faculties (≈41 students
per assistant) and the arts faculties (≈39 students per assistant), particularly in the
latter domain, the ratios are rather high and thus unfavourable bearing in mind the
specificity of the teaching and learning milieu which is primarily based on working in
small groups, and supervision of students individually. The above unfavorable ratios
have occurred as a consequence of the restrictive employment policy imposed by the
government which limits the opening up of new positions for young qualified staff at
the universities in the state as a whole.
The large number of students in relation to members of the academic
and associate staff, encumber the proper implementation of the ECTS.
The number of students per member of the academic/associate staff in the various scientific domains at UKIM in
the academic year 2009/2010

90

84,83

80
65,04

70
60
50

41,03

38,71

40
30
20
10

41,31

38,79

26,58
23,33

23,90
17,48

13,71
5,81

11,98
10,09
9,27

14,91
4,49
4,02

0
Technical and Humanities
Medical
Mnatural
sciences
Sciences and
Mathematics
Number of students per member of the academic and associate staff
Number of students per associate staff member

Biotechnical
sciences

Arts

UKIM

Number of students per academic staff member

Diagram 13. The number of students per member of the academic/
associate staff in the various scientific domains
The analysis clearly shows that the greatest number of students per member
of the academic and associate staff was found in the social sciences domain. As can
be seen, the greatest overload was undertaken by   the associate staff members,
where there were ≈ 85 students to one faculty associate. The number of students
per academic staff member was also found to be the largest in the social sciences,
namely ≈ 39 students.  
The least number of students per member of either the academic or associate
staff, was found in the arts domains ( 4 students per member of the academic and
associate staff). However, it was noted that the associate staff at the same faculties,
were heavily burdened with 39 students per member.
At the Faculty of Medicine and the Faculty of Dentistry, students are not so
numerous and there is a more equal distribution among professors, faculty associate
staff and students. Thus, to one professor there are 14 students, whereas for every
associate member there are 10 students (Table 2, Appendix 9). Keeping in mind
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the additional activities in the health sector of these faculties -  which occupies 2030% of the working hours, the above figures will gradually become   tripled, and
will approach the figures and ratios between students : professors, and students :
associates, already found in the domain of the social sciences.
SWOT-analysis
S

•
•
•
•

W

•
•
•
•
•
•
•

O

•
•
•
•
•
•

T

•

•
•
•

•
•

•

Respectable number of academic teaching staff
Experienced, competent and enthusiastic academic and associate staff
Adequate academic structure, high percentage of Ph.D. and Master degree
holders, upgraded level of the teaching assistants and associate staff
Willingness and readiness on the part of the academic and faculty
associate teaching staff to accept new methodologies of teaching
Balanced workload and activities between both genders
Completely unanimous, solid vote given by the students
Insufficient number of faculty associate teaching staff for properly carrying
out the ECTS
Inadequate ratio between the academic and associate staff
Inactivity in the domain of renewal of the teaching staff
Lack of motivation on the side of the academic and asssociate staff
regarding the working conditions
Unfavourable age structure (ageing), particularly the academic staff  both
at the Faculties and Research Institutes
Middle-aged associate teaching staff
The imposition of serious limits on funding for research activities
Аctivating the electoral policy, whereby faculty associate staff may be
awarded  the relevant academic titles
Enabling full-time employment positions for the part-time associates
Аpplying for participation in international projects and thus improving the
research activities
Engaging younger associates by promoting new projects thus increasing  
opportunities for research
Lack of capacity to overcome the gap caused by the ageing of the
academic staff  and the restrictive policy towards the employment of
younger staff
Weakening of the autonomy of the University in the domain of  human
resources
Inconsistent legislation in the domain of education
Decline in the interest for  younger, competent staff to further their careers
at the Research Institutes or Faculties, due to the rigorous criteria for
advancement and meagre salaries
Gradual reduction of the academic and associate staff due to their
transferral to other institutions of higher education
Dissastisfaction among the academic and associate teaching staff caused
by overburdening, inadequate working conditions, and utterly restricted
salaries, which reflects upon the quality of the teaching and learning
process
Diminishing of research due to the restrictive measures for funding

APPENDIX 3
STUDENTS AND
THE STUDENT SURVEY

1. STUDENTS
1.1. Undergraduate studies
The total number of students enrolled at UKIM (Diagram 1, Appendix
14) in the academic 2010/11 was 31638. If the entire period of evaluation is
taken into account, from 2006/07 until 2010/2011, there is a decrease in the total
number of students by 10,52% , as opposed to only 2,83%, in the previous evaluation
period.  The reasons that brought about this unwanted turn of events could be partly
due to the opening of new private universities, and also to the fact that two faculties
of UKIM were transferred to the newly opened  “Goce Delchev” University in Shtip
within the framework of the “dispersed” study programmes.
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Diagram 1. Graphic presentation of students enrolled in the first,
second, third, fourth, fifth and sixth year of study and the total number
of students at UKIM
However, it should be emphasized that in 2010/11 as opposed to 2009/10
there has been an increase of 3,92% in the total number of students, which is the
same level as 2008/09. An even better indicator of this particular change is the
comparative analysis of the total number of newly enrolled students in the first year
(Diagram 2). As can be seen, the lowest number of newly enrolled students was in
2008/09, (6580), after which there is a steady increase in the enrollment figures.  It
is expected that in the coming year the enrollment level (figures) of 2006/07 will be
attained (8792).
Nevertheless, in the past two years, more precisely in the current academic
2010/2011 year, the number of newly enrolled students in the first year (7842) exhibits
an upward trend of 18,23% in comparison with the previous 2009/2010 (6633). The
causes of the above figures require further investigation in order to define whether
the increased enrollment was probably due to, first of all, the heightened interest that
exists among students to pursue their studies at our university. Secondly, whether
this is  a result of  the decrease in the level of co-financing, and lastly, due to the
fact that a  greater number of high school graduates  have decided to continue their
education at a higher level.
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On the basis of the above results it can be concluded that, in spite of the
positive developments, UKIM has to strive to be more assertive and conduct a wider
advertising campaign in high schools throughout the country,  promoting its  values  
to prospective students in order to attract more students.

Diagram 2. The number of students enrolled for the first time
The student structure according to gender  taken during the evaluation
period  has remained the same as in previous years (Appendix 5). On the level of the
entire University, the ratio is constantly 45:55 in favour of the female population of
students, despite a slight change in 2010/11, namely 43:57.  In the social sciences
and medical sciences, in the past year, the percentage of female students has been
67,35%, and   61,88% respectively, whereas in the performing and fine arts, the
biotechnical, technical,  natural sciences and mathematics, the majority of students
are male, with a percentage ranging from 57,59% to 63,28%.
The structure of students according to whether they are studying part-time or
full-time is quite stable in the current period, and the percentage of students studying
full-time ranges from 86% to 90%. The greatest number of part-time students are
enrolled in the social sciences, probably due to the nature of the studies, however
in the current evaluation period the number of part-time students has decreased
from 23,31% to 13,84% (Appendix 16). In order to attract as many part-time
students as possible, forms of distance-learning could be introduced, where  feasible,
bearing in mind the  present level of computerization and the availability of electronic
communication in our country.
The analyses of the proportion of the nationalities represented in the
student structure  exhibited an upward trend in the number of students who are not
ethnic Macedonians (Diagram 3). Thus, in 2006, the percentage of other nationalities
was 14,39%, whereas in 2010, it was 20,07%. In the period during which the analyses
were carried out, a slight rise in the number of students of Albanian nationality was
noted, from 6,24 to 8,15%. The number of foreign students is negligible, more often
than not, these students  stay temporarily in our country, their ultimate aim being
to enroll at universities in their own country of origin. Nevertheless, UKIM should
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develop a strategy  to attract foreign students as was the practice many years ago.
The analysis of the structure of students enrolled in the first year according to
the type of financing on the level of UKIM, has exhibited relatively huge oscillations
(Diagram 4, Appendix 17). For instance, in 2007/08 the percentage of students
enrolled by means of co-financing was 46,30%, which was the highest during this
period, the lowest was in 2009/10, when it was only 21,86%. On comparison across
the various domains, the percentage of students with co-financing is the largest in
the domain of the social sciences and the medical sciences, and the lowest in the
technical and natural sciences, which is an indication of the students’ level of interest
for pursuing these scientific study domains. These changes could be the result of
the government policy to increase the number of students enrolled within the state
quotas.  In this respect, UKIM does not have a straightforward mechanism with which
to  exert influence on decisions made by the Government.
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In terms of efficiency of the process of studies, the analysis of second enrollments,
despite some oscillations, has shown  improvement in comparison with the previous
period of evaluation. This improvement is a result of one of the gains of the ECTS,
and could be viewed in correlation with  the student survey. Namely,  the responses
in the survey clearly point to the fact that duties and obligations are being carried out
promptly, and that students are spending more time studying than in the previous
period of evaluation (Diagrams 3-5 in the Student Survey). In the current  period, an
increase in second enrollments was found only in the domains of the technical and
natural sciences, from 26,41% in 2006/07, to 29,73% in 2010/11. In the domain of
the social sciences, the percentage of second enrollments in 2010/11, was 14,64%,
whereas it was found to be the lowest in the medical and biotechnical sciences,
and  fine arts, ranging between 3,5 to less than 0,5% (Diagram 5, Appendix 18).
Admittedly, the above values are quite unusual, and point to the fact that there is a
smooth, unobstructed progression of students from year to year. It should be borne
in mind that most faculties   introduced extra exam sessions which might account
for the increased efficiency and greater progression of students, but it certainly
demonstrates the improper implementation of the ECTS.
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Diagram 5. Overview of students’ second enrollments (%)
From the time of the establishment of UKIM, until the end of 2010, the
total number of graduated students   equals 133 046, which is an impressive
figure. During the 4-year period of evaluation, a total of 23 574 students have
graduated, or an average of 5 894 students annually. If we examine closely the
data showing the figures for graduated students  per year, there is a clear increase
in the first three years followed by a sharp decline in the final year, 2010 (Diagram
6, Appendix 19). The highest number of graduated students was in 2008/09 (a total
of 6631, 22% more than in 2006/07, 14% more than in 2007/08, 16% more than
in 2009/10). Apart from slight variations, a similar trend was noted upon analysis
of each of  the five domains. On the basis of the gathered data so far, it would not
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be advisable to attempt to work out correlations between the number of enrolled
and graduated students, and also since there is no available data on the duration of
the studies. On the whole, the average duration of the studies at UKIM is still too
high. On the one hand, the proper implementation of the ECTS should probably lead
towards improvement of this situation. On the other hand, the new enrollment policy
at UKIM has eliminated  the qualification exam for entry into university, which was
administered by the Faculties themselves, and this change in the enrollment policy
will inevitably exert influence on the above state of affairs. All of the above aspects
have to be comprehensively deliberated with the ultimate aim being to undertake
measures in order to improve the efficiency of studying without compromising the
quality of the teaching and learning.
1.2. Postgraduate studies
(master degree courses and specialized graduate diploma courses)
The total number of Master degrees awarded at UKIM in the current
evaluation period is 1806 (Appendix 21). In contrast to the decline in numbers
in the undergraduate studies on the level of the entire UKIM, a marked increase in
the number of awarded Master degrees was noted, namely 25,89%  in the period
from 2006/07 until 2009/10. The greatest increase was found in the technical, the  
natural sciences and mathematics and in the social sciences, whereas in the other
domains there was a decline in the number of postgraduates who were awarded
Master degrees (Diagram 7).
The total number of graduated specialists at UKIM in the current
evaluation period is 98, and has exhibited a marked decline by 38,24%. Due to the
specific nature of the profession, 50% of all the specialists belong to the biomedical
sciences (Appendix 21).
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to scientific domains
35
30
25
20
15
10
5
0

IM
UK

s

ts
Ar

2008/09
2009/10

Bi
ot

ec

al
S
ic

M
ed

Hu

m

an

iti
e

.
M
at
h
d
an
es
ie
nc
Sc

2007/08

Te
ch

.a

nd

Na
t.

cie
nc
hn
es
ica
lS
ci
en
ce
s

2006/2007

Diagram 8. Overview of graduated specialists in separate domains
1.3. Doctoral studies
The total number of doctoral degrees awarded in the current evaluation
period was 415. On the level of the entire UKIM, huge oscillations in the obtained
figures were noted (Appendix 22). The results clearly show that in the period between
2006/07 and 2007/08 there was a deep slump, followed by a steep upward rise in
the next three years. Therefore, the total increase in the current evaluation period
equals 11,29%. If we examine the results more closely in the various domains, it will
be found that  the highest percentage of awarded doctoral degrees is in the social
sciences (69,05%), followed by the technical, the natural sciences and mathematics
(38,71%). In the medical sciences and the biotechnical sciences, there is a sharp
decline, namely, (-70,37%) and (-68,42%) respectively.
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SWOT-analysis
S

•
•
•
•
•

W

•
•
•
•
•
•
•
•

O

•
•
•
•
•
•
•

T

•
•
•
•
•
•
•

Wide range of programs of study to choose from
Years of experience and earned renown, since almost all of the
university graduates in the country are alumni of our University
Ongoing interest to study at UKIM
Unified, solid vote on the part of the students regarding the
methodology of teaching
An advantage and priority regarding employment opportunities
Unequal interest among students regarding the various
programs of study
The duration of the studies is not efficient enough, i.e., on
average studying towards graduation takes relatively long
Inconsistencies regarding the carrying out of the ECTS
Weaknesses of the ECTS in some programs of study
Poor equipment for practical work in the experimental sciences
Inconsistency in the process of integration, setting up same
departments at various faculties and institutes
Lack of a single university campus – some faculties are located
elsewhere
Insufficient information regarding opportunities  for mobility
Decrease in the amount of co-financing on the part of students
for their studies
Constant innovation of the existing course programs and the
introduction of new ones
Further education by way of implementing the system of
distance learning
Student mobility with other universities and the introduction of
interdisciplinary studies
Student mobility within UKIM
Attracting a greater number of part-time students to enroll
Increasing the enrollment figures by signing collaboration
agreements with the business sector, in order to enable a wider
range of employment opportunities
The establishment of other universities in the country, thus
giving rise to competition, particularly in certain scientific areas
The opening up of new faculties, thus dispersing studies across
the whole country
Inadequate selection of students due to the elimination of the
entry exams
Decrease in the amount of co-financing for studying and an
increase in enrollment figures in the state quotas
Inconsistent government policy in education
Lessening of opportunities for employment, and unfavorable
situation in most professions
Creation of a negative image of UKIM in the media
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2. Student Survey
In addition to carrying out the self-evaluation project, the Evaluation
Commission of the Ss. “Cyril and Methodius” University – Skopje,  conducted a survey
in December, 2010, which included students from all the units of the University.  
The total number of respondents was 1335. The purpose of the survey was to
prepare the ground for the next follow-up external evaluation. Besides members of
the Evaluation Commission, the survey was also coordinated by the representatives
of the evaluation commissions of the respective units of the University, as well as
members of the Students’ parliaments belonging to the relevant units. At this point
the Commission would like to extend   gratitude to the Students’ parliament on
account of their support in the realization of the research in question. The survey
proceeded as planned, though not without minor technical problems. Namely, the
number of students- respondents  turned out to be fewer than expected due to the
lower number of surveyed students at some  faculties.
The survey was conducted using a questionnaire consisting of 46 questions.
The majority of the questions were replicated from the student survey conducted in
2006, by the previous Evaluation Commission. The reason why the current Evaluation
Commission decided to use the same questionnaire, was  that the currently obtained
results  could be compared  and juxtaposed with  previous findings.  In such a way,  
invaluable insight would be gained regarding students’ attitudes and views towards:   
the level of distribution of information, the course structure and programs of study,  
management of study time, availability of  relevant literature, i.e. required reading
lists, the academic and associate staff, methods of assessment and the manner of
conducting examinations,  the mobility schemes and international student exchange.
These last two questions were new, introduced for the first time in the survey
conducted in 2010. As already mentioned, the remaining questions were replicated
from the previous questionnaire conducted in 2006.
The results of the survey will be reported in the following manner: first of
all, the  analysis of the total number of responses in light of their general distribution
will be given. Then, the responses will be grouped together and compared with the
five scientific domains, i.e. technical, natural sciences and mathematics, the social
sciences, medicine, biotechnical, the arts. Finally, the  responses will be  juxtaposed
with the comparative general distribution for the period 2006-2010.
2.1. The information level of the students
The first two questions of the survey related to whether, and at what level, the
students were informed regarding the Rules of studying, and to what extent the
relevant Faculties offered information regarding the organization of the teaching and
study regiment. Both questions had clear options. For instance, in response to the
question : Have you been sufficiently informed regarding the Rules of Study
(Diagram 1), the students gave the following responses: totally informed, 35%,
which is indeed a low percentage,    whereas 59% feel they had been partly
informed. In comparison with the five domains, there are almost no significant
variations, the percentages are the same except for the responses of the students
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in the arts domains, where only 23% are completely informed. This resulted in the
percentage of partly informed rising to 69%. In comparison with 2006, progress
has been made. In 2006, on the whole, completely informed were 24% of the
respondents, whereas 68% responded that they were only partly informed.
Regarding the question: Has the Faculty sufficiently informed you on the
programs of study (Diagram 2), the respondents gave the following responses:
sufficiently informed, 54%, whereas, 38% felt they had been partly informed.
In comparison with the groups of scientific domains, the results were almost the
same, except for the respondents in the Arts domain, where 45%  responded that
they were sufficiently informed about the study programs, and 35% felt they had
been partly informed.
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Diagram 1. Have you been sufficiently informed regarding
the Rules of Study?
This particular question was not included in the previous
questionnaire in 2006,  as a result,  comparisons with former responses could not  
be made. It can be safely said that  the overall   responses to the above question were
positive, although there is still room for improvement.  
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Diagram 2. Do you feel that the Faculty has provided you
with sufficient information ?
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The extent to which information has been offered to the students has improved by
10% in the period  2006-2010, though the Faculties have to put more effort in devising
ways to increase the level of accessibility of information for  the students. According
to 54% of the respondents,   their respective Faculty has enabled them to obtain
sufficient information in the current year. The Faculty should maximize the application
of new kinds of media communication, as well as  electronic communication. In such
a way, students will be better informed and the necessary information will be more
accessible.
2.2. Class attendance and assignments during the semester
The second set of two questions related to the subjective perception of the
students regarding their attendance to class and fulfillment of their assignments.
The response options were again simple and clear as in the previous questions.
The results were as follows: the surveyed students who regularly attended
classes during the course of the semester, were a high 82% (Diagram 3),
whereas only 17% partly attended classes. In relation to the timely fulfillment of
assignments, 79% were successful in fulfilling their obligations (Diagram
4), whereas  21% partly fulfilled their assignments. In 2006, the students reported that
class attendance was 77%, and 67% of the respondents fulfilled their assignments.
The lowest percentage of attendance was reported by the respondents from the
social sciences domain, 75%, as opposed to the other Faculties where attendance
ranged from 80-89%. Regarding the timely completion of their assignments, the
lowest percentage was found, again in the domain of the social sciences – 69%, in
contrast to the other Faculties where the percentage regarding the timely completion
of assignments ranged from 80-86%. The higher percentages obtained in 2010,
regarding class attendance and   completion of the assignments, is most probably
due to the rigorous assessment criteria based on the Bologna principles, whereby
both of the above elements form an integral part of the overall grade of the student.
The graphic representation of the general distribution of the responses to the above
questions for 2010 are given below.
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Diagram 3: How often do you attend classes ?
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Diagram 4: Do you complete your assignments on time ?

In comparison with 2006, there is improvement in class attendance and fulfillment
of the assignments of the students. Attendance has increased, from 76% to 82%,
and the completion of assignments has risen from 67% to 79%. The above  results
possess sound validity and are based on responses by the students themselves. Even
so,  work lies ahead  to find the means to further increase the above values. It only
goes to say that, on the whole,  quality in higher education depends on the regularity
of class attendance and   active participation of the students.   Raising   students’
motivation remains more in the realm of individual aspirations and ambitions. However,
it is certainly true that motivation also depends on the   quality of the professors
themselves, including their teaching methods, and the teaching and learning process
as a whole.
2.3. Time for individual study
The following three questions were related to the time the students spend
studying in a day, during the preparation of colloquia/tests, and working towards
their final exams. In answer to the question: how much time do students spend
studying, the responses were classified according to the given modalities (Diagram
5).
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Diagram 5: How much time do you spend studying?
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It is evident from Diagram 5, that students in 2010 spend more time in individual
study compared to 2006. The greatest statistical significance can be seen in the option
“more than 5 hours”. Thus, in 2010, 37% of the respondents spend more than 5 hours
in individual study, and 30% of the respondents spend from 3-5 hours individual
study. The obtained results for 2010, are in contrast to 2006. In the responses to the
questionnaire in 2006, the time allotted for individual study was distributed by the
respondents throughout all of the offered options, which meant that, on the whole,
students spent significantly less time studying.
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Diagram 6: How much time do you spend preparing for colloquia/tests?
Students responded to the question: how much time do they spend
preparing for colloquia/tests.
Diagram 6 clearly demonstrates that if we compare both surveys, in 2006 and
2010, significant differences in the trend of the frequencies of the responses were not
found. As a whole, most of the students study more than 5 days for colloquia/tests
(56% in 2010 and 51% in 2006), 29% in 2010, and 31% in 2006, study  3-5 days.
The third question pertained to the time spent preparing for the final exams
(Diagram 7). The student responses in 2010 were again very similar to those obtained
in 2006. In 2010, the greatest percentage of students spent 15 days – 42%, and
between 15-30 days – 34%, whereas in 2006, both options were selected with an
evened out percentage – 37%. The other three options had a very small percentage
of responses.
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Diagram 7: How much time do you spend studying for the final exams?
In general, the conclusion is that at UKIM much more studying takes
place. In the 2010 survey, the students responded that they spend more
than 5 hours a day studying. Furthermore, they spend more than 5 days
preparing for colloquia and tests. For the final exams, most of the students
study 15 days, as opposed to 2006 when they studied from 15-30 days. It
can be concluded that the shorter period of preparation for the final exams
is probably due to the introduction of new standards which require greater
attendance and intensive study. The Bologna principles, more precisely,
the ECTS necessitate regular work and active participation. Evidently, the
competitive spirit among students for greater knowledge and grades is
flaring up.
2.4. Second-year undergraduate courses
The following five questions pertain to the courses of the second year study
programs, that is, to what extent they are: organized, difficult, extensive in content,
interesting,   if they serve to advance the acquisition of knowledge, and   finally,
whether students view them as useful. The students’ responses were slightly more
complex, namely the responses were in ranking order according to the level of
intensity from 1 to 5, whereby 5 signified the greatest agreement with the given
statement, and 1 the least. We will attempt to present the data by grouping
together the responses that were given the highest value – 5 (Diagram 8),
and also according to the average values obtained by simple mathematical
calculations. These values were compared and juxtaposed with the results
obtained in 2006 (Diagram 9).
The results clearly illustrate  the attitudes of the students regarding the courses
they are studying. Greatest agreement was demonstrated regarding the extensive
content of the subjects (4,09), however, these attitudes went ‘hand in hand’ and were
concurrent with the acquisition of new  knowledge (4,01). Least agreement was
expressed in relation to course organization (3,60). The highest frequency was noted
in the extensive content of the subjects (591), their level of difficulty (484) and the

Evaluation Commission of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

acquisition of new knowledge (475). The organization of the courses, (3,60), their
power to cause interest (3,55), were graded with a somewhat lower average. The
graphic representation is as follows:
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Diagram 8: How would you grade the courses in the second year
of study?
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Diagram 9: How would you grade the courses in the second year
of study?
What is evident in the above diagrams are two things. First of all, the attitudes
concerning the extensive (wide-ranging) content of the courses and their level of
difficulty, are the most prominent, whereas the least striking are the views regarding
the potential of the courses to cause interest and their structure and organization.
In between are the values obtained for the acquisition of knowledge and usefulness.
Secondly, in the period between 2006 and 2010, the averages  pertaining to the
courses in the second year, exhibit a higher value in all the elements on the ranking
scale except for organization, where they show a decline. The  responses that also
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stand out  from the rest, pertain to the extensive content of the courses and their
level of difficulty. The responses to both of these options are concurrent  with  the
greater acquisition of knowledge. There were slight differences  among the various
scientific domains, albeit these differences were mainly between the natural sciences
and mathematics, the social sciences and medicine, on the one hand, and the
biotechnical sciences and arts on the other (the latter have a smaller number of
students). It should be noted that the obtained data for 2010 is of a slightly lower
validity, due to the reduced percentage of surveyed students (in 2006, more than 2
500 students were surveyed, whereas in 2010, that number did not exceed 1300).
Nevertheless,  comparisons were feasible due to the standardized procedures used
in processing the data.
Overall, the students felt that the courses were becoming more
extensive in content and difficult, but this coincided with the greater
acquisition of new knowledge and usefulness of the courses that were
offered. It can be concluded that more efforts are needed towards making
the courses more attractive for the students and more organized. In fact,
the analyses clearly demonstrated that the organization of the courses (at
the Faculties) was ‘the weakest link’ in the system. In comparison to 2006,
most of the values show an increase in all of the options on the ranking
scale. As a recommendation, the extensive and wide-ranging content of
the courses should be reduced by way of offering one-semester courses.
However, care should be taken at all costs, not to hamper the acquisition
of new knowledge in the process of reducing the level of difficulty of the
courses.
2.5. Availability of relevant literature
So far, the survey has given us insight about the students’ attitudes regarding
the courses in general. The following three questions deal with the actual process
of learning and with the available materials necessary for preparing the exams and
completing the study program.
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Diagram 10: Do you use photocopies in your studies?
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The first question is related to the form in which the specialized literature is
available. The students were offered four options to choose from. As was expected,
the highest percentage was obtained for the option - “photocopies” - chosen by
59%. Only one fifth of the students  use original sources of literature in their studies.
The above findings  could be interpreted to mean a number of things, but it is a fact
that students probably use photocopies because it is the cheapest way to obtain
the necessary literature for the courses in the second year of study at most of the
Faculties belonging to UKIM. If we take into consideration the fact that in 2006,
the responses to the   above question resulted in a percentage of 74%, we could
conclude that in this domain improvement has been made. Diagram 10 illustrates
the ‘photocopies’ usage within the various groups at the Faculties, and Diagram 11,
depicts the use of ‘original source material’. The results are as follows:
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Diagram 11: Do you use original publications
(journals, textbooks) in your studies?
As can be seen from the above graphs, the students in the social sciences are  
‘privileged’, since 40% of them work from ‘original sources’.  The students belonging
to the natural sciences are  the highest percentage   of students who  study from
‘electronic sources’, altogether 39% (Diagram 12). The least privileged are the
students from the biotechnical sciences -  80% have reported using photocopies of
the relevant literature necessary for their studies.
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Diagram 12: Do you study using relevant literature from electronic
sources?
The next two questions in this block related to the compatibility of the literature
with the taught material and class work, as well as its comprehensibility. The choice
students made in relation to these two questions was ranked on a scale of 1 to 5.
First of all, we may safely conclude that the averages regarding the compatibility
of the reading lists with the taught material (3,96) and the comprehensibility of
the reading lists (textbooks, relevant literature) (3,61), were highly graded by the
students. The quoted averages were not very different from the averages obtained
in 2006. Although the values of the averages obtained in 2010 were slightly greater,
there is still room for improvement.
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Diagram 13: Is the relevant literature comprehensible and compatible
with the taught material?
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Even though  the percentage of students who use photocopied materials has
decreased from 73% in 2006, to 59% in 2010, and   the percentage of students
studying from original sources has increased from 15% to 20%, there is still room
for an enormous amount of improvements to be made. As is evident there are also
big differences among the various scientific domains. The recommendations of 2006
are still in force, specifically regarding lowering the prices of reference books and
stimulating the publishing of textbooks. However, it has to be borne in mind that
studying from photocopies of journal articles (previously technically processed) and
photocopies taken from good quality books, is considered more worthwhile   than
studying from “empty” textbooks.  
In relation to the compatibility and comprehensibility of the relevant literature,  
in spite of the varying results regarding the accessibility of literature, the students
were mainly satisfied with the comprehensibility and compatibility of the reading lists
with the taught material. Nevertheless, substantial modifications   still need to be
made in order  to improve the comprehensibility of the taught material. On the other
hand, compared to 2006,  progress has been made regarding both compatibility and
comprehensibility.
2.6. Points of view regarding the academic staff and the assistants
We have now reached the point in the questionnaire where the students directly
expressed their views on the professors and the assistants in six categories: the extent
to which professors and assistants keep to schedule and hold regular lectures/tutorials,
respect  students’ opinions, stimulate interactive teaching and learning, the level of
comprehensibility of the lectures, the level at which the professors and assistants
come prepared for class, and finally whether they are open to cooperation with the
students. The respondents had the possibility to rank their responses according to
their intensity on a scale from 1 to 5, where 5 meant the most agreement with the
stated point of view, and 1 – signified the  least agreement. Below are the results
of the students’ points of view regarding  their professors and assistants based on
the averages of the ratings (Diagram 14), as well as comparatively, across different
categories.
When it comes to the averages, the first striking observation is that the assistants  
turned out to be slightly better than the professors, which probably means that
working together they form a good team. It is only natural that the assistants are
more ambitious than the professors. Even so, the ratio of the rated parameters is
almost equal, which means that the professors and assistants are perceived in an
equal manner by the students. According to the general distribution related to the
various categories, the highest averages  were obtained for the responses under the
category “holds regularly lectures” (4,35 for the professors and 4,50 for the assistants)
and ‘class preparation” (4,1 for the professors and 4,2 for the assistants).   
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Diagram 14. Ratings of the professors and assistants
The lowest   averages were obtained for the category “stimulates interactivity
in teaching and learning” (3,36 for the professors and 3,82 for the assistants)
and “comprehensibility of the lectures” (3,64 for the professors and 3,82 for the
assistants). The slight differences can best be seen if only the responses under grade
“5” are compared. In Diagram 15 the subtle nuances are quite apparent .  
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Diagram 15. Ratings of the professors
Diagram 16 illustrates the differences in comparison to 2010 and 2006. It can be
seen that in 2010, as compared to 2006, the values are higher for all the categories,
which could mean that the professors have been “given” higher estimates by their
students   in the period of a few years. Greatest improvement was found in the
category” respecting   students’ opinions” and “availability for consultations and
tactfulness”.
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Diagram 16. Ratings of the professors

All in all, the responses and frequencies for the professors and assistants were
similar, although the assistants were rated slightly higher by their students. Regarding
the professors, the highest ratings were given for   regular lecturing and coming
prepared for class. In general, all the elements and categories were  highly rated. Even
so, a lot of improvement is needed in the sphere of raising the level of interactivity
and comprehensibility of the lectures, since both of these elements greatly influence
the quality of education. In 2010, progress has been made in all of the elements,
however  most of all in the domain of respecting  students’ opinions and  availability
of the academic staff to cater for their needs.
2.7. Opinions regarding colloquia and final exams
In the following set of questions, the students ‘evaluated’ the attitudes of the
teaching staff towards the grading scheme concerning colloquia/tests and final exams.
The students expressed their views in relation to whether: the grading scheme was
familiar to the students prior to taking the colloquia and examinations,  the grading
scheme is objective and fair, the exam results are accessible so that students can
readily review their output, the exam questions are clear, not ambiguous, the exam
items are relevant for the covered material and whether the methods of assessment
take into account the specificity of the candidates’ teaching and learning milieu. The
respondents’ choices were quantified using a ranking order/rating scale, and the
intensity of their views was rated on a scale from 1 to 5, whereby 5 signified the
greatest level of agreement with the stated view, and 1, the lowest level of agreement.
Below are the results of the attitudes of the teaching staff towards grading. The
results are based on the averages of the given categories, and also in comparison to  
two more categories (Diagram. 17)
The highest ratings were given to the category “whether students are familiar
with the modes of assessment  prior to the carrying out of the exams” (4,18) and
(3,87) for “ the exam results are accessible for inspection and comments”. The lowest
average was obtained for “whether the exam questions are clearly formulated” (3,09).  
The results obtained for the responses regarding the colloquia/tests and final exams
were almost the same as the above shown and were not statistically significant.  
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Diagram 17. Ratings for colloquia and final examinations
Diagram 18 clearly depicts the differences within the various modes in relation
to the questions pertaining to the final exams. This comparison is most apparent
when only the responses under “5” are taken into account. Thus, the method of
assessment is familiar to most of the students, and the exam results are accessible
for inspection and comment.   Neither  “the objectivity of the grading scheme”, nor  
“the exam questions being relevant to the covered material”, were highly rated. The
lowest ratings were given to the category “the exam questions are clearly formulated
and not ambiguous”, which could be a negative indication of the quality of the exam
questions.   
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Diagram 18. Ratings regarding the final exams
Furthermore, the comparative differences between the responses obtained in
2010, and in 2006, are shown on Diagram 19. It can be clearly seen that in 2010, as
opposed to 2006, the obtained values are again higher in all of the categories, which
might be an indication that in the span of a few years the professors have adjusted
their grading scheme according to the students’ criteria. Greatest improvement
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has been made in relation to “ the exam results are accessible for inspection”, “the
methods of assessment are adequate” and “the grading scheme is familiar”
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Diagram 19. Ratings regarding the final exams

It can be concluded that the averages of the ratings regarding the professors’
attitudes towards the methods of assessment and  grading scheme are quite high.
The “weakest link” in this domain is the category “the exam questions are clearly
formulated and not ambiguous”  . Further progress should be made in the sphere of
making the questions in the exam papers clear and concise, both in the colloquia/
tests and the final examinations. The other elements were rated with satisfactory
grades. The responses  and the frequencies regarding the questions pertaining to
the tests and final exams were similar. In comparison to 2006, in 2010, there is a
noticeable increase in all of the categories, except those pertaining to the clarity of
the exam questions. The respondents were satisfied the most with the familiarity of
the grading scheme and with the accessibility of the exam results for inspection. It is
also very important to note that the students are quite pleased with the professors’
objective assessment methods and criteria.
2.8. Student mobility
The final set of questions related to students’ mobility schemes. These questions
were completely new and were not used in the 2006 questionnaire with the exception
of one question. The offered response options for the questions were clearly formulated
and ambiguities were avoided as much as possible. The responses were in the most
part  “yes” and “no”, and were above all in relation to whether students have access
to information about the ERASMUS – scheme,   and whether they are informed of  
the existence and the nature of functioning of the ERASMUS and ECTS coordinators
located at their faculties.
In response to the question whether students were informed about the ERASMUS
– scheme for international collaboration, the results were rather negative. Namely,
81% of the students responded that they had not been informed about this scheme,
whereas only 19% had been informed. The highest level of access to information
regarding the above scheme was found among students at the Faculty of Medicine –

111

112 Self-evaluation report of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (in the period 2006/07 – 2009/10)

34%, and the least informed were students at the Faculty of Natural Sciences, 11%
(Diagram 20).
2010

The students have
been informed
The students have not
been informed

Diagram 20. Level of access to information regarding
the ERASMUS scheme
The follow-up question was whether the students intended to utilize the possibility
offered by the ERASMUS – scheme. The results were that only 13% planned to make
use of the opportunity (Diagram 21). This is really a very low percentage, although it
may be interpreted in light of the fact that the above mobility scheme is a novelty, and
the possibility of continuing ones studies in such a way is unusual and atypical. The
results also demonstrate that out of those who were aware of the scheme, (19%),
already more than half were planning to utilize the opportunity. 20% of the students
at the Faculty of Medicine   plan to utilize the mobility grants,  and they  are at the
same time the most informed about the scheme. The least likely to plan the utilization
of the scheme are the students belonging to the biotechnical sciences, (3%).
2010

The students have
planned
The students have not
planned
The students have not
considered

Diagram 21. Utilization of the ERASMUS scheme
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The final four questions of the survey related to whether the students were
acquainted with the existence of Erasmus and ECTS coordinators at their faculties
and the way in which they function. First of all, in response to the question whether
students were aware that at their faculty there is a coordinator for the ERASMUS
scheme, 84% responded that at their faculty such a coordinator does not exist, and
only 12% knew of his/her existence (Diagram 22). At the Faculty of Medicine, 25% of
the students confirmed the existence of a coordinator. Nearly all of the students at the
Faculty of Drama and  Fine arts had not heard of the existence of such a coordinator
(2%). Similarly, only (5%) of the students at the Faculty of Natural Sciences were
aware of the existence of the coordinator.
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Diagram 22. The existence of ERASMUS coordinators
Since most of the respondents were not informed regarding the existence of  
Erasmus coordinators, understandably, only 5% were positive about the functioning
of the coordinator (Diagram 23). Similarly, 2% of the students belonging to the Faculty
of Natural Sciences positively rated the coordinator. The highest ratings regarding the
Erasmus coordinators were given by the students at the Faculty of Medicine, 9%.
2010

It functions well
It does not function
well
The students are not
familiar

Diagram 23. Ratings for the ERASMUS coordinators
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The following question is related to whether the students were aware of
the existence of ECTS coordinators at their Faculty (Diagram 24). The results
demonstrated that (47%) of the students were aware of the existence of an ECTS
coordinator, whereas (48%) had no knowledge regarding the coordinators (Diagram
24). The highest percentages were obtained in the biotechnical sciences (69%), and
the social sciences (63%). The least informed were the students at the Faculty of
Natural Sciences. Most probably the ECT-system only functions properly at Faculties
where there is greater number of related courses across disciplines, and   where
students can combine a wide array of optional and elective courses. Provided that
the recommendations of the Bologna principles, as well as the internal regulations of
the University are adhered to, the above percentages should continue to consolidate
and strengthen.
The last question in this section of the survey deals with the students’ evaluation
of the proper functioning of the ECTS coordinators.
2010

The students are
familiar
The students are
not familiar

Diagram 24. The existence of ECTS coordinators
31% of the students who had previously reported that they were aware of the
existence of the ECTS coordinator, responded that the coordinator performs well
at their Faculty, whereas 20% responded that the coordinator does not function
properly. Similarly, as in the  previous results, a large number of students, (48%)  had
no knowledge of the responsibilities of the ECTS coordinator.
2010

It functions well
It does not function well
The students are not
familiar

Diagram 25. Ratings for the ECTS coordinators
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The recommendation  given in the 2006 evaluation and pertaining to this domain
was as follows: “…it is expected that by speeding up activities leading towards
adopting   the Erasmus  student exchange program, a marked increase in student
mobility will ensue.” At the same time, faculties should continue to advance their
collaboration with other faculties which may include mutual agreements regarding
student exchange.
Although the Erasmus program was introduced two years ago, overall there is
still a very low level of awareness of the existence of the exchange program (19%).
The students at the Faculty of Medicine are an exception , since  (34%) already know
about the program and (12%) are already planning to utilize the given opportunity.
Provided that there is greater access to information, then probably  the number of
candidates would increase.
Regarding the Erasmus coordinators, only (12%) of the students reported the
existences of these coordinators. Only 5% of the respondents positively rated them.
In relation to the ECTS coordinators, 49% of the respondents reported that such
coordinators exist at their Faculties. At some faculties, there is greater awareness of
the existence of the coordinators e.g. the biotechnical sciences, 69%, and the social
sciences, 63%. The coordinators were positively rated by 31% of the respondents.
Evidently, huge efforts are needed in order to promote the Erasmus program on a
wider scale, and to strengthen the ECT-system in domains where this is feasible.
2.9. Analysis of some of the comments given by students during the
STUDENT SURVEY-2010
In addition to the regular  46 questions in the questionnaire,  extra space was
devoted   for the respondents to write  personal comments, remarks and opinions
regarding the carrying out of the survey, the study programs, the professors and
assistants, the methods of assessment,   the manner of conducting examinations/
colloquia, and the availability of the required textbooks and reference books.
Although  a relatively small number of students decided to express their views,
altogether 200 out of a total of 1335, it can be concluded that the students were
satisfied that such a survey was being conducted. The students expressed their
desire for the results of the survey to be readily accessible to them, since they believe
that the survey should not be regarded as a formal procedure, which will be quickly
forgotten. They expressed hope that their opinions would be adequately valued,
and that their participation and direct input in the survey, would lead to significant
improvements being made,   ultimately   raising the quality of higher education   in
order to meet students’ aspirations.
The majority of the students’ comments  related to their overall dissatisfaction
with   the ECTS coordinators. More precisely, the students were not satisfied with
the proper functioning of the ECTS coordinators and the implementation of the ECTS
at certain Faculties (Faculty of Natural Sciences, Faculty of Law, Faculty of Medicine,
Faculty of Economics).
The questions concerning the Erasmus program and the existence of Erasmus
coordinators, caused the greatest puzzlement and wonder among students. It was
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rare that some students at certain Faculties were knowledgeable about the program,
or the Erasmus coordinator for that matter. This is evident from the students’
comments: “Who is this Mr. Erasmus?”, “What is this Erasmus program about?”….
The most frequent comments were given regarding the following points:
 The extensive content of the materials needed for exam study and the wide
ranging content of the courses, most of all at the Technical Faculties and  the
Faculties of Natural Sciences and Mathematics, Faculty of Electronics and IT
Technology, Faculty of Civil Engineering, and in the Social sciences, namely the
Faculty of Philology;
 Overload - regarding assignments, (Faculty of Architecture and the Faculty of
Electronics and IT technology;
 The students demanded to have a whole week of exam preparation, in order
to be able to study prior to the exam week. The desired week  will be devoted
solely for the  preparation  of colloquia and exams and no other classes will be
attended. If this is not feasible, the students commented that at least 2-3 days
should be given for exam preparation. They claimed that in such a way they
would have the chance to study more in depth and achieve better results on their
colloquia/exams.
Another demand of the students was that they should be more involved in practical
training in addition to acquiring  theoretical knowledge. In fact, they would like to be
able to overarch and make the link between practice and theory by applying  their
gained theoretical knowledge in the real world. More specifically,  at some Faculties  
practical training has been neglected, or totally left out. Much to the satisfaction of
the professors, as well as the students, negative comments regarding the professorstudent relationship were extremely rare. These comments give further proof that
the fruitful collaboration between a member of the academic staff and a student, i.e.  
two distinct individuals forging a unique relationship within the academic milieu, is of
utmost significance, and will always be valorized by numerous future successes on
both sides. In conclusion, although only a relatively limited number of comments were
obtained, they were all  taken into account by the Evaluation Commission of UKIM,
who  responded positively to the needs expressed by the students. The Evaluation
Commission is highly aware that the above form of student input will be  invaluable  
during the appraisal  of the final results.
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QUESTIONNAIRE
INSTRUCTIONS:
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, in accordance with  the Bologna
process, is carrying out a survey whereby the students in their second year of
undergraduate study in the academic 2010/2011, evaluate the  work of the
professors and  assistants, and express their opinions regarding various aspects of
the teaching and learning process. The survey is anonymous. We would appreciate
your contribution in providing an objective assessment  since your relevant and
invaluable input will be used to improve  the quality of the programs of study, the
courses and other aspects of the teaching and learning process.
Note: The responses should be entered by circling and shading one
of the offered options A, B, C, D or E (which correspond to 5 – the highest
level of agreement, and 1 – lowest level of agreement) on a separate
spreadsheet provided in the appendix.

INFORMATION LEVEL
1. Regarding the rules of study and the study regiment (one answer is
chosen):
A)
fully informed  
B)
partially informed  
C)
uninformed
2. To what extent did your faculty offer you information regarding the
study regiment?
A
sufficient
B)
insufficient  
C)
I don’t know / no answer
CLASS ATTENDANCE AND ASSIGNMENTS DURING THE SEMESTER
3. I attended the classes during the semester:
А)
regularly
B)
part of the time
C)
I did not attend
4. I regularly performed all the assignments required in the course:
А)
fully
B)
part of the time
C)
I did not
THE Courses OF THE SECOND YEAR UNDERGRADUATE STUDIES ARE:
5. Organized:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
6. Difficult:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
7. Extensive:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
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8. Interesting:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
9. Aimed towards advancing the acquisition of knowledge:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
10. Useful:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
11. Time during the day needed for studying and individual activities:
A)
more than 5 hours
B)
3-5 hours
C)
2-3 hours
D)
1-2 hours
E)
I do not work every day
12. Time for preparation of the colloquia / test:
A)
more than 5 days
B)
3-5 days
C)
2-3 days
D)
1-2 days
E)
I do not prepare
13. Time for preparation of the final exam:
A)
more than 30 days
B)
15-30 days
C)
до 15 days
D)
I do not take the final exam (colloquia / tests)
E)
I do not prepare
SPECIALIZED LITERATURE SOURCES
14. Available in:
А)
original form
B)
electronic form
C)
photocopy
D)
class notes
15. Compatibility:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
16. Comprehensibility:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
POINT OF VIEW REGARDING THE PROFESSORS
17. Holds regular lectures keeping to schedule:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
18. Shows respect for students’ opinions:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
19. Stimulates interactivity in teaching and learning:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
20. Comprehensibility of the lectures:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
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21. Arrives prepared for class:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
22. Available, tactful, interested and consistent:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
POINTS OF VIEW REGARDING THE ASSISTANTS
23. Regular attendance at tutorials (or practical workshops):
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
24. Shows respect for students’ opinions:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
25. Stimulates interactivity in teaching and learning:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
26. Comprehensibility of the practice (exercises):
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
27. Arrives prepared for class:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
28. Available, tactful, fair and consistent:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
COLLOQIA
29. The method of assessment is familiar:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
30. The grading is objective:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
31. The results are accessible for inspection and comments:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
32. The questions are clearly formulated and are not ambiguous:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
33. The questions are relevant to the material:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
34. The manner of carrying out the colloquia is appropriate:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
FINAL EXAM
35. The method of assessment is familiar:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
36. The grading is objective:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
37. The results are accessible for inspection and comments:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
38. The questions are clearly formulated and not ambiguous:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
39. The questions are relevant to the material:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
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40. The manner of conducting the examinations is appropriate:
А) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
STUDENTS’ MOBILITY
41. Are you informed about the ERASMUS Scheme and the international
mobility?
А) I am informed
B) I am not informed
42. Do you plan utilizing the opportunity offered by the ERASMUS
Scheme?
А) I do
B) I do not
C) I have not considered it
43. Do you know that there is an ERASMUS coordinator at your faculty?
А) I know
B) I do not know
44. How would you rate the functioning of the ERASMUS coordinator?
А) yes, they function well
B) no, they do not function
C) I do not know / I am not informed
45. Do you know that there is an ECTS coordinator at your faculty?
А) I know
B) I do not know
46. How would you rate the functioning of the ECTS coordinator?
А) yes, they function well
Б) no, they do not function
C) I do not know
Notes / comments regarding the
questionnaire and the curriculum

APPENDIX 4
SPATIAL CAPACITIES
AND MATERIAL TECHNICAL RESOURCES

SPACE CAPACITY AND MATERIAL-TECHNICAL RESOURCES
The data regarding the space capacity and the material-technical resources
at the Ss.”Cyril and Methodius” University in Skopje, was obtained from the Table
of results as  part of the instrument for self-evaluation which was filled in by all the
Faculties and Institutes. The Commission unanimously concluded that  part of the
data given in the tables is not relevant because it does not correspond to the actual
situation (specifically, the data for didactical space, for the overall library holdings
and other). Following additional efforts, the Commission managed to update all the
relevant factors in order to gain useful, quantitative parameters for analysis.
The lectures, which form an integral part of the undergraduate studies programs at
the Ss. Cyril and Methodius University, are held at 23 faculties in 72 buildings, on
various locations around the city, occupying a total area of 104,279 m2 and 31,666
seats (Appendix, Table 5).
Following the analysis of the spatial capacity for holding lectures, the
Evaluation Commission, classified the didactical space into net-didactical space and
total didactical space.
The overall net-didactical space includes all of the amphitheatres, lecture
rooms,  sports halls, computer equipped classrooms,  teaching laboratories, research
laboratories, demonstration classes, and other space capacities that are specific for
carrying out the educational process at certain units of the University.
The overall net-didactical space at UKIM and its joining  institutes  is 79,120
m2 out of which the faculties occupy an area of 77,940 m2, with the total amount
of 30,027 seats. The allocation of the net-didactical space in the various scientific
domains is graphically shown in Diagram 1.

79120 (77940) м2
5581 1181

Technical

8356
27585

Humanities
Medical
Sciences
Biochemical
Sciences
Arts

12258

24159

Institutes

Diagram 1. Allocation of the total net-didactical space in various scientific
domains

124 Self-evaluation report of the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (in the period 2006/07 – 2009/10)

It can be seen that the faculties which have the largest area at their disposal
are the faculties in the technical and natural sciences. If we go by the enrollment
figures, the faculties of the social sciences should occupy a larger area, however it
seems they have the smallest area at their disposal. Regardless of that, it should
be emphasized that one criterion stipulated in  the legal regulations is fulfilled; the
University is required to provide spatial capacities for carrying out lectures for at least
half of the enrolled students at the given faculty. Therefore, at some of the faculties,
the lectures are held in two shifts, and  exams and  colloquia are conducted even
during the weekend.
For the purpose of clarity, the allocation of  net-didactical space is shown in
Table I and Diagram  3.

Type of
didactical
space

buildings

Amphitheatres

Lecture rooms,
sports halls

Facilities for
conducting
numerical exercises

Computer equipped
classrooms

Laboratories

Demonstration
classes

Lecture rooms,
tutorials

Net-didactical space

Table I. Allocation of the total net-didactical space
and the overall area of the objects of UKIM

Number

72

55

232

13

56

418

138

78

Area m2

104.279

8840

14747

405

4790

26.345

14032

8781

77940

Number
of seats

31.666

8671

10728

275

1441

4825

3083

1004

30.027

77940
26345

30000
20000

8840
4790

10000
0

22813

15152

Amphitheatres

Lecture rooms,
sport halls

Laboratories

Computer
equiped
classrooms

Halls,
demonstration
classrooms

Diagram 2. Allocation of space for carrying out lectures
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In Table 5 of the instruments given in the Appendix, it can be seen that the
University has a total didactical area of 96,626 m2, allocated according to scientific
domains as  shown in Diagram 3.

99179 (96626) м2
62282553

Technical

11815

35079

Humanities
Medical
Sciences
Biochemical
Sciences
Arts

14795

28709

Institutes

Diagram 3. A review of the total didactical area in the various scientific
domains
Within the University there are 41 workrooms for practical teaching with
students, with a total area of 3,273 m2. Due to their distinctiveness, they are few in
number, and are located only at certain faculties where their existence is essential for
the performance of the educational and scientific process:
•
•
•
•
•
•
•
•

Faculty of Natural Sciences and Mathematics
Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies
Faculty of Law
Faculty of Pedagogy
Faculty of Pharmacy
Faculty of Forestry
Faculty of Art
Faculty of Architecture

4
4
2
2
14
4
9
2

Table II presents a detailed specification of the space, number and type of
the workrooms for practice with students:
Table II. Area and number of workrooms for practice
Type of space

Mechanics
workroom

Electronics
workroom

Design and
modeling
workroom

Other

Total

Number

6

5

9

21

41

Area m2

320

297

746

1910

3273
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At the Faculty of Natural Science and Mathematics there is also a seismological
observatory.
Due to the character of the lectures at the Faculty of Medicine and the Faculty
of Dental Medicine, as well as at the Faculty of Veterinary Medicine, the University
has at its disposal  155 pre-clinical laboratories, (36 at the Faculty of Dental Medicine,
96 at the Faculty of Medicine and 23 at the Faculty of Veterinary Medicine), 13 health
institutions (2 at the Faculty of Dental medicine and 11 at the Faculty of Medicine), 67
diagnostic offices (62 at the Faculty of Medicine, 2 at the Faculty of Dental Medicine
and 3 at the Faculty of Veterinary Medicine), 43 operating theatres (6 at the Faculty
of Dental Medicine, 35 at the Faculty of Medicine and 2 at the Faculty of Veterinary
Medicine), with a total area of 161,223 m2. The above data is presented in more detail
below in Table III.  
Table III. Specialized capacities for practical work in the medical
and biotechnical sciences
Diagnostic
Offices

Operating
theatres
for surgical
procedures
and treatment

Total

13

67

43

286

139 695

17163

1396

2970

161 223

639

179

10

6

834

Type of
space

Pre-clinical
laboratories,
theatres,
practice rooms

Health
institutions,
for practical
work

Number

155

Area m2
Number of
seats

Some of the faculties and institutes at the Ss. Cyril and Methodius University
possess their own spatial capacities consisting of buildings as well as open space,
amounting to a total of 415,929 m2. The utilization of the already mentioned spatial
area is specific to some faculties due to the need to perform  experimental and field
work (e.g. botanical gardens, farms, gene-banks etc.), as part of their teaching and
learning process (Table IV).
Table IV. Buildings and areas for experimental work
Institution

Experimental
fields

Farms for
teaching
purposes

Botanical
gardens

Faculty of
Science and
Mathematics

1

2

Faculty of
Forestry

1

Genetic
research

Other

Total

1

14

18

2

1

4
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Faculty of food
and agriculture

2

Faculty of
agriculture

4

Area in m2

148 387

1

3
1

50

218

5

60 040

207 234

415 929

The Faculty of Fine Arts and Drama, some of the Technical Faculties, and
the Social Sciences, in addition to performing part of their lectures and tutorials in
amphitheatres, also have at their disposal special performance theatres and space
reserved for creativity, which altogether occupy an area of 2,300 m2.
Within the scope of the University there are 75 science research laboratories, of
which 16 belong to the Faculties, and 15 are part of the Institutes (Table 6 of the
instruments attached). The efficiency level of the available equipment is summarized
in a separate document.
The number of laboratories that are allocated to the faculties in the various
scientific domains (excluding the Faculties in the medical sciences), is shown in
Diagram 3.

60 laboratories
Technical
25

Humanities
Arts

30

Biotechnical
4

1

Diagram 4. Allocation of laboratories in the scientific domains
     In addition to the space allocated for practical, scientific research, experimental
work, the performance theatre and the space for creativity, the University possesses
a Sports hall for physical education and training (297 m2). The Sports Hall occupies
the central square of the Faculty of Mechanical Engineering in Skopje.  Also, on the
campus of the Faculty of Pedagogy, there is  an open air sports area used for  physical
education exercises (384 m2).
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The University lacks   facilities for sports activities and recreation. Bearing in
mind that the University on average has an enrollment growth of more than 30,000
students annually, the shortage of  appropriate recreational space, and no swimming
pool, presents a serious drawback to the University’s infrastructure. Addressing these
capacity issues should be head-on in the future.     
During the past four years, there has been an increasing trend towards the
qualitative and quantitative upgrading of the computerized equipment throughout
the Ss. Cyril and Methodius University.  
     Table V shows the data for the type of computerized equipment according to the
users (Table 4 of the instruments attached).
Table V. Computer equipment in UKIM according to the users
Equipment

Students

Teaching staff

Administrative
staff

Total

Computers

1277

2029

592

3898

Internet plug-ins

1150

2269

630

4049

LCD projectors

105

217

6

328

Scanners

16

191

49

256

Printers

55

1229

422

1706

The allocation of the computer equipment according to type, in the various
scientific domains, is presented in the following graphs below.

3898 computers
346

206

Technical
1666

675

Humanities
Arts

77
928

Medical
Sciences
Biotechnical
Sciences
Institutes

Diagrams 5. Allocation of computers in the scientific domains
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4049 Internet plug-ins

229
437

72
1835

651

Techni cal
Humani ti es
Medi cal
Sci ences
Bi otechni cal
Sci ences
Arts
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Insti tutes

Diagram 6. Number of internet plug-ins in the scientific domains

328 LCD projectors
29

6 9
Technical

40

150

Humanities
Medical
Sciences
Biotechnical
Sciences
Arts

94

Institutes

Diagram 7. Allocation of LCD projectors in the scientific domains

256 scanners
15

12

42

103

Technical
Humanities

38
46

Medical
Sciences
Biotechnical
Sciences
Arts
Institutes

Diagram 8. Number of scanners allocated in the scientific domains
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1706 printers
143
42

86
452

Technical
Humanities
Medical
Sciences
Biotechnical
Sciences
Arts

570
413

Institutes

Diagram 9. Allocation of printers in the scientific domains
The analysis of the allocation of computer equipment shows that the faculties
in the biotechnical, natural sciences and mathematics, as was expected, were more
equipped than the faculties in the social and medical sciences. Also, a significant
increase was noted regarding the computer equipment  intended for the students, i.e.
that was placed in the computer equipped classrooms, and  other facilities where the
students perform their activities. Furthermore, attention should be paid to the fact
that the installment of the wireless internet at the faculties has become widespread
in the past two years and this has enabled the students greater access to information
on the internet and, most importantly, scholarly and scientific  data bases for research
purposes.
According to the data given in Table 2 of the attached instruments for selfevaluation, it is evident that during the evaluation period, almost all the units at the
University (faculties and institutes) have had access to various data bases, specific
for the scientific field to which they belong. The most often quoted are the following:
EBSCO, INIS (IAEA), Cambridge Journals, SAGE Journals, MEB (Macedonian electronic
libraries), SCOPUS, CCPC, EU, OECD, UNCTAD, WB, IMF, EUROSTAD, ERBR and J
STORE, The European Library, PubMed, HINARI. It should be emphasized that all
the units of the University have a free of charge access to the SCOPUS base with
previously approved IP addresses upon the request of the users.
The data for the total library holdings of the University, including the supply of  
national and foreign literature, and a bibliography of scholarly journals issued during the
last four years, is presented in Table 3 of the instruments for self-evaluation attached.
However, it should be borne in mind that this data is contradictory and incomplete.
The Commission has made a graphic presentation regarding the allocation of the
overall library holdings (books, scripts, manuals, dictionaries, atlases, illustrations,
compendiums...) in the various scientific domains, Diagram 9, and in Diagram 10 and  
11, the supplied library units and journals are presented respectively.
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384129 Library holdings according to scientific domains

Technical
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Diagram 10. Allocation of the total library holdings according
to scientific domains
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Diagram 11. Library units in the scientific domains supplied
in the last 4 years
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The process of computer networking (implementation of the information
technology system), and the standardization of the libraries regarding the processing
of the library holdings, which is an ongoing process, is expected to provide relevant
and unified data at  University level in the future.
In the past period, efforts have been made to increase the number of items
of  technical equipment in both the libraries belonging to the faculties, and those of
the scientific and research institutes at UKIM (Table VI).
Table VI. Review of the technical equipment in the libraries at UKIM
Type of equipment

Number of items

Personal computers

206

Printers

74

Internet connections

161

Photocopiers

22
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SWOT-analysis
S

•
•
•

W

•
•
•
•
•
•

O

•
•
•

T

The didactical space satisfies the norms and standards for
carrying out higher education activities
The opening up of new faculties and dispersed studies in many
areas across the country
Growing scope of supply of learning materials and specialized
literature in the Macedonian language
Satisfactory level of technical equipment and room capacity
Unequal distribution of room capacities and technical equipment
among UKIM members
Lack of sports facilities and swimming pools for recreation
activities
Limited opportunities for the utilization of scientific data bases
and journals free of charge
Not updated, and incomplete  data regarding  library holdings
Lack of concrete information regarding the equipment necessary
for carrying out practical teaching
Opportunities to upgrade the level of technical equipment in the  
research laboratories and other applications, by way of ongoing
government investments
Equipping the laboratories through participation in international
projects, national projects and by integrative means
Finalization and the implementation of the library and IT system

•

Opportunities for creating the right conditions for increasing the
scope of practical teaching in the business sector

•

Possibilities for utilization of the newly constructed public sports
buildings on the part of the students

•

Inconsistent state policy regarding investments in raising the level
of quality  in higher education
Dividing the existing investment funds for higher education in
order to open up new programs of study,  disperse studies and
set up new higher education institutions
Insufficient support from the Budget for the development of
research and educational activities at the University

•

•
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APPENDIX 5
FUNDING

Review of the allocation of funds at the Ss. Cyril and Methodius University
in Skopje for the year 2009
The funding for the overall functioning of UKIM was achieved using, first of
all part of the finances received from the Ministry of Education and Science  i.e. from
the state Budget, and  secondly, from UKIM’s own revenues originating from
the accounts of the units of the University (faculties and institutes).
The revenues and the expenditures of the total assets realized in the fiscal
2009, on the level of the entire University are presented in Table 1, as distinct
items.
The data analysis shows that the University budget in 2009 was about
48,838,000, 00 Euro. State participation in the overall budget was only 38%, in
contrast to the share of the University and its joining units, who provided 62% of
the funding from their own resources. The state Budget participated with 86% which
covers the salaries of the staff, the leases and the compensations; 8% was also used
for utilities, heating, communication and transport, while the rest was used for other
expenses. 42% of the University’s revenues were used for payment of commissioned
services, mainly related to payments for the increased scope of teaching at the
undergraduate studies level, the graduate studies and other projects; 30 % was used
for covering travel costs, utilities and heating, financing construction work and the
purchase of new equipment.  The rest was used for other expenses. The University
participated with 23% of its own resources in covering major expenditures, such as
salaries, rents and compensation payments which compared to the participation of
the state Budget, amounted to 30% coverage.
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1. Introduction
This report is the result of a follow-up evaluation of the Ss. Cyril and Methodius
University in Skopje (hereafter named the University and abbreviated UKIM). EUA’s
Institutional Evaluation Programme (IEP) originally evaluated the University in 2003,
with the report submitted to the University in November 2003. In 2008 the University
requested that IEP carries out a follow-up evaluation, the report of which was
submitted in May 2008.
In 2010, IEP was approached by the World Bank in the context of its
Institutional Evaluation Programme to contribute higher education capacity-building
in the Balkan region and asked to carry out two institutional evaluations, one of them
being at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje. The university wanted a
follow up.
1.1

Institutional Evaluation Programme and follow-up
evaluation process

The IEP is an independent membership service of the European University
Association (EUA) that offers evaluations to support the participating institutions
in the continuing development of their strategic management and internal quality
culture.
In line with the EUA’s Institutional Evaluation Programme as a whole, the
follow-up process is a supportive one. There is no prescribed procedure, and it is for
the institution itself to set the agenda in the light of its experiences since the original
evaluation. The institution submits a selfevaluation report that describes its progress
since the original evaluation and which might also indicate barriers that might be
hindering progress.
The follow-up evaluation is an opportunity for the institution to take stock of
its strategies for managing change in the context of internal and external constraints
and opportunities. As such a follow-up evaluation already took place at Ss. Cyril and
Methodius University in 2008, the Evaluation team decided, in agreement with the
World Bank and the University, instead of following up the implementation of previous
recommendations in a systematic way, to focus on providing recommendations taking
into account how the institution evolved since 2008, especially in the fields of: a. The
integration of faculties into one university; b. The implementation of the ECTS system
and the Bologna reform; c. Internationalisation.
As for the original evaluation, the follow-up process is guided by four key questions,
which are based on a ‘fitness for (and of) purpose’ approach:



What is the institution trying to do?
How is the institution trying to do it?
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1.2

How does it know it works?
How does the institution change in order to improve?
The Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
and the national context

UKIM is by far the largest university in the Republic of Macedonia1, with over
31 000 students enrolled for the academic year 2010-2011.
This figure represents a fall of about 5,000 students compared with 20062007. In appendix 3 of the SER it is suggested that the main reasons for the fall
are the increase in the number of private higher education institutions (HEIs) in the
country and the transfer of two UKIM faculties to a new State University in Stip.
More recently, student numbers have increased; the 2010-11 total being some 4%
greater than the previous year while first year enrolments increased by 18% over the
previous year. The SER indicates that the university needs to investigate the factors
that contributed to the increase.
At national level there seems to be a greater interest on the part of high
school graduates to pursue a university education because the high unemployment
rate makes it difficult for them to find employment. Another relevant factor is that
there are not as yet within the Macedonian higher education attractive alternatives to
universities such as vocational schools or polytechnics.
The Macedonian higher education sector now consists of more institutions
than in 2003: instead of three state universities, there are now four (UKIM, St.
Clement of Ohrid in Bitola, the State University in Tetovo, and the Goce Delcev State
University in Stip), and private HEIs have been developing in recent years. The South
East European University, previously considered as the largest private institution, now
also receives public support. The increased number of institutions had an impact on
funding: each institution, and reportedly especially UKIM as the largest public one,
has seen its share in public funds decrease as the overall state funding for higher
education has not significantly increased during the same period of time.
UKIM now comprises twenty-three faculties and five institutes, plus one
faculty (the St. Clement of Ohrid Faculty of Theology in Skopje) and four public
scientific institutes considered as affiliated to UKIM.
The Republic of Macedonia formally joined the Bologna process in 2003. In
2008, the IEP followup report emphasized how the 2008 law on higher education will
have a major impact on HEIs across the country, especially in defining autonomous
higher education institutions (applicable to all legally established institutions, whether
public or private), and in granting the capacity of legal personality to the university
itself, while the legal functioning of its units would derive from the authorisations
determined by the University Senate. This change proved to be a major one for UKIM,
1 For the purpose of this report and for the sake of consistency with the two previous IEP reports, the Team has chosen to use “Republic of Macedonia” to refer to what is also
known as the “Former Yugoslav Republic of Macedonia” (FYROM).
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given the high level of independence enjoyed by its faculties throughout the history of
the University. The impact of the so-called integration process at UKIM will be further
developed in section 2 of this report.
Since IEP visited the institution in 2008, there have been eight amendments
to the Macedonian law on higher education, and a new law was finally adopted in
February 2011. Its main features are:
1. Precise criteria for assessing students and professors, with a scale of corrective
measures for the latter in case of no compliance;
2. New doctoral regulations, especially for supervising doctoral candidates, with
minimum criteria set for staff to act as supervisors and a maximum number
of candidates per supervisor;
3. Enforcement of the higher education quality assessment and assurance
system, in particular through the Higher Education Accreditation and
Evaluation Board.
The general view expressed during the site visit is that Macedonian HEIs have
been operating under a considerable level of uncertainty over the past three years, as
they have been obliged to adapt to new and newer regulation changes regularly and
with a rapid pace. The dominant impression among students interviewed, however,
was favourable towards the new law, which is seen to be a positive step towards
further improvement in quality of teaching.
1.3

The self-evaluation process

The self-evaluation process was undertaken by a self-evaluation committee
of nine members from various faculties (including five professors, one assistant
professor and three students), chaired by Professor Svetlana Petkovska-Onchevska.
The self-evaluation process took place between November 2010 and March
2011, during a busy period for the institution, and although there is no doubt that the
process was taken seriously by the University, the Evaluation Team’s first impression
was that the process would have been of greater benefit to the university, had a more
reflective and self-critical approach been taken.
However, the self-evaluation report (hereafter SER) and its appendices provided the
Team with valuable explanations on the complexity of the change processes that had
taken place since the last IEP evaluation.
1.4

The Evaluation team

The University’s self-evaluation report along with the appendices was sent
to the Evaluation team in March 2011. The site visit of the Team to Ss. Cyril and
Methodius University took place on 11-14 April 2011.
The Evaluation team (hereafter the Team) consisted of:

Henrik Toft Jensen, team chair, former Rector, University of Roskilde,
Denmark

Richard Lewis, former Pro-Vice-Chancellor, Open University, United Kingdom
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Alina Gavra, student, West University of Timisoara, Romania
Thérèse Zhang Pulkowski, team coordinator, Programme Manager, EUA,
Belgium

The Team would like to thank the Rector, Professor Velimir Stiojkovski, for
having initiated this evaluation as well as for the continued trust granted to IEP. The
Vice-Rector, Professor Elena Dumova-Jovanoska, who acted as the contact person for
this evaluation, should be thanked for her commitment and dynamic liaison work, as
well as her colleagues Ms Katerina Petreska, Mr Zoran Kordoski, Ms Maja Anastasova
Hristova and Ms Kostadina Mokrova, who provided all facilities to ensure a smooth
and pleasant visit. The Team also would like to thank the members of the selfevaluation committee for their work, and all members of the university community
who agreed to participate in interviews and thus contributed to this evaluation. Finally,
the Team is thankful to Mr Gordan Tanaskov, the interpretor, for his contribution
during the meetings as well as during the oral presentation of the evaluation findings.
Institutional Evaluation Programme/Ss. Cyril and Methodius University/May 2011

2. Governance and strategic planning
2.1.

The integration process

The higher education law of 2008 took away the legal entity status from the
faculties and transferred it to the University as a single legal entity. This regulatory
change had a major impact on the functioning of UKIM, and the University undertook a
significant process, known as “integration process”, for harmonising the functions and
areas of activities across the whole institution. The faculties’ work is now submitted
to regulations that codify their relations within the University and their functioning
in accordance to the Statute of the University. The regulations were adopted by
the University Senate and approved by the national Parliament in 2008. The full
implementation of the integration also involved new regulations related to a new
organisational structure (where central governing bodies and management units
have been reinforced), changes in academic procedures, and a joint financial model.
The complexity of such a change process should not be underestimated,
given the high level of independence previously enjoyed by the faculties. The SER
also underlined additional constraints posed by the national legislative environment,
such as the lack of additional public funding for supporting the integration.
Following the organisational restructuring under the integration scheme, the
highest governing body of the University is the Senate, which is presided over by
the Rector. Equally important in terms of governance is the Rector’s Board – which
consists of the Rector, the Vice-rectors, the Faculty Deans, and the Directors of the
subunits, the Academic Councils, commissions and other bodies.
The university is to be commended for the level of student involvement in its
governance. There are ten student members of the Senate (18% of the total) while
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10% of faculty committees are students who are also well represented in all major
bodies such as selfevaluation committees. An independent student union was created
in 1991, and the law restructured it as a student parliament in 2008.
Under the joint financial model, all faculties (which, beside the receipt public
funding, may generate additional resources through the setting of higher tuition
fees, services provided to the society and income from publications) must assign
5% of their additional income to the University – which means that those faculties
with greater opportunities make a larger contribution to the University’s central
resources. The way in which these additional resources are used is a matter for
the Senate to decide. It may be used to improving facilities, such as the repair and
maintenance of buildings of those faculties with more limited resources, or increase
opportunities at University level (for instance, for allowing more students and staff
to attend international conferences or seminars). These resources cannot be used to
increase the salaries of academic staff, which must be generated through public funds
assigned for this purpose supplemented, up to a limit, by the faculty’s own funds.
The Team would like to praise the progress the University has made, and
the planning underpinning these changes. Whilst increased responsibilities were
allocated to the institutional leadership (mostly, the University Senate, the Rector and
the Rector’s Board), an appropriate level of autonomy has been retained at faculty
level for key areas such as conducting research projects, shaping teaching processes,
deciding on student exchanges or managing the faculty’s own financial resources.
This balance between the central and faculty levels was essential to the success of
the integration process, and it seems that UKIM has succeeded in managing the
“paradigm shift” in this regard. The new financial model has also achieved a good
level of consensus across the University. Although there had been some scepticism at
faculty level at the beginning of the process, the feedback was unanimously positive
in that the integration process is perceived as being of real added value for the
faculties:
- Harmonised procedures for teaching and learning has increased the
transparency of academic activities and improved academic record keeping.
These are widely perceived to have beneficial for the quality and modernisation
of teaching;
- It helped improve teaching by instituting comparable processes (e.g.
assessment of professors);
- It initiated projects that would not have been possible to undertake by single
faculties or units;
- A number of activities such publishing and IT benefited greatly by being
managed at institutional level;
- And, last but not least, the integration process is geared towards building up
and reinforcing a University identity, which faculties see as more and more
helpful in promoting their own work outside the institution. The number
of international projects has increased since the change, and the image of
one single and strong University identity was also said to be beneficial in
competing with private HEIs.
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Furthermore, the Team was positively impressed by the thoughtful views
expressed by the senior administrators at central level. The commitment of the
staff engaged at institutional level is of upmost importance in the framework of the
integration process, and the current situation appeared to the Team as promising,
although further effort should currently be devoted to reinforcing the staff in place.
The Team also would like to underline the challenges observed for this
process, for which further attention should be paid:
- Increased paperwork and workload related to procedures at faculty level;
- Some faculties (e.g. medicine), have because of their specific features,
to devote more effort and find more creative ways in order to fit into the
integration process;
- There appears to be an increasing number of faculties and institutes within
the University whose relevance to the overall goals of UKIM is in decline.
There have been some mergers since the last IEP visit but a programme
of further mergers can only be beneficial to the University in terms of costefficiency. This matter is regulated by law and discussions are ongoing with
the Ministry. The Team would recommend the University to explore further
possibilities for merging institutes with related faculties as well as
encouraging increased cooperation between entities with similar
scopes (e.g. increase collaboration between teachers and researchers
of related disciplines based in different faculties, synergies in research or
internationalisation projects, etc.);
- Reinforcing the administrative staff will be needed in the near future, in order
to address properly the challenges ahead: this means an increase in human
resources’ capacity, both quantitatively and qualitatively (through appropriate
training, etc.);
- In order to use fully the possibilities offered at University level, trans-faculty
learning opportunities could be further developed into study programmes
including a major and a minor, or even double degrees. The Team will also
address this topic in section 3.1 of this report.
2.2.

The University’s strategic planning

The Team learnt that the period of the most recent strategic plan for the
institution ended in December 2010. The University Senate, which is the highest
decision making body at institutional level, did elaborate a strategic plan for 20112018, which was planned to be adopted in January 2011. But as the new law on
higher education was adopted in February 2011, the strategic plan is now on hold
because of uncertainties surrounding the upcoming by-law for higher education.
Whereas the Team understands that the many changes occurred at national
level in the last three years have created a “wait-and-see” attitude towards any kind
of middle or long-term planning, it still sees this situation as not optimal, because it
hinders the possibility of the institution creating and further implementing an action
plan related to its strategic planning. The Team would therefore recommend that the
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University Senate adopts the strategic plan for the upcoming years taking into
account the most recent changes, prepares contingency plans to address alternative
management scenarios, should they arise, and arrange any necessary amendments
over time and as the regulatory situation evolves.
2.3.

Quality assurance

The responsibility for quality assurance (QA) is at faculty level. The University
does not have an integrated approach to QA at institutional level. The responsibility
for QA is part of the autonomy of the faculties, which therefore handle it separately.
Results from all faculties’ selfevaluations are consolidated at the University level and
submitted to the University Senate for examination. In order to reach consistency
across faculties, guidelines for conducting the selfevaluations were issued at the
institutional level for the whole University. These guidelines date back to 2002; the
Team believes that new guidelines should be drafted in the near future. Members of
the faculties who participate to the self-evaluations receive training. Every four years,
these results also contribute to the external evaluation report that is issued by an
independent institute at national level.
In addition to these self-evaluation processes, some faculties have other
procedures such as QA for service to society. Those, again, vary from faculty to
faculty according to their specific profiles.
In addition, the Team was informed that data collection and information
systems can greatly vary by faculty. This constitutes a serious issue to address
in the near future, should the University wish to further develop any kind of factbased strategic planning, where the situation would be monitored and future needs
anticipated. The self-evaluation committee also underlined this feature as the biggest
challenge as regards QA tools.
The Team would also like to highlight positive features and promising developments. There is a general agreement that student surveys have become common
practice. Students also notice that changes are made subsequent to their feedback,
even if there is no official communication on the further steps that the deans intend to
undertake. Students usually receive an average of 12 surveys to fill in per year (2 per
year per subject, one of those being for the professor and the other for the teaching
assistant – each of them with approx. 5 questions). With regard to data collection, a
call for collecting electronic record for all faculties and all students is ongoing. This is
a first step towards a centralised structure for data collection at University level.
The Team would recommend the following for enhancing the QA framework
at UKIM:
- Build a comprehensive central QA policy and framework without
removing the responsibility of the faculties, by introducing a “support centre”
at University level;
- Support alumni organisations and further develop graduate tracking
as a QA activity across the University;
- Further reflect and develop a QA policy for research (beyond the number
of publications and similar quantitative indicators) and service to society.
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-

QA for research, in particular, should be taken seriously at institutional level
with regard to the new doctoral regulations to be enforced for, and by, the
whole University (and not by faculty) - see also section 3.3 of this report;
Use of different types of external evaluators as part of the QA
processes;
Systematic data collection of key performance indicators (KPIs),
especially those of relevance to the University management and QA. The
Team would emphasise in this regard the importance of avoiding unnecessary
paperwork and procedures for staff members: KPIs should be thought
through so as to include what the institution needs to know in order to carry
out strategic planning and activities of quality (as opposed to what would
be nice to know). Again, this emphasises the need for strategic planning in
QA, in accordance to short, middle and long-term objecting regarding quality
enhancement in UKIM.

3.

Academic life

3.1.

ECTS and the Bologna process

In 2008, the principles from the Bologna reform in Republic of Macedonia
were applied to all programmes, and all of them were subsequently re-accredited. At
UKIM, the ECTS system is implemented at the level of the whole University. There
is one ECTS coordinator per faculty, whose task is to deal with all issued relating to
credit accumulation, transfer and so on. In addition, related to this change, students
can now choose options in another faculty, up to a certain percentage of total credits
granted by a study programme. However, this does not mean that the students will
graduate with major and minor subjects as such. Further inter-faculty exchanges
could be fostered in this regard, with the aim of introducing, for example, interfaculty
programmes or double degrees.
The Team found unequal understanding across the University as of what
learning outcomes actually are, and how they could help improving teaching and
learning processes. Yet, a better understanding would greatly help the academic
staff and the students to further explore the concept of student-centred learning,
as well as to create possibilities of cross-faculty and interinstitutional exchanges.
Likewise, the Team found the implementation of provisions related to a qualification
framework still work in progress. Faculties, for instance, should try to describe their
education in terms of learning outcomes, competences, and the appropriate
qualification framework.
As regards the remaining issues related to the implementation of the Bologna
principles, the Team would recommend that an initial step should be to clarify what
the ECTS and the Bologna process actually represent. In many European countries,
the process has been used by governments to introduce and/or achieve reforms that
are not really related to Bologna.
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3.2.

Modernisation of teaching and student involvement

The new regulations related to the appointment of academic staff, as
well as new regulations on teaching in general (including transparency in student
assessment), were introduced in the aftermaths of the integration, and their outcomes
were welcomed by the students as an improvement in teaching methods as well
as a step towards increased transparency and quality. Smaller class groups and a
harmonised assessment procedure for teachers, in particular, were pinpointed as
positive changes, although students still perceive that “barriers” exist between some
teachers and their students.
The student parliament was also positive about additional changes related to
the modernization of teaching:
- One was the introduction of a student ombudsman at University level, with a
deputy in each faculty: before 2009, the ombudsman was a professor. Since
then, the student parliament launched a call for selecting an ombudsman
with a certain number of criteria (among others, being a UKIM student in
law). The selected ombudsman is nominated by Institutional Evaluation
Programme/Ss. Cyril and Methodius University/May 2011 12 the University
Senate for two years. Since a student has taken this role, the number of
cases I dealt with increased from 22 cases in 6 years to 75 cases in one year,
illustrating a better connection in solving issues and potential conflicts.
- The corruption present at UKIM, and especially as regards student assessment
(as noticed by the IEP Team in 2003), may well, according to students and
staff, have been eliminated. At most, there remains the danger of too close
a relationship (through family or other connections) between assessors and
students. These cases usually find ad hoc solutions at faculty level.
The Team would like to recommend the following regarding the modernisation
of teaching:
Find ways to remove the student view of “barriers” between teachers
and students;
- Modernise teaching methods, possibly by using incentives provided by
the Bologna process (see also recommendations under section 3.1. above).
Students should be aware however that student-centred learning requires
commitment and action from both parties: teachers and students;
- Develop a more explicit approach to staff development, including
training programmes and schemes.
3.3.

Regulations for doctorates

The new law of 2011 will introduce new regulations related to doctoral
studies. In particular, criteria for supervising a doctoral candidate will be set by law,
with academic requirements to be fulfilled in order to qualify as a supervisor. The new
law, which is expected to be implemented in 2015, will present major challenges for
the University, one of them being the possible shortage of academic staff entitled to
supervise students under the new criteria. In addition, the ageing academic staff is a
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continuing cause of concern, already underlined by the first IEP report in 20032. The
problem could be exacerbated in that it will take some time for newly appointed staff
to satisfy the academic criteria3 and because of the limit, three, of doctoral candidates
that can be assigned to a supervisor. It will therefore be a real challenge for UKIM
to find appropriate academic staff for ensuring the supervision of doctoral cohorts,
should they further grow. The Team noticed that the University already took measures
by encouraging PhD candidates to undertake doctorates under joint supervision, with
the main supervisor based in a foreign university. However, remedying to shortages
of academic staff in-house should include more strategic options.
Doctoral studies are the first area where the University as a whole acts as a
single entity under an integrated scheme. A new Board for Doctoral Studies was put
in place, which is composed by the Vice-rector for Teaching (chair), the Vice-rector
for Research, and five academic staff members from various disciplines, and senior
research associates and research counsellors (of which at least one must come from
the research institutes). The Board discussed various issues, including the sharing
of responsibilities at each level (i.e. transferrable skills education to be organised
by the University and disciplinary and research skills to be organised by faculties)
and the question of fees and funding for doctoral candidates. Following a number of
discussions organised at University level, there seems to be a consensus that a UKIM
School of Doctoral Studies would be the best model for organising doctoral studies.
The University is now facing a period of considerable uncertainty regarding
doctoral programmes. The new law has introduced a new model for doctoral studies
and while the Senate approved in June 2010 a number of new programmes based
on the new model, they have, because of legal uncertainties, not yet been put into
effect. Meanwhile the University is continuing to operate the old model, in accordance
with the new higher education law, which allows so until December 2011. In order
to foster the development of doctoral studies, the Team feels that, despite legislative
uncertainties, the University needs to decide how best to respond quickly to new
demands and changing circumstances. The Team would recommend that:
- The University puts the two models (new programmes and old model) in place
and promotes the new one as forward-looking with regard to international
and European trends as well as offering better possibilities for graduates;
- The University plans ahead its PhD education programme taking into
account subjects, estimation of the number of future candidates interested
by the new programmes, living expenditures including potential incomes
from research projects and need analysis for sustainability. It should also
prepare contingency plans taking into account the current situation, several
possible schemes of evolution and worst case scenarios.
According to the SER 2010-2011, there are almost no academic staff members
younger than 35, and over 75% of professors are over 45 years of age, with great discrepancies across faculties.
3
According to art.7 of the new law, a supervisor for doctoral thesis shall have at
least six published reviewed scientific and research papers in international scientific journals
or international scientific publications, of which at least two papers in international journals
with impact factor, in a given field, in the last five years.
2
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4.

Mobility and internationalisation

4.1.

Mobility of staff and students

Mobility schemes are based on available funding arrangements for students
and staff in which UKIM participates, namely:
- the BASILEUS (Balkan Academic Scheme for the Internationalisation of
Learning together with EU Universities) programme, coordinated by Ghent
University under Erasmus Mundus. BASILEUS provides the most attractive
grants for both students and staff
- the Joint EU-SEE programme, also funded by Erasmus Mundus
- The Erasmus mobility programme, funded under the Lifelong Learning
Programme (Erasmus).
The Team met several Erasmus coordinators as well as the staff of the
Office responsible for mobility at the University level. There is a developed system of
Erasmus coordinators at faculty level, who should be praised for their commitment.
Whereas the Team is aware that all mobility figures should be assessed in relation to
the size of the country (and its higher education critical mass) as well as quotas given
by external bodies (such as in the case of the number of Erasmus or Basileus grants
available for Macedonian students), it would still like to point out that the number of
exchanges seems to be very small.
Most of interviewees agree in this regard that the number of exchanges
should be increased. They also generally acknowledge that mobility is being improved
and that there are continuing efforts to achieve further improvement. Recognition
differs from discipline to discipline, and there is a close coordination between Erasmus
and ECTS coordinators based in faculties. Some students expressed their concern
that credits acquired abroad are not being recognised, but most agreed that they
receive the appropriate information before organising their exchange experience.
Moreover, although a fair number of classes are organised in English, there is no
specific language class for preparing outgoing students.
Finally, UKIM is the first Macedonian university to organise joint degrees
with several other European universities in Italy, Germany, France, Sweden, and
elsewhere. Teaching is provided in both places and teachers from partner institutions
sometimes visit UKIM. This is confirmed by many of students interviewed, who have
on occasion been taught by visiting international staff.
The Team would recommend that the University increase the number
of exchange students by offering more courses taught in English language (in
order to attract more incoming students) and further explore grant schemes (e.g.
provided through donations, partnerships with the industry, multinational companies,
foundations, alumni associations and public authorities). Likewise, staff exchanges
should be promoted through grant schemes to be developed for staff, and by
using the participation in staff exchanges as a factor for career promotion. More
generally, mobility seems to be perceived at UKIM management level as only related
to funding, whereas it also should be related to strategy and policies to be put in
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place at institutional level. In particular, the University needs to develop a plan to
be implemented after the Basileus programme ends (by 2014).
4.2.

Towards an internationalisation policy

The Team commends UKIM’s participation in several projects supported by
European funds, which allow working at trans-national level. There is no doubt that
various initiatives flourish at each level of UKIM. Faculties, or individual staff members,
seem to make good use of their contacts and resources for establishing cooperation
schemes that could be beneficial to their students, to staff members, as well as to
the further development of UKIM (and in particular of its research activities). Good
examples such as the establishment of a regional South Eastern European Centre
for Law, which promotes itself as a specialised “niche” in the region and is based on
trans-national expertise, should be underlined and praised. UKIM would certainly gain
from collecting examples of good practice and organising platforms for sharing
them at the level of the institution.
On another level, the Team would like to point out that an internationalisation
policy, especially when it touches upon balancing future institutional challenges (such
as in the case of joint doctorates with institutions abroad, see above section 3.3),
should not be limited to mobility schemes and funding. The Team would see as useful
to focus on the possibility of envisaging the University’s internationalisation
policy as an all-encompassing and horizontal feature across the institution, and going
beyond the summing up of individual initiatives collected at the faculty level. Such
a policy could, for instance, include an action plan based on an exhaustive analysis
of needs that could be met through internationalisation, clear patterns of potential
partnerships that could be realistically carried out within the framework of UKIM’s
current autonomy and funding schemes, mid-term and long-term goals in terms
of mobility numbers, etc. Finally, an Office for Internationalisation established at
institutional level would be necessary as a tool for such a strategy, as well as providing
an interface between faculty initiatives (which should certainly be encouraged) and
the institutional leadership.

5.

Conclusion

In conclusion, the Team would like to congratulate the University for
its achievements over the past years. Changes that took place since the first IEP
evaluation in 2003 were noticeable. The dynamism and commitment of all those
involved in change processes within the institution should be praised.
The Team would like to encourage strongly the University to continue
and further develop its forward-thinking attitude, instead of awaiting national and
legislative developments and present itself as a pioneer institution, proud of its identity
and able to offer forward-looking and innovative solutions in a changing environment.
Communication with the external world (including the business world, future students
and their families, etc.) should emphasise the contribution it can make to Macedonia
and the wider regional community.

