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Драги студенти – бруцоши, добредојдовте на најстариот, најголемиот и најдобриот универзитет во Македонија.
Почитувани присутни, денес имам особено задоволство и пријатна должност срдечно да ве поздравам и да
ви се заблагодарам што ја
прифативте поканата да присуствувате на оваа наша свеченост и за прв пат заеднички да го одбележиме почетокот на академската 2009/2010
година на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје.
Истовремено, дозволете ми
од името на академската заедница, со особена почит да ги
поздравам нашите ценети
гости:
-

-
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претседателот на Владата на Р. Македонија,
м-р Никола Груевски;
министерот за образование и наука, г. Никола
Тодоров;
потпретседателот
на
Владата задолжен за евроинтеграции, д-р Васко
Наумовски;
министерот за информатичко општество, м-р
Иво Ивановски;

-

министерката за внатрешни работи, г-ца
Гордана Јанкуловска;
претседателот на МАНУ, академик Георги
Старделов;
неговото
блаженство,
архиепископ
охридски и македонски г.г. Стефан;
неговото високопревосвештенство, митрополит струмички г. Наум;
претседателот на Уставниот суд на Р. Македонија, г. Трендафил Ивaновски;
претседателот на Врховниот суд на Р. Македонија, г. Јово Вангеловски;
претседателот на Стопанската комора на
Македонија, г. Бранко Азески;
претставниците на верските заедници во
РМ;
претставниците на бизнис-заедницата со
којашто соработува УКИМ;
претседателот на Студентскиот парламент на УКИМ, г. Самоил Малчески.

Денес, на овој значаен ден, со нас се и членовите на Универзитетскиот совет, членовите на
Сенатот на Универзитетот, членовите на Ректорската управа, деканите и директорите, вашите
професори и асистенти, како и поранешните
ректори на Универзитетот, кои исто така ги поздравувам.
Драги студенти, драги гости, почитувани
пријатели на Универзитетот,
Ова е прв пат во историјата на Универзитетот, заеднички да го одбележиме почетокот на академската година. Ова е прв пат, како
интегриран универзитет да ја видиме на едно
место вашата младост, сила и моќ. Сите вие,
7.000 студенти, кои денес ја започнувате вашата академска кариера на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, сте сила и виталност
не само на нашиот Универзитет, туку и на државата.
Драги студенти, денес станувате членови
на академската заедница, студенти на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје. Тоа
е чест, но и голема обврска, затоа што треба
да ги чувате и да продолжите да ги развивате начелата на кои се
темели нашиот Универзитет, а тоа се знаењето,
идеалите на науката,
автономијата и хуманизмот.
Оваа 2009 година ја
минуваме во знакот на
нашиот голем јубилеј –
60-годишнината од основањето на Универзитетот. Како достоен нас-

ледник на епохалното дело на сопокровителите на Европа, светите браќа Кирил и Методиј,
тој е основан во далечната 1949 година, врз
темелите на Филозофскиот факултет основан
во 1920 година, како прва високообразовна
институција на овие простори. Оттогаш, нашиот Универзитет е во постојан подем. Започнувајќи со Филозофскиот факултет, Универзитетот постојано растеше и се развиваше. Најмладите факултети – Факултетот за ветеринарна медицина и Фармацевтскиот факултет се
основаа во 1995 година, а од минатата година,
како придружна членка со посебен статус е и
Православниот богословски факултет „Св. Климент Охридски“. Изодувајќи го гордо, чекор по
чекор, шестдеценискиот пат на својот развој,
денес Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
претставува функционална заедница на 22
факултета, 9 научни институти и 9 придружни
членки.
Денес, како академска заедница на професорите, соработниците и студентите, одговарајќи
на глобалните предизвици, Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ е современ универзитет, кој
остварува успешна долгогодишна билатерална
соработка со повеќе од 80 еминентни универзитети во светот и голем број академски мрежи. Со тоа, нашиот Универзитет е водечки во
земјата по својата поврзаност со меѓународните академски заедници, преку различни
форми на креативна соработка, следејќи го
темпото на глобалните научни, технолошки и
образовни иновации.
Потпишувањето на програмата за мобилност „Erasmus Mundus External Cooperation
Window“ минатата година, програмата за размена „Basileus“, како и пристапувањето кон
програмата „Erasmus“ оваа година, се уште
една потврда за нашиот квалитет и компатибилност со европскиот модел на високото
образование. Голем број ваши колеги веќе
остваруваат мобилност на партнерските уни-
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верзитети во Гент, Ница, Лунд, Рим, Љубљана, Софија, Загреб и Хајделберг. Во јуни оваа
година, на задоволство на сите на Универзитетот, како ректор го потпишав конзорциумскиот договор за пристапување на нашиот
Универзитет кон проектот „JoinEUSEE“, кој
почнува од оваа академска година и преку кој
студентите ќе можат да остваруваат студентска мобилност на партнерските универзитети
во Грац, Брно, Лувен, Болоња, Гранада, Гронинген, Рига, Турку и Вилнус. Вклучувањето
во оваа интернационализација е јасна потврда
за определбата на нашиот Универзитет за квалитетно образование согласно со принципите
на Болоња и европскиот кредит-трансфер систем, а сè во функција на создавање високопрофесионални кадри кои ќе придонесат во развојот и просперитетот на државата. Тоа е јасна
потврда за квалитетот на нашето образование,
за квалитетот и прифатеноста на нашата диплома во Европа и во светот.
Тоа е уште еден доказ дека вашиот избор за
продолжување на образованието на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е вистинскиот.
Нашиот Универзитет е познат и признат во
светски рамки, а според податоците, тој е најдобро рангиран универзитет од Република Македонија на светската скала, далеку пред другите универзитети од државата.
Прифаќајќи ги сите предизвици што ги носи плурализмот во високото образование, ние
на Универзитетот постојано ја јакнеме својата
конкурентност, се поврзуваме со стопанството, нудиме нови решенија со кои стануваме
партнери, а не критичари. Нашите студенти
со својот интелектуален капитал се посебно
ценети и барани на пазарот на знаење. На
нашиот Универзитет, драги студенти, ќе добиете вистинско знаење, знаење употребливо
на сите континенти.
Вашиот избор да студирате на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ посебно нè радува,
зашто ќе му се придружите на големото академско семејство од преку 110.000 дипломирани студенти, 6.000 магистри и 2.300 доктори
на науки кои своето образование го стекнале
на нашиот Универзитет. Да се биде добар студент и добар стручњак не е лесно, ве очекува
напорна работа.
Без оглед на тоа која од 180-те студиски
програми на нашиот Универзитет сте ја избрале како ваша животна професионална определба, секоја струка бара постојана работа,
образување и надградување. А за да бидете
добри студенти и успешни во струката, почитувани колеги - студенти, соработувајте со вашите професори и посветете им се максимално
на студиите, зашто само така ќе ги отворите
вратите на знаењето и науката, ќе бидете корисни за себе, за вашите семејства и за нашата
татковина Македонија.
Драги студенти - бруцоши, ви посакувам
успешни студии.
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Универзитетскиот сенат на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј”, на седницата одржана
на 11.9.2009 година, го верифицираше мандатот на д-р Рената Славеска-Раички, вонреден професор на Фармацевтскиот факултет, за
член на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во мандатниот период до 2012 година.
Истовремено го потврди изборот на м-р
Гордана Јосифова-Неделковска, редовен
професор, за декан на Факултетот за музичка уметност.
Универзитетскиот сенат донесе одлуки за
избор во звањето редовен професор на
д-р Јасминка Ризовска-Атанасовска, вонреден професор на Шумарскиот факултет, на
д-р Александар Трендафилов, вонреден
професор на Шумарскиот факултет и на
д-р Верка Георгиева, вонреден професор на
Факултетот за електротехника и информациски
технологии.

Универзитетскиот сенат на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј”, на седницата одржана
на 29.9.2009 година, разгледа повеќе прашања
од делокругот на своите надлежности. Притоа,
го верификува мандатот за член на Универзитетскиот сенат на проф. Јорданчо Чеврески од Факултетот за драмски уметности и
донесе Одлука за потврдување на изборот на
д-р Никола Јанкуловски, за декан на Медицинскиот факултет.
Универзитетскиот сенат донесе одлуки за избор во звањето редовен професор на:
д-р Калина Треневска-Благоева, вонреден
професор
на
Економскиот
факултет,
д-р Влатко Илиески, вонреден професор на
Факултетот за ветеринарна медицина, д-р Јошко Миленковски, вонреден професор на
Факултетот за физичка култура и на д-р Аслан
Хамити, вонреден професор на Филолошкиот
факултет „Блаже Конески“.

Во рамките на процесите за интегрирано дејствување и функционирање на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје усогласени со Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот, во Универзитетски весник ги претставуваме раководните органи на единиците и
придружните членки на Универзитетот. Во зависност од обемноста на содржините и актуелните настани, во секој број објавуваме биографски податоци на еден или повеќе декани на
факултети, односно директори на научни институти.
Во овој број ги претставуваме ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ЈАНКУЛОВСКИ И ПРОФ. Д-Р ГОРАН АЈДИНСКИ.

Проф. д-р Никола Јанкуловски,
декан на Медицинскиот факултет

Д-р Никола Јанкуловски е
роден на 4.3.1958 година, во
Ресен. Основно и средно образование завршил во Скопје.
На Медицинскиот факултет
во Скопје се запишал во
учебната 1976/77 година и студиите ги завршил со среден успех 9,3.
Како студент повеќе години бил активен член на Научниот клуб „Академик проф.
д-р Димитар Арсов” при Медицинскиот факултет во Скопје и учествувал во работата на
стручните состаноци и конгреси каде што презентирал трудови.
По завршувањето на Медицинскиот факултет и задолжителниот лекарски стаж на
1.5.1984 година, добил стипендија од Министерството за наука на Р. Македонија да работи на Клиниките за хируршки болести, а од 1.5.1985 година се вработил на Клиника-

та за дигестивна хирургија
при ООЗТ-Клиники за хируршки болести при Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје.
Во 1988 година е избран за
помлад асистент, во 1991 година за асистент по предметот
хирургија, а во 1996, 1999 и
2003 година е реизбран во
истото звање.
Од изборот за помлад асистент активно учествувал во
изведувањето на практичната
настава по општа и воена
хирургија. Кон вежбите пристапувал со ентузијазам и им
го пренесувал потребното знаење на студентите настојувајќи да го потенцира практичното и трудејќи се практичната настава да биде на адекватно ниво и со педагошки
однос во прикажувањето на
пристапот кон лекувањето на
хируршкиот болен.
Специјалистичкиот испит
по општа хирургија го положил во 1990 година.
Како лекар на специјализација, во два наврата, престојувал на Клиниката за општа
и васкуларна хирургија на
Воено-медицинската академија во Белград.
Учествувал на повеќе научни и стручни состаноци на
Клиниката, Македонското лекарско друштво, како и на
повеќе симпозиуми и конгреси во земјата и во странство.
Д-р Јанкуловски има објавено бројни научни и стручни
трудови во домашни и во меѓународни списанија.
Во текот на септември
1996 година имал стручен пре-

стој во Клиничкиот центар
на Србија, на Институтот за
болести
на
дигестивниот
систем во Белград, кај проф.
д-р Р. Чоловиќ.
Во текот на март 1999 година имал стручен престој во
хируршката болница „Klinik
in Park“ во Цирих.
Од 1999 до 2002 година
бил хонорарен наставник по
предметот хирургија во Државното средно медицинско
училиште „Д-р Панче Караѓозов“ во Скопје.
Во август 2000 година престојувал на Клиниката „Johann Wolfgang Goethe“, во
Универзитетскиот медицински центар во Франкфурт, кај
проф. Met Encke.
Во 2001 година остварил
стручен престој во болницата
„Хенри Мондор“ во Париз, а
во јуни 2002 година во
St. Marks Hospital и Hammer
Smith (Imperial College) кај
проф. Nagy Habib, во Лондон.
Во декември 2002 година,
д-р Никола Јанкуловски ја одбрани докторската дисертација под наслов: Процена на
имунокомпетенцијата кај билијарната опструкција и улогата на билијарната дренажа
врз прогнозата на болеста.
Во текот на март 2004 година бил на стручно усовршување за еднодневна хирургија
во Универзитетската болница
„Umberto I“, кај проф. V.
Pezzangora.
Во април 2004 година е избран за доцент по предметот
хирургија на Медицинскиот
факултет во Скопје. Член е на
Стручната комисија при Лекарската комора на Македонија, Комисијата за меѓународна соработка на Медицинскиот факултет во Скопје, ка-
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ко и на Комисијата за наука на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и др.
Од изборот за доцент предава определени
поглавја од воената, општата и дигестивната
хирургија. Постојано се труди да ги пренесе
најновите сознанија од своето искуство и од
литературата и нивната можна примена во
наши услови. Активно учествува во теоретската и практичната едукација на специјализантите по хирургија и сродните гранки.
Во јуни 2004 престојувал кај проф. F.
Herbst на АКН-клиниката во Виена, а во мај
2008 имал стручен престој во Клиничкиот
центар во Љубљана.
Од мај 2003 година, д-р Јанкуловски е член
на Друштвото на колопроктолози на Југославија, од февруари 2006 е член на Американското здружение на абдоминални хирурзи
(ASAS), а од ноември 2008 година е член на
Европското здружение на дигестивни хирурзи.
За време на досегашната работа покажува
ефикасност и студиозност кон хируршката
проблематика, со постојан стремеж кон усовршување и проширување на своите знаења.
Од септември 2007 до 1 април 2009 година
е избран на функцијата директор на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија.
Од 1 април 2009 година е назначен за в.д.
декан на Медицинскиот факултет од страна
на ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, а од 22 септември е единствен утврден кандидат од страна на Наставно-научниот совет за декан на Медицинскиот
факултет во Скопје.
На 29.9.2009 година, Универзитетскиот сенат ја потврди Одлуката на ректорот на
УКИМ за избор за декан на Медицинскиот
факултет за мандатниот период 2009-2013 година.

Проф. д-р Никола Јанкуловски,
декан на Медицинскиот факултет

ПРОГРАМА

за работата на Факултетот за периодот
2009-2013
ПРОЦЕС НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ПРОМЕНИ
Предлагањето Програма за работата на Факултетот е сложена работа која секогаш предлагачот го става пред сериозен проблем. Програмата сама по себе не значи многу, доколку не
биде поддржана од целиот колектив и доколку
секој не го даде својот придонес во нејзината
реализација. Затоа, во оваа Предлог-програма
се содржани актуелните насоки за размислување, проблемите со кои се соочува Медицинскиот факултет и можните решенија. Во неа, како
и во секоја програма, сите треба да се стремиме
да оствариме повеќе од тоа што можеме, но и
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да го предлагаме она што можеме да го оствариме.
Основни постулати од кои треба да се тргне
во развојот на Факултетот треба да бидат ставовите кои произлегуваат од светската декларација за високото образование, Болоњската
декларација и Декларацијата од Глазгов, а тоа
се: применливост на светските трендови во
образованието, квалитет и проценка на високото образование, управување со финансиите и
меѓународна соработка. Притоа, треба да се земат предвид Законот за високото образование,
Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Правилникот за внатрешната организација и работењето на Медцинскиот факултет, како
и дополнителни задачи на приспособување на
Факултетот на актуелниот европски високообразовен и истражувачки простор (European
Higher Education Area – EHEA и European Research Area – ERA).
Затоа, во наредниот четиригодишен период
треба да се интензивираат процесите на подобрување на организацијата на Факултетот, квалитетот на образованието, студентскиот стандард, условите за студирање, подобрување на
финансиските ресурси на Факултетот, меѓуфакултетската и меѓууниверзитетската соработка
итн.
Факт е дека Факултетот сè уште работи во
отежнати услови и покрај тоа што со потпишувањето на спогодбите меѓу Факултетот и универзитетските клиники е остварен значителен
напредок во решавањето на отворените прашања, како статусот на наставниците и соработниците и некои прашања од финансиски аспект. Истовремено, доцнењето во формирањето
на Советот за финансирање на високото образование придонесува нашиот Факултет да нема

јасна и доволна финансиска конструкција во добивањето на средствата од државата и потребниот кадар. Тоа истовремено негативно се
одразува и врз водењето на правилна кадровска, наставно-образовна и научно-апликативна
политика, а во иднина Факултетот ќе мора во
голема мера да се потпира врз сопствените
можности во креирањето на стабилна и долгорочна финансиска политика, во интерес на развојот на Факултетот, на студентите и наставниците.
За реализација на оваа Програма, со оглед
на сложените економски услови во државата,
Медицинскиот факултет ќе настојува сите тешкотии да се надминат со помош на Универзитетот и соодветните министерства, имајќи ја предвид пред сè важноста на Факултетот за државата. Исто така, строго ќе се води сметка за исполнување на стандардите за медицинска едукација регулирани со директиви на Европскиот
парламент и Советот на Европа, за признавање
на професионалните квалификации, како и посебниот третман во европскиот високообразовен заеднички простор, како регулирана професија.

Организација на Факултетот

Организацијата на Факултетот е дефинирана
во Правилникот на Факултетот. Потпишувањето на Меморандумот со Министерството за
здравство, како и спогодбите со универзитетските клиники во април 2009 годна, се основен темел во дефинирањето на организациската структура на Факултетот. Иако современиот тренд на
менаџерско работење е опција на избор, сепак
треба да се овозможи подеднакво развивање на
сите единици и дисциплини (претклинички и
клинички), тргнувајќи од фактот дека медицинските науки се со многу специфики, што ги одде-

луваат од другите научни подрачја во квалификационата рамка.

Наставна дејност

Медицинскиот факултет е една од најстарите високообразовни институции во државата,
што значи дека имаме голема одговорност за
одржување на нивото на квалитет во наставата
и пренесувањето на знаењето на помладите генерации. Нашата основна задача е да продуцираме високообразовани доктори по медицина,
кои ќе имаат современи теоретски и практични
знаења, применливи во државата и во светот;
затоа, мораме што подобро да се адаптираме на
промените на едукацијата во струката и во целост да ги имплементираме болоњските принципи и европскиот кредит-трансфер систем.
Потребното знаење на светскиот пазар на
трудот што треба да го имаат докторите по
медицина е дефинирано со акти и директиви, а
останува само неговата практична имплементација.
Во наредниот период треба да се вложат
напори за подобрување на наставната дејност
на Факултетот преку осовременување и зајакнување на материјалната база на наставниот
процес, како и осовременување на наставните
програми со воведување на поголема застапеност на практичната настава, согласно со болоњските критериуми и Законот за високото
образование. Иако ваквите промени се доста
комплицирани за факултет како што е Медицинскиот, сепак треба во целост да се ангажираме овие процеси да продолжат, но и да се
заложиме државата адекватно да ги финансира.
Во контекст на подобрувањето на квалитетот
и вклучувањето во европските текови, треба да
се настојува да се изработат т.н. Double degree
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или Joint degree програми, со други универзитети од Европа со кои Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ има потпишано такви договори,
а по пример на веќе постојните такви програми
кои функционираат на Универзитетот.
Кога станува збор за наставната дејност,
посебно внимание треба да се обрне на третиот
циклус (со оглед на тоа што како регулирана
професија е воведен интегриран прв и втор циклус на настава), односно на воведувањето докторски студии, кои на Универзитетот треба да
започнат да се спроведуваат согласно со Законот за високото образование од септември
2009. Исто така, постојните специјалистички
студии треба да се иновираат со нови наставни
содржини во насока на подобрување на квалитетот и услогласување со соодветните програми
од земјите на ЕУ, заради компатибилност на
профилираните кадри.

Научноистражувачка дејност

Научноистражувачката дејност се вбројува
во основните дејности на секоја високообразовна организација. Таа претставува значаен развоен фактор, детерминиран во пошироки рамки.
Трансферот на нови знаења е во директна зависност од развојот на сопствената наука. Во оваа
насока треба да ја разбиеме фамата за непродуктивна наука и поактивно да го вклучиме Факултетот во истражувачката дејност.
Во наредниот период ќе треба да се настојува
и да се посвети поголемо внимание на научноистражувачката дејност, односно аплицирање на
научноистражувачки проекти во земјата и во
странство. Неопходно е максимално ангажирање на сите поединци, наставно-научен и соработнички кадар во изработка на научноистражувачки проекти кои ќе бидат ставени во функција на развојот на медицинските науки.
Потребно е да се негуваат и зајакнуваат контактите и соработката со партнерските медицин-
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ски факултети во регионот и пошироко,
како и искористување на средствата
од соодветните фондови и програми
(TEMPUS,
FP7,
UNESCO, NATO Science for Peace, IAEA,
билатералните програми и др.). Притоа, треба да се настојува да се избегнува
индивидуализмот во проектната и
научноистражувачката работа, со што
би се добило на компетентност, економичност и репродуцибилност во работата. Исто така, секаде каде што е тоа
можно, треба да се
аплицира на заеднички макропроекти со други тимови
од Универзитетот, како и да се искористат
потенцијалите на веќе проверените и функционални конзорциуми во кои е вклучен нашиот
Универзитет.

Здравствена / апликативна
дејност

Здравствената дејност е основа на едукативната и научната дејност на Факултетот. Преку
неа се остварува најзначајниот сегмент во процесот на едукација – практичната обука на идните доктори, специјалисти и супспецијалисти.
Затоа, еден од најважните приоритети на оваа
Програма претставува развојот на оваа дејност.
Исто така, здравствената дејност исполнува голем дел од работното време на поголемиот број
наставници на Факултетот, заради фактот што
најголемиот дел од наставниците се истовремено и здравствени работници. Но, треба да се
има предвид фактот дека се доведува во прашање реалната мотивираност на наставниците
и соработниците на Факултетот за едукативна,
научна и здравствена активност, а како основна
причина е нивното несоодветно наградување.
За таа цел, треба што поскоро да се најде решение за спроведување на колективниот договор
за здравство со неговите клаузули.
Факултетот, како највисока високообразовна
организација од областа на медицинските науки во државата, треба активно да ги поддржува
и да учествува во модернизирањето на здравствените услуги во терцијарното здравство, преку постојано воведување на нови технологии и
медицински методи (напредната лапароскопска хирургија, кардиохирургија, трансплантација на ткива и органи, најсовремена дијагностика и лекување на болести, развој на институти за современа дијагностика и др.).
За остварување на овие цели ќе биде
изготвена програма за мобилност со приорите-

ти за усовршување на наставниците, асистентите и докторите во познати странски институции, со користење на постојните странски
фондови во кои членува Универзитетот, при
што Факултетот треба преку соодветни сопствени фондови да даде дополнителна стимулација
со обезбедувањето на одредена финансиска
поддршка.
Факултетот работи во крајно сериозни услови, во коишто пазарот на услуги и конкуренцијата не признаваат импровизации и нестручност. Затоа, со крајна сериозност, ќе бидат
поддржани сите активности кои ќе резултираат
со квалитетно унапредување на здравствените
услуги, подобрување на едукативната база на
Факултетот и создавање услови за високософистицирани научни истражувања.

Студенти

Во наредните години ќе се работи на постепени мерки за задоволување на студентскиот
стандард, со користење на соодветните добри
примери и показатели од угледните европски и
светски универзитети. Овие стандарди вклучуваат кадровска покриеност, просторни услови,
опременост со студиска опрема, посебно информатичка, и соодветен книжен фонд.
Грижата за книжниот фонд во наредниот
период, со постојано јакнење на електронските
книжни содржини, посебно оние поврзани со
списанија и периодика, ќе биде фокусирана на
понатамошни чекори кон поврзување на нашата Библиотека во ефикасен и функционално
поврзан универзитетски библиотечен систем.
Развојот на медицинската наука и современата медицинска едукација и знаења се во корелација со достигнувањата и на другите науки и
техниката. Затоа, развивањето и интензивирањето на различни облици на факултетска дејност во состав на доживотното учење и обезбедувањето логистика, административна поддршка и други облици на поддршка и вклучување
на што поголем број на доктори на медицина
во програмите за доживотно учење, треба да
бидат една од примарните задачи во наредниот
период.
Трет клучен елемент
на болоњскиот процес е
зголемување на мобилноста на студентите. Нашиот Факултет, од аспект
на квалитетот на кадарот
што го образува, е познат
и признат во пошироки
рамки. Не беа многу дамнешни времињата кога
кај нас се образуваа студенти од многу странски
земји. Сè уште од аспект
на квалитетот на наставата и од финансиски аспект можеме да кажеме
дека сме конкурентни во
европски рамки. Во иднина треба да се обезбедат
претпоставки за прифаќање на поголем број странски студенти и предавачи

на нашиот Факултет. За жал, иако Медицинскиот факултет е еден од столбовите на нашиот
Универзитет, досега тој активно не партиципира во програмата Basileus, во која членува Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, која нуди
големи можности, а преку која веќе престојуваат одреден број странски студенти на факултетите на Универзитетот, како и наши студенти
на универзитетите, кои покрај нашиот се вклучени во мрежата (Лунд, Хајделберг, Копенхаген, Рим, Ница, Љубљана, Загреб, Белград,
Софија, Тирана).
Исто така, преку органите и телата на Универзитетот треба да се иницира програма со
Министерството за образование и наука за
дополнителна финансиска поддршка за престојот на наши студенти на универзитетите во
странство (покрај постојните програми како
CEPUS, Erasmus, Socrates, Basileus и др.), а до
формалниот почеток на учество на Универзитетот во програмата Erasmus Mundus, да се
искористи учеството во двете иницијативи на
Европската комисија, Erasmus Mundus – West
Balkan Window и Erasmus Mundus – External
Cooperation Window, како и во програмите на
размена кои ги нуди програмата CEPUS.

Финансии, инвестиции и развој

Како што е познато, финансирањето на дејноста на Факултетот, како и целото високо образование во државата, е според Законот и годишните програми за реализацијата на Програмата
за високообразовна дејност која се врши од Буџетот на Р. Македонија, додека, пак, студиските
програми се финансирани од страна на Министерството за образование и наука и дополнително од студентските партиципации. Се
соочуваме со ограничени финансиски средства
од буџетот за реализирање на наставниот процес, необезбедување средства за кадровско обновување, како и посебна финансиска поддршка за имплементација на болоњскиот процес.
Нужен предуслов за успешно одвивање на
образовниот и научноистражувачкиот процес
на Факултетот е ургентно донесување на пред-
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лог-мерилата за финансирање на високото образование, врз основа на индикатори за реално
чинење на образованието на одредени профили. Таков модел во државата немаме, а тоа е
особено значајно за факултетите како што е
Медицинскиот со оглед на реалната цена на
чинење на студиите која е далеку повисока од
она што Факултетот го добива од Министерството или висината на средства кои се уплаќаат по
основ на кофинансирање или партиципација.
Затоа, Факултетот ќе ги поддржува плановите и напорите на Универзитетот да се премине
на финансирање со пресметковна ставка (т.н.
lump-sum), со што Универзитетот ќе преземе
задача за извршување на годишните планови
во согласност со своите развојни планови за факултетите.

Кадар

Кадровската политика е еден од основните
предуслови за успешно остварување на образовниот и научноистражувачкиот процес на Медицинскиот факултет, особено во контекст на
прифаќање и спроведување на болоњскиот систем, затоа што болоњската реформа наметнува
битно различен пристап во изведувањето и квалитетот на наставата. Таа бара поголем ангажман, повеќе време за студентите, помали групи
итн., што со оглед на ангажманот на соработниците и наставниците во делот на здравствената
заштита како дејност на клиниките може да
претставува дополнителен проблем. Затоа, треба да се настојува државата да ја субвенционира, во рамките на нејзините можности, имплементацијата на болоњскиот систем (преку нови
вработувања на млад кадар и други форми).
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Медицинскиот факултет, како и целото високо образование во Р. Македонија, се соочува со
сериозен проблем – недостиг на млад наставнонаучен кадар. Премногу смело би било да кажеме дека проблемот е едноставен и дека ќе се
реши одеднаш, но убеден сум дека со системски
приод, со поддршка од Универзитетот и ресорното Министерство ќе биде ублажен, а во догледно време и надминат. Како што е познато,
согласно со Законот за високото образование и
Статутот на Универзитетот, од 1 јануари оваа
година, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје е интегриран универзитет и сите вработувања и политиката за нивна реализација
пред Министерството за образование и наука и
Министерството за финансии ќе ги координира
Универзитетот. Тргнувајќи од значењето на Факултетот за државата, како и потребите на катедрите на Факултетот за нови вработувања, ќе
биде изработен елаборат за реалните потреби и
приоритетите, при што ќе се утврди динамика
за сукцесивно пополнување на потребните работни места во наредниот период.

Управување со квалитет

Развивањето на сопствена култура во управувањето со квалитетот на Медицинскиот факултет, како процес со кој ќе се подигнат свеста и
професионалната одговорност, и ќе се даде придонес во формирањето на заедничката рамка
на EHEA, ќе биде согласно со стандардите и
директивите за обезбедување на квалитет во
EHEA. Така, во наредниот период ќе се работи
на зајакнување на системот за управување со
квалитетот на Факултетот, преку сертифика-

ција со ISO 9001-2000, како и акредитација на
лабораториите со ISO 17020, ISO 17024.

Почитувани колеги,

Сигурно е дека предложената Програма за работата на Медицинскиот факултет во Скопје, во
наредниот четиригодишен период нема да може да ги имплементира сите аспекти на предвидените промени, но треба веднаш да се започне
со активности кои во основа ќе ги имаат досегашните постигнати резултати, како и идеите
за поодделните прашања во наредниот период.
Тоа значи продолжување на започнатиот процес на организациски промени на начинот на
работа на Факултетот, како и неговиот одговор

на предизвиците со кои се соочува имплементирајќи ги Законот за високото образование и
Статутот на Универзитетот.
Исто така, Програмата која ја предлагам се
темели на моменталната сложена состојба на
Факултетот и можностите за неговиот развој согласно со наставно-образовната и здравствената дејност. Но, во претстојниот четиригодишен
период, меѓу другото, ќе треба да се изготви и
долгорочна програма за развој на Факултетот,
каде што ќе бидат програмирани за подолг временски период целите и начините на развојот
на образовната, научната и здравствената дејност, согласно со потребите на општеството и
медицинската професија.

Проф. д-р Горан Ајдински,
декан на Филозофскиот факултет

Роден е на 13. VI 1968 година во Скопје. Основно и средно медицинско училиште
има завршено во Скопје.
Во учебната 1988/89 се запишал на Дефектолошкиот факултет на Универзитетот во
Белград, кадешто студирал на
групата за ментална ретардација. Студиите ги завршил на
1. XI 1992 година. Истата година се запишал на постдипломски студии на групата за
ментална ретардација, а ги
завршил на 16. XII 1994 година, со одбрана на магистерскиот труд под наслов Рано откривање, дијагноза и третман како претпоставка за успешна рехабилитација на ментално ретардираните лица, и се стекнал со научен степен магистер на дефектолошки науки.
Во периодот 1993-1995 ра-

ботел како наставник во ПОУ
„Д-р Златен Сремец“ во Скопје, за ученици со лесни пречки во психичкиот развој.
Во почетокот на 1995 година бил избран и се вработил
како помлад асистент на студиите по дефектологија при
Филозофскиот факултет во
Скопје. Во текот на 1996 година бил избран во звањето асистент (по предметите структурална дефектологија и методика на ран третман и предучилишно воспитание на децата
со пречки во развојот). Докторската дисертација под наслов
Карактеристики во развојот
на лесно ментално ретардираните ученици во однос на постигнатиот успех на училиште
ја одбранил на 13. VI 1998 година на Дефектолошкиот факултет во Белград и се стекнал со научен степен доктор
на дефектолошки науки.
Во звањето доцент е избран во текот на февруари
1999 година, по предметите:
структурална дефектологија
и дефектолошка дијагностика. Во декември 2003 година е
избран во звањето вонреден
професор по предметите: основи на дефектологија, структурална дефектологија и дефектолошка дијагностика. Во ноември 2008 е избран во звањето редовен професор по научните области: општа дефектологија, олигофренологија и дефектолошка дијагностика.
Во периодот 2001-2005 година бил раководител на Ин-

ститутот за дефектологија.
Раководител е на Советот
за постдипломски студии на
Институтот за дефектологија.

1. Наставна дејност
Со измена на наставната
програма на Институтот за
дефектологија, согласно со
кредит-трансфер системот како и Темпус-програмата, ја изведува наставата по предметите:
основи на дефектологија;
олигофренологија,
дијагностика на лица со
пречки во развојот.
Активно учествува во работата и наставата на постдипломските студии на Институтот за дефектологија и е раководител на истите студии.
Ментор е на повеќе дипломски работи. Учествувал
како член на комисии во
одбрана на неколку магистерски тези и бил ментор на
една докторска дисертација и
ментор на две магистерски тези од областа на менталната
ретардација на Филозофскиот
факултет во Скопје.
По покана на Факултетот
за психологија на Универзитетот „Ла Сапиенза“ во Рим
(јуни 2006, септември 2006,
декември 2008), има одржано
предавања за додипломски и
постдипломски студии од областа на дијагностиката на
лицата со пречки во развојот
и менталната ретардација.
Има одржано неколку предавања во редовни основни
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училишта и детски градинки
и невладини организации од
областа на дефектолошката
теорија и практика.

2.

Научна
дејност

и

стручна

Бил учесник и учествувал на домашни и на меѓународни проекти:
-

бил
координатор
на
Темпус-проектот „Во фокус“, 2002-2005;
координатор е на Проектот за инклузивно
образование и студиска
размена за Македонија
помеѓу
Универзитетот
„Ла Сапиенца“ во Рим и
Филозофскиот факултет
од 2006 година, кој е во
тек;
учествувал во проектот
„Темпус-Фаре“ за подготовка на специјални
педагози на Институтот
за специјална педагогија на Универзитетот
во Софија (Институтот
за дефектологија беше
партнер во проектот)
1998-2000;
учествувал во Проектот
за рана интервенција на
деца до 6-годишна возраст со оштетен вид,
помеѓу Специјализираната институција „Bartimeus” од Холандија, Заводот за рехабилитација
на деца со оштетен вид
„Димитар Влахов” и Институтот за дефектологија, 1998-2000;
бил член на стручниот
тим во проектот „Едукативни и социјални активности
со
деца
од
Специјалниот завод во
Демир Капија насочени
кон деинституционализација“, Институт за дефектологија - Филозофски факултет, финансиран од канцеларијата на
УНИЦЕФ, 2001-2005;
бил член на стручниот
тим во Проектот за обука на наставници во редовните училишта - Министерство за образование и наука и Институт
за педагогија, 2006-2007.

-

-

-

-

-

Учествувал во подготовки-
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те и изработката на наставните планови и програми на Институтот за дефектологија.
Учествувал во комисијата за
изработка на новите студиски
програми I и II циклус на Филозофскиот факултет.
Учествувал во подготовката и реализацијата на Договорот за научно-стручна соработка помеѓу Универзитетот „Ла
Сапинца“ во Рим и Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во Скопје.
Учествувал во подготовката и реализацијата на договорите за соработка помеѓу Филозофскиот факултет и Факултетот за педагогија ПАБОАрнхем во Холандија, Факултетот за специјална педагогија
во Благоевград и Дефектолошкиот факултет во Белград.
Бил на студиски престој на
неколку универзитети во европските земји: Холандија на Универзитетот во Утрехт,
1997; Бугарија - на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Софија, 1999; Германија - на Универзитетот во Кобленц - Оддел за ортопедагогија, 2002; Холандија - на Универзитетот во Нијемеген, на
Факултетот
ПАБО-Арнхем,
2004, 2005 и 2008; Германија на Универзитетот во Келн, на
Факултетот за ортопедагогија,
2004; Бугарија - на Факултетот за специјална педагогија
во Благоевград, 2005; Холандија - на Универзитетот во Амстердам, на Факултет за едукација, 2008; Италија - на Универзитетот „Ла Сапиенца“ во
Рим - Факултет за психологија 2006, 2007, 2008 и 2009.
Има посетувано стручни
установи и научни институции кои работат на полето на
рехабилитацијата на лицата
со пречки во развојот во Холандија, Германија, Италија,
Франција, Унгарија, Хрватска,
Србија и Бугарија.
Член е на Сојузот на дефектолози на Република Македонија и на Македонското научно здруженије за аутизам МНЗА, преку кои учествувал
во организацијата на повеќе
конференции и научно-стручни собири.
Бил претседател на Организациониот одбор на Меѓународната конференција по повод 10 години од студиите по
дефектологија во Македонија:

„Новини во воспитанието,
образованието и рехабилитацијата на лицата со пречки во
развојот” во Охрид, 20-23 септември 2003 година.
Бил член на повеќе комисии за избор во научни звања
на колеги и стручњаци кои се
занимаваат со научна дејност
од областа на дефектолошката теорија и практика.
Во последните две години
е претседател на Комисијата
за полагање на приправнички
испити при Министерството
за образование и наука.
Учествувал во Комисијата
за изготвување на публикациите:
1. Национална стратегија
за развој на образованието во Република Македонија 2005-2015, Министерство за образование и наука, Скопје,
2006
2. Стандарди за ефективно
инклузивно училиште,
како проектна активност на УНИЦЕФ и Министерство за образование и наука.
Неколку години учествувал во подготовките и реализацијата на приемните испити на Филозофскиот факултет
како член во Комисијата за
техничка обработка на податоците.
Проф. д-р Горан Ајдински
со свои или во коавторство
научни и стручни трудови
учествувал на симпозиуми,
конгреси, меѓународни конференции, семинари, тркалезни маси во земјата и во странство, на кои неговите излагања биле проследени со особено внимание.
Д-р Горан Ајдински има
објавено бројни научни и
стручни текстови во домашни и во странски списанија, а
ги објавил и следниве книги:
•
„Основи на дефектолошката теорија и практика“ (во коавторство), Сојуз на дефектолозите на
Македонија,
Скопје,
1999;
•
Карактеристики во развојот на ментално ретардираните ученици, „Македонска ризница“, Куманово, 2000;

•

„Олигофренологија“
(учебник), „Бомат - Графикс“, Скопје 2007.

•

„Основи на дефектологија“ (во коавторство),
„Македонска ризница“,
Куманово 2007.

Проф. д-р Горан Ајдински,
декан на Филозофскиот факултет

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА
ПОТЕНЦИЈАЛОТ
ПОЈДОВНИ НАЧЕЛА
Поаѓајќи од долгогодишната традиција, реномето и угледот
што го има Филозофскиот факулет во Скопје, една од најквалитетните високообразовни институции во Република Македонија,
ми претставува големо задоволство и чест да Ви ја претставам
Програмата за работа, на функцијата декан, за периодот
2009–2013 година. Чувствувам истовремено и голема обврска да
дадам свој придонес и залагање заеднички да продолжиме да го
усовршуваме тоа што голем број наставници, соработници, персонал и студенти го градеа успешно во изминатите 90 години и
со тоа оставија траен белег во историјата на нашиот Факултет.
Во еден период на тешка економска состојба, пазарно стопанство, конкуренција во високото образование, изменети услови на
студирање и реализација на веќе започнатиот болоњски процес,
ќе се потрудам да ја реализирам мојата зацртана Програма. Максимално ќе вложам труд да го искористам својот потенцијал,
како и потенцијалите и можностите на моите соработници - продеканите за настава, за финансии и за меѓународна соработка, за
да ги решаваме поставените задачи и проблеми.
Не би сакал да предложам неостварливи ветувања и да кажам
дека ќе се случуваат чуда. Но, можам сигурно да ветам дека ќе
бидам упорен во настојувањето да продолжиме да го развиваме
Факултетот таму каде што е застанато, да ги прифатиме и да ги
применуваме започнатите активности и да ги коригираме грешките од минатото. Најважното што претстои пред нас, и за што
сум длабоко убеден, е: прво, да ги зачуваме и да ги унапредиме
меѓучовечките односи, за што мислам дека не треба ветување,
туку тоа е појдовна точка во работата на секој декан или одго-

ворно лице на секоја сериозна
раководна функција и второ,
да ги зачуваме и да ги унапредиме рамноправноста и еднаквоста помеѓу институтите и со
тоа секогаш да се почитуваат
одлуките кои ги носат тие.
Сакам да го прифатам секој
совет, критика и укажување,
што би помогнало за развој и
напредок на нашиот Факултет.
Ќе ми биде особено мило ако
ја имам вашата поддршка и ќе
биде корисно доколку секогаш
учествувате во работата на Деканатот со давање нови идеи и
решенија за сите наши проблеми, претстојни задачи, случувања од секаков аспект во делокругот на нашата работа.
Убеден сум дека од Деканатот
ќе направиме добар тим, кој
ќе го прифати предизвикот успешно да го менаџира Факултетот и понатаму достојно да
го претставува во рамките на
нашиот Универзитет, во земјата и во странство.
Дозволете ми да ви ги презентирам најважните активности, кои сметам дека ни
претстојат во овој четиригодишен период, поделени во неколку области. Сакам да нагласам дека одредени задачи ќе
имаат приоритет, а некои ќе
ги решаваме континуирано во
текот на претстојниот период.

НАСТАВНА
ДЕЈНОСТ
Подготовка и прием на студенти. Подготовката подразбира потемелен пристап во
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информирањето, рекламирањето и лобирањето
во средните училишта од страна на тимови од
наши професори и соработници кои треба да ги
запознаат потенцијалните студенти за можностите кои ги нуди нашиот Факултет. Информирањето на учениците во деновите на претставување на факултетите на Саемот за високо
образование треба да биде со поголема материјална, техничка и персонална поддршка од
страна на Факултетот. Во месеците, а особено во
деновите пред приемот треба да вршиме
постојано информирање и рекламирање во
печатените и електронските медиуми. Приемот
на студенти треба биде во согласност со
интересот на потенцијалните студенти, како и
во согласност со политиката и потребите на
секој од институтите на Филозофскиот факултет (реализација: секоја учебна година во
периодот април-август).

жувања, поткрепени со покана и вклучување на
реномирани професори од странство во повеќето програмски активности (подготовка и период на имплементирање: 2009/2010 година).
Во начинот на студирање ќе направиме одредени измени во констатираните слабости кои
не ги дозволува КТС, а ние ги спроведуваме. Ќе
се потрудиме да се изменат уште некои неправилности во реализацијата на колоквиумите,
испитите и оценувањето. Понатаму, треба да настојуваме навремено да започнуваат и да се
реализираат предавањата. Редовно треба да ги
информираме студентите за измените во наставата, часовите и деновите за колоквиуми и
испити. Информациите за испити и сѐ што е во
контекст на испитните сесии и одредени измени во текот на наставниот процес навремено ќе
бидат поставувани на постојните паноа, како и

Кредит-трансфер систем и болоњски процес. Ќе продолжиме со континуитет на веќе применетиот кредит-трансфер систем и имплементација на новите програми кои се во фаза на
акредитација (I и II циклус). Ќе се фокусираме
на заокружување на болоњскиот процес со III
циклус на студии кој веќе треба да започнеме
да го применуваме во следниот четиригодишен
период. Следејќи го искуството на некои земји
од регионот, III циклус или докторските студии
треба да се организираат методолошки квалитетно со темелни програмски содржини и согласно со нашите услови и потреби за студирање. Потребни се циклуси на предавања и истра-

електронски преку ЛЦД-монитори кои ќе бидат поставени на соодветни пристапни места за
студентите (реализација: приоритет со
почетокот на учебната 2009/2010 година
и постојано со секоја нова учебна година).
Колоквиумска недела. Задолжително ќе биде воведувањето на колоквиумска недела во
почетокот на месец ноември и средината на месец декември, за зимскиот семестер, и во средината на месец март и почетокот на месец мај, за
летниот семестар. Во тој период, односно таа
недела, студентите нема да имаат настава, туку
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ќе полагаат колоквиуми. Кога се одржува настава, нема да се одржуваат колоквиуми/тестирања. Секако дека ова е предлог, кој се надевам
дека ќе биде прифатен од сите наставници/соработници кои се ангажирани во наставата (реализација: приоритет со почетокот
на учебната 2009/2010 година и постојано со секоја нова учебна година).
Соработка со Ректоратот. Како наша законска и статутарна обврска и во новонастанатите услови со измените во Законот за високото
образование е да ја продлабочиме соработката
со Ректоратот за прашања кои се однесуваат на
наставата и наставната дејност и административното работење. Ќе ги реализираме посочените
активности од страна на Ректоратот со заемно
почитување на правата и обврските.
Особено актуелно претставува проблематизирањето со минималниот и максималниот фонд
на часови, што е секако врзано со финансирањето. Во тој поглед ќе настојуваме заедно
со одговорните лица на другите факултети да
најдеме најповолни решенија за наставниците
и соработниците и да го оптимизираме бројот
на часовите.
Нови студиски програми. Ќе настојуваме да
отвориме нови студиски програми на додипломските и особено на постдипломските студии (II
циклус), за кои досега не се пројавуваше поголем интерес. Тука може да се наведат студиите
по превенција и ресоцијализација (социопедија) во вид на интердисциплинарни студии.
Ќе се подготвуваме за промена и иновирање
на наставните програми од I циклус (додипломски студии). На тој начин студиите треба сѐ
повеќе да добиваат на квалитет. Доколку се
одлучиме за промена на наставните програми,
ќе биде потребно да посветиме големо внимание на оптовареноста на студентите, како и на
оптовареноста на наставниците и соработниците. Потребно ќе биде да ги вклучиме студентите
во изготвувањето на новите студиски програми,
поточно претставници на апсолвентите од сите
институти кои ќе се запишат по овогодишната
нова студиска програма за учебната 2009/2010
(подготовка на наведените студии: до
крајот на месец 2010 година, почеток со
учебната 2010/2011 година; евентуално
подготовка и промена на наставните програми во периодот на учебната 2012/2013
година).
Евалуација на студентите. Ќе иницираме
да се спроведе евалуација од страна на студентите посебно на секој институт, за работата на
Деканатот, наставниците, асистентите и администрацијата. Таа евалуација ќе биде изработена
по соодветна методологија и ќе биде одобрена
од секој од институтите. Со тоа сметам дека ќе
надминеме одредени слабости и ќе го унапредиме наставниот процес. Мора да споменам и дека треба да се залагаме да ја одржуваме и да ја
подобриме достапноста на наставниците, соработниците и демонстраторите за студентите
(реализација: до крајот на месец мај во
учебната 2009/2010 година).
Теренска настава. Ќе настојуваме повеќе
внимание да се обрне на вежбите, практиката и
теренската настава за студентите. Со поголема

практика и вежби, студентите треба да добијат
поголемо практично искуство и да станат конкурентни на пазарот на трудот. Реализацијата
на практичната работа ќе се реализира преку
поголема соработка со едукативните, социјалните и здравствените институции, како и со
институциите од областа на културата.
Ќе настојуваме да се реализира и теренска
настава за вработените на Факултетот со посета
на културно-историски места значајни за европската и светската цивилизација од историски, едукативен и културен аспект како што беше традиција и во минатите години кон крајот
на секоја учебна година. Тоа претставува ретка
можност наставниот кадар да биде заедно во
поголем број, по завршувањето на секоја учебна година (реализација: во средината на
месец мај секоја учебна година).
Спортски активности. Факултетот ќе понуди можност за сите заинтересирани вработени
и понатаму да се организираат и спроведуваат
спортски активности и натпревари заедно со
другите факултети.
Очекувања: континуиран и зголемен интерес за студирање на Филозофскиот факултет;
подготовка и почеток на III циклус студии; навремено реализирање на предавањата и информирање на студентите; постојана соработка со
Ректоратот; подготовка и промена на наставната програма на додипломските студии-I циклус; нови студии и студиски програми-II циклус; ќе го дознаеме мислењето на студентите за
наставата, за наставниците и за соработниците;
стекнување на поголемо практично искуство од
страна на студентите; континуитет во реализацијата на теренската настава.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
Настава. Голем предизвик ќе биде да
реализираме серија предавања за студенти,
наставници и соработници преку ЛИНК-мрежа
со постојните универзитети и факултети со кои
имаме склучено договор за соработка. Ќе ја
продолжиме веќе постојната традиција на предавања и организирање работилници од страна
на визитинг-професори, како и на еминентни
стручњаци и научници од странство. Исто така
ќе се поддржуваат визитинг-професорите од
Филозофскиот факултет кои ќе реализираат
настава на универзитетите и научно-стручните
институции во странство (реализација: со
почетокот на учебната 2010/2011 година;
поддршка за студиски престој во текот на
целата тековна учебна година).
Студиска размена и мобилност. Ќе ја зголемиме студиската размена на наставниците и
соработниците преку студиски престој на реномираните универзитети, односно факултети.
Особено треба да ја истакнеме студиската размена и мобилност на студентите со другите
универзитети во регионот и пошироко, што е и
суштината на новиот начин на студирање. Досега само некои институти минимално ја спроведуваа и ја спроведуваат ваквата размена и мобилност. Ќе продолжиме со досегашната тради-
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ција да склучуваме повеќе договори за соработка со универзитети и факултети од европските
земји и регионот (реализација: во целиот
мандатен период 2009-2013 година).
Конгреси, конференции и семинари. Ќе настојуваме на секој наставник и соработник да му
бидат платени трошоците за престој минимум
еднаш во годината за посета на конгрес, конференција или семинар надвор од Република Македонија, во земјите во регионот и во земјите на
Европската унија. На секој наставник и соработник, секогаш ќе му бидат платени трошоците за
престој кога треба да настапи со свое излагање
на наведените стручни собири. Деканатот ќе ја
поддржува секоја иницијатива и ќе учествува во
организацијата и реализацијата на стручни
собири на Факултетот и во Република Македонија, организирани од страна на институтите на
Филозофскиот факултет (реализација: во целиот мандатен период 2009-2013 година).
Продекан за меѓународна соработка. Посебни ингеренции на полето на меѓународната соработка, комуникацијата и реализирањето проекти со други факултети и универзитети од странство ќе има продеканот за меѓународна соработка. Тој ќе го презентира нашиот Факултет, ќе
престојува по потреба во странство и ќе склучува договори за соработка, ќе биде одговорен за
студиските размени на студентите, како и на
наставниците и соработниците. Ќе настојува со
помош на Деканатот да се реализираат тие договори, за во вистинска смисла да бидеме европски факултет.
Очекувања: подобрување на меѓународната
соработка и поквалитетна меѓународна соработка; мобилност на студентите и наставниот кадар; зголемен престој на стручни собири на
нашите научни работници во странство; покривање на трошоците за престој во зависност од
активноста на наставникот/соработникот.

НАУЧНА ДЕЈНОСТ И
ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
Научни истражувања. Истражувачките активности индивидуално се применуваат во рамките на Филозофскиот факултет не само при изработката на магистерски трудови и докторски
дисертации туку и при изработката на монографии, учебници, наставни помагала, стручни трудови и сл. На Комисијата за научноистражувачка дејност треба да ѝ се врати изгубената
функција која се однесуваше на презентација и
промовирње на постојни и завршени проекти.
Меѓутоа, треба да наметнеме и нова улога, која
ќе биде во прифаќањето и промовирањето на
нови идеи за научни истражувања кои би биле
прифатени и понатаму реализирани од страна
на Факултетот (реализација: во целиот
мандатен период 2009-2013 година).
Научни собири, дебати и дискусии. Во текот
на учебната година, или поточно еднаш во
семестарот треба да се организираат разни научни собири, да се дебатира по разни прашања и
да се слушнат мислења и совети од нашата
научна јавност. Потребно е да ги отвориме сите
прашања и актуелни теми за кои како стручња-
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ци сме компетентни да разговараме и да им помогнеме на владините институции во решавањето на повеќето проблеми. Овие собири ќе
иницираме да бидат отворени за сите заинтересирани стручњаци од Факултетот и надвор од
него, со што ќе добиеме голема општествена
корист и ќе се промовираме во факултет кој
значи нешто во државата. Со тоа сметам Филозофскиот факултет постепено и практично да
го добива приматот на најстара и најквалитетна високообразовна институција во Македонија
(реализација: во целиот мандатен период 2009-2013 година).
Проекти. Ќе се формира комисија која ќе
биде задолжена да ги разгледува можностите
за проектни активности. Оваа комисија, според
идеите на нашите наставници/соработници, ќе
аплицира до разни институции, владини и невладини организации, ако се оцени дека ќе
биде корисно за Факултетот. Таа ќе биде водич
и контрола на сите проектни активности кои ги
има и ќе ги има Факултетот. Таа комисија, односно одговорните наставници и соработници
постојано ќе контактираат и ќе соработуваат со
релевантните владини органи во постојните министерства кои се задолжени за апликации,
изработка и користење на расположливите државни и европски фондови (формирање на
комисијата во зимскиот семестар, за
учебната 2009/2010 година).
Издавачка дејност. Потребно да се продолжи со издавачката дејност, што е обврска на
секој факултет, но треба да се стимулираат и
нашите научни работници да имаат одредена
сатисфакција која не само што ќе им овозможи
напредок во кариерата и исполнување на критериумите за избор во звања, туку и одредена
материјална помош. Комплетно ќе се покриваат трошоците на наставниците и соработниците за изработка на учебник и монографија.
Во тој контекст, се разбира дека релевантно и
научно ќе биде издржано мислењето на рецензентите за квалитетот на научниот труд. Со
материјални средства ќе го стимулираме издавањето на научно-стручните списанија и ќе
настојуваме тие стручни списанија по одреден
временски период да се индексираат (реализација: во целиот мандатен период 20092013 година).
Очекувања: ќе се даде научен придонес кој
би бил пред сѐ бенефиција за државата, а од
друга страна, подигање на научното реноме на
Факултетот. Со комисијата за проекти ќе се
стави одреден ред во активностите и нема само
да се гледа индивидуалниот интерес, туку и
интересот на Факултетот, решавање на многу
отворени прашања преку научни дебати и
собири на научници од Факултетот и надвор од
него; преку апликации и сериозни проекти да
се искористат понудените средства и активности од владините органи; комплетно покривање
на трошоците за издавање на еден учебник и на
една монографија додека наставникот/соработникот е во одредено звање; финансирање на
издавање на научно-стручни списанија, подготовка за нивно индексирање.

КАДРОВСКА ЕКИПИРАНОСТ
Вработување на соработници. Една од најважните задачи на секоја високообразовна институција е постојаниот прием на млади стручни кадри, од кои зависи и иднината на Филозофскиот факулет. За жал, нашиот Факултет, а
мислам и сите факултети на Универзитетот во
поглед на вработувањето, пред сè на асистенти,
не ги задоволува потребните стандарди. Сведоци сме дека во изминатите неколку години не е
примен ниту еден асистент на нашиот Факултет, иако потребата за вработување е голема.
Посебно загрижува состојбата на некои институти кадешто ако не се преземат конкретни
мерки, во блиска иднини нема да можат да ја
обавуваат високообразовната дејност.
Ќе се залагаме максимално да излеземе во
пресрет со вработување на нови асистенти и ќе
ја искористиме секоја поволна можност што ќе
ни се укаже за тоа. Преку дописи и писмени
барања постојано ќе бараме решенија за идни
вработувања од Ректоратот и Министерството
за образование таму каде што е приоритетно и
потребно (реализација: во целиот мандатен период 2009-2013 година).
Очекувања: вработување на млад стручен
кадар; намалување на фондот на часови на
наставниците и нивната оптовареност.

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ
Веб-страница. Би сакал да ја нагласам потребата од поквалитетен пристап кон модернизирање на нашата интернет (WEB) страница или
поточно кажано, промена во конструкцијата,
податоците и информирањето за секој институт
поединечно. Како конструкција тоа го имаме и
сега, но како база за информирање и добивање
на поконкретни податоци состојбата не е на
високо ниво. Уште понезавидна е состојбата и
со информативниот блок на англиски јазик. Не
само што комплетно треба да ја уредиме вебстраницата двојазично, туку треба да има
посебно задолжен стручњак/наставник или
соработник кој постојано ќе ја ажурира оваа
интернет-страница. Редизајнирањето на интернет-страницата е од особена важност за учениците од средните училишта и потенцијалните
студенти кадешто ќе се информираат комплетно за нашиот Факултет и за можностите што тој
ги нуди. Исто така, голема корист би имале и
студентите кои ќе добиваат корисни информации за наставата, студиските размени, стручните собири, предавањата на визитинг-професорите и разни активности што ќе се одвиваат на
Филозофскиот факултет. Треба да понудиме
детални информации за заинтересираните кандидати за постдипломските студии (II циклус),
идните докторски студии (III циклус) и услугите што ги нудиме на нашиот Факултет (подготовка: со почетокот на зимскиот период за учебната 2009/2010 година; континуирана активност во целиот мандатен
период 2009/2013 година).

Wireless - мрежа. Нешто што денес претставува неминовност (Македонија во регионот може да се пофали со таков воспоставен систем) е
поставување на Wireless – мрежа за интернеткомуникација. Тоа значи дека секој студент,
наставник или вработено лице што носи со себе
лап-топ, без разлика каде се наоѓа или престојува на Факултетот, ќе може да користи интернет.
Ваквата технологија веќе се користи на некои
факултети (поставување на мрежата: при
крајот на зимскиот семестар за учебната
2009/2010 година).
ЛЦД-информативни монитори. Како што
напоменавме во наставната дејност, ЛЦД-монитори ќе бидат поставени пред Службата за студентски прашања, холот на Факултетот, бифето, односно на местата каде што престојуваат
студентите, кадешто ќе добиваат информации
кои се однесуваат на нивните испити, одредени
измени во наставниот процес, информации од
студентската организација. Податоците ќе бидат доставувани од наставниците и одговорните координатори преку сервисот за студентски
прашања
(подготовка:
во
учебната
2009/2010 година; реализација: во учебната 2010/2011 година).
Компјутеризација и интернет за студенти. Иако повеќето наставници и соработници
имаат компјутери и печатари, би сакал да нагласам дека мора во најскоро време без исклучок секој вработен наставник или соработник
да добие компјутер. Посебно внимание треба
да се посвети на навременото одржување и сервисирање на постојните компјутери и сервери.
Секој институт ќе добие печатар во боја.

Во процесот на постојното модернизирање и
опремување со компјутери ќе се овозможи
користење на интернет за студентите во библиотеките каде што нема интернет за студенти
(реализација: до крајот на учебната
2009/2010 и почетокот на 2010/2011 година).
Мултимедија и SMART BOАRD. Секој
институт ќе има минимум едно постојано место
за презентација и предавања, опремено со комплетен мултимедијален систем, што подразбира: бимер, компјутер, платно и SMART
BOАRD. Такво постојано место е најпогодно да
биде слушална која ќе биде адаптирана и за
презентации, стручни излагања и предавања.
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SMART BOАRD претставува табла за електронско цртање поврзана преку бимер и компјутер
со извонредни можности за цртање, пишување,
презентирање и сл. (реализација: инсталација на 3 институти до крајот на учебната
2009/2010; инсталација на 3 институти
до крајот на учебната 2010/2011; инсталација на 4 институти до крајот на учебната
2011/2012 година).
Видеонадзор. Како резултат на сѐ позачестените кражби на техника и несигурноста во
престојот на Факултетот, особено во предвечерните часови, сметам дека е неопходно да се
инсталира видеоконтрола и надзор со камери
кои ќе бидат поставени на соодветни места.
Искуството покажа мошне корисни резултати
на факултетите кои имаат инсталирано ваква
опрема (инсталација: во зависност од договорот со Филолошкиот факултет, до
крајот на учебната 2009/2010 година).
Очекувања: промена на веб-страницата на Факултетот, вклучително и на англиски јазик, ќе
значи не само „огледало“ на Факултетот и
корист за студентите, туку и наше отворање кон
светот: поставување на Wireless – мрежа за интернет-комникација е дополнителна потврда за
нашиот напредок во информативната технологија, за студентите, вработените и посетителите;
секој професор кој има планирано предавање,
ќе го оствари преку бимер, полесно ќе се реализираат презентациите на студентите, и секако,
нема да има потреба во просторијата да се носат табли, фломастери, сунѓери и сл.; студентите повеќе ќе ја користат интернет-мрежата; со
видео-надзорот ќе се зголеми сигурноста и ќе
се редуцираат кражбите.

УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
Кабинети. Со оглед на постојаните потреби
и неопходноста од простор за наставниците,
соработниците и демонстраторите, ќе се реновираат сите кабинети кои не се реновирани и ќе се
доградат и адаптираат нови кабинети таму каде
што е потребно.
Слушални. Ќе настојуваме да се осовременат
и обноват предавалните таму каде што е потребно. Потребно е да се заменат старите столчиња
со нови. Во поголемите слушални потребно е да
се инсталира озвучување и со тоа да се обезбедат поквалитетни предавања.
Библиотеки. Ќе настојуваме да се дигитализираат податоците од библиотечниот фонд, а
литературата студентите да ја пребаруваат на
компјутер, а не на картони. Со мрежно поврзување на библиотеките, студентите ќе можат да
располагаат со податоци за одредена литература и на другите институти.
Континуирано ќе го зголемуваме библиотечниот фонд со нова и современа литература од
наши и странски автори според потребите на
секој институт, а рационално спрема финансиските можности на Факултетот. Ќе се издвојат
средства за заштита, реставрација и конзервација на ретките историски документи и книги.
Потребно е да настојуваме на сите институти
библиотеките да бидат попристапни за потре-
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бите на студентите во користењето на литература, учење, подготовка на материјали и сл.
Ќе се реновираат старите библиотеки и ќе се
адаптираат приспособени за новите технички и
информативни технологии. Ќе се изгради нова
библиотека за новиот Институт за родови студии (реализација: во текот на учебната
2009/2010, а активностите би завршиле
до крајот на учебната 2010/2011).
Внатрешно уредување. Би сакал да го разубавиме и декорираме просторот со слики,
графики и скулптури, што би било убаво лице
за еден факултет. Штета е да не се искористат
мислењето, стручноста и, се надевам, примената на ваква идеја од страна на Институтот за
историја на уметност со археологија (реализација: во текот на учебната 2009/2010, а
активностите би завршиле до крајот на
учебната 2010/2011).
Надворешно уредување. Моја голема желба,
а се надевам дека е и ваша, конечно да го
реконструираме заедничкиот покрив на двата
факултета. Сведоци сме дека при поголем дожд
прокапува од сите страни и се редат „помошни
средства“ што наидува на потсмев кај секого од
страна, а за нас, вработените, претставува голем срам. Заеднички со Ректоратот и со Филолошкиот факултет со кој ги имаме истите проблеми, ќе настојуваме да го решиме ова прашање (реализација: во зависност од договорот
и активностите со Филолошкиот факултет,
до крајот на мандатниот период 2012/2013).
Чиста средина, тоалети. Поставување на
пунктови за собирање на големите количини
непотребна хартија и материјал кои ќе бидат
корисни за натамошна обработка (рециклирање на хартија).
Можеби е невкусно што во една Програма се
разгледуваат среденоста и чистотата на тоалетите (од друга страна тука е неможноста да се
влијае на нашата култура), но сметам дека мора
да расчистиме уште еден горлив проблем за нашиот Факултет. Мислам дека не е до толку прашањето дали се работи за стар или нов тоалет,
туку неговото одржување. Тоа е задача на нашите хигиеничарки кои постојано ќе се грижат за
чистотата и ќе ја одржуваат хигиената. Одржувањето на чистотата се однесува и на ходниците и недостапните простори кадешто долг временски период не се обрнувало посебно внимание. Ќе се зголеми бројот на хигиеничарките,
како и нивните задолженија, и ќе има промена
на работното време (пролонгирано од 13 на 14
часот; ќе се воведе и втора смена) (реализација: во целиот мандатен период 20092013).
Очекувања: да имаме чиста и здрава средина, облагородена со пријатен декор, со што
Факултетот ќе го добие својот сјај; вработените
да имаат пријатно место за работни активности
во кабинетите и внатрешниот простор; студентите постојано, подолготрајно и на современ
начин да ги користат библиотеките; да се
направи нова библиотека за Институтот за
родови студии; реставрација и конзервација на
книги; осовременување на слушалните.

АДМИНИСТРАЦИЈА И
СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА
Администрација. Администрацијата, како
што ни е познато, ја сочинуваат референтите во
Службата за студентски прашања, сметководството, правната служба во Деканатот и библиотекарите. Треба да се измени работното време
за администрацијата и таа треба да работи брзо
и ефикасно. Ќе настојуваме заеднички да ги надминеме проблемите во административното работење и да бидеме поефикасни во реализацијата
на зацртаните активности.

Ќе настојуваме да обезбедиме уште подобра
информираност за сите вработени, за сите
активности што се одвиваат на Факултетот без
разлика дали тоа се однесува на наставната или
воннаставната дејност (реализација: во целиот мандатен период 2009-2013, со можност и за промени).
Студентски прашања. Ќе настојуваме да се
зголеми ефективноста на Службата за студентски прашања. Еден од референтите на студентски прашања ќе ги извршува работните задачи
до 17 часот, а ќе доаѓа на работа еден час подоцна. Така би се менувале останатите референти
секоја недела. Исто така, ќе се пролонгира времето на работа на сервисот за студентски прашања. Со пролонгирањето на времето за доставување пријави, барања и добивање потврди од
сегашното 12 - 14 на 11 - 15 часот, ќе се релаксира состојбата и кај референтите и кај студентите, посебно ако се знае за времето на чекање на
студентите пред шалтерите (реализација: во
целиот мандатен период 2009-2013, со
можност и за промени).
Очекувања: ефикасна администрација и
Служба за студентски прашања; поголема достапност за студентите; поголема достапност до
информациите и случувањата на Факултетот.

ФИНАНСИИ
Сите досегашни планови во оваа Програма,
кои беа истакнати во претходните поглавја, се
врзани за финансирањето.
Финансирањето ќе се спроведува во согласност со постојните средства, заедничката определба на Наставно-научниот совет за реализација на програмските содржини и ингеренциите на Универзитетот и поволните овластувања
за работа кои би ги имал Деканатот.

Реализацијата на плановите кои се истакнати во Програмата, во најголема мера ќе зависат од повеќе фактори на кои можеме да влијаеме (интересот и приемот на студенти, проектните активности и дополнителни приходи) и од
фактори на кои многу тешко ќе можеме да влијаеме (економската криза и платежната моќ на
граѓаните, политиката на прием на студенти од
страна на надлежното Министерството, ослободувањето од визниот режим).
Посебни ингеренции во финансиите ќе има
продеканот за финансии.
Плати и дополнителни примања. Доколку
се задржи приближно бројот на прием на нови
студенти и доколку Факултетот располага со
истите финансиски средства како и претходните години, реално е да се очекува во мандатниот период да се зголеми барем еднаш масата
на средства и со тоа и примањата на вработените, а посебно на наставниците и соработниците. Дополнителните примања, варијабилите
(како и досега според наставно-научните звања) и другите финансиски средства ќе настојуваме да се распределат поефикасно и порационално, согласно со поставеноста и работните задачи: наставници, соработници, администрација и персонал.
Дополнителни приходи. Ќе ги зголемиме
приходите од издавањето на просторот на
Факултетот. Моментално се дадени на користење бифето и студентскиот сервис, а ќе настојуваме да најдеме и други дополнителни средства за финансирање. Ќе воведеме повисоки цени за одбрана на магистерските трудови и посебно за докторските дисертации. Ќе ги регулираме цените за добивање потврди и уверенија.

Дополнителни приходи за Сојузот на студенти. Иако Сојузот на студенти на Филозофскиот факултет располага со одредени средства, во договор со раководството на Сојузот на
студенти ќе настојуваме задолжително да ги
зголемиме нивните приходи.
Комуникација. Ќе настојуваме да ја подобриме комуникацијата помеѓу наставниот кадар,
администрацијата и персоналот преку мобилната телефонија. На сите вработени кои се во
постојната мрежа ќе им се плати месечна
телефонска претплата. Деканот и продеканите
ќе имаат ограничувања (во користењето на
мобилните телефони).
Очекувања: зголемување на масата на средства и примања на вработените; дополнителни
приходи за студентската организација; подобра
комуникација во мобилната телефонија.
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Академската 2009/2010 година на факултетите на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје започна со 6.828 бруцоши.
Според Конкурсот усвоен на органите на
УКИМ, во академската 2009/2010 година се
предвидуваше да се запишат вкупно 4.975 редовни студенти во државна квота,
3.715
студенти со
кофинансирање на
студиите и
1.021 вонреден студент, или вкупно 9.711 студенти во прва
година. Всушност, усогласените квоти на Универзитетот се движеа во рамките на минатогодишните предлози за бројот на новите студенти.
Во Одлуката на Владата на РМ за бројот на
студентите за запишување во прва година на
државните високообразовни установи во академската 2009/2010 година беа содржани одредени решенија кои значително отстапуваа од предложениот и усогласен број на кандидати на
ниво на Универзитетот.
Во повеќе наврати Универзитетот со писмени обраќања и со организирани средби со надлежните органи во државата укажуваше дека
решенијата за бројот на студентите на одредени
студиски програми не само што отстапуваат од
предложените квоти туку истовремено бараат
подолго време за усогласување во рамките на
факултетите и Универзитетот, а во функција на
остварување квалитетен наставно-образовен
процес. Притоа, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје ја изразуваше неговата поддршка на политиката на Владата на Република Македонија за достапност на високото
образование
со
дисперзија на студиски програми
на Универзитетот
во повеќе региони во државата.
Впрочем,
првичната иницијатива за дисперзија на студиски
програми
беше
преземена токму
од овој Универзитет и реализацијата на дисперзирани студиски програми на 4 факултети
на УКИМ во Штип и во Струмица започна во
учебната 2005/06 година. И, единствен беше
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ставот на Универзитетот дека дисперзијата
треба да продолжи да се остварува, во правец
на натамошно обезбедување предуслови за
вклучување и на други факултети и студиски
програми. И сето тоа во функција на
постигнување повеќе цели: запишување поголем број кандидати, и тоа во
региони надвор од Скопје,
намалување на одливот на
кандидатите за студирање
во други земји и зајакнување
на економскиот развој на
поширокиот регион преку
дисперзирање на студиски
програми кои ќе бидат во
функција на тој развој. Со еден збор, создавање профили што треба економски да ги
зајакнат тие региони и да ја зајакнат социјалната димензија во високото образование.
Меѓутоа, тргнувајќи од нормативите и
стандардите за изведување квалитетен наставно-образовен процес, неопходно е претходно
да се обезбедат сите потребни предуслови просторни, кадровски, материјални и сл. и да
се преиспита постојната екипираност на единиците на Универзитетот за дисперзираните
студиски програми.
Универзитетот посебно укажуваше на потребата од преиспитување на бројот на студентите
со кофинансирање на студирањето, кој според
Одлуката беше значително намален во однос
на државната квота и дека со ваквото решение
сериозно се намалуваат финансиските средства
на единиците на Универзитетот наменети за исполнување на нормативите за квалитетен наставно-образовен процес. Ова посебно ако се
има во вид дека значителен број наставнички и
соработнички кадар кој не е вработен на единиците, а е ангажиран за реализација на наставата на одредени студиски програми, се финансира
токму
од
овие
средства.
Исто
така, посебно е укажано на несоодветно зголемениот
број на студенти
на
групите
за
англиски јазик и книжевност и за преведување
и толкување на англиски јазик на Филолош-

киот факултет „Блаже Конески“, решение за кое
не постојат ниту просторни ниту кадровски услови, особено што наставниот кадар од Катедрата
за англиски јазик ја изведува наставата по
странски јазик и на другите единици на Универзитетот.
И покрај наведените укажувања од страна на
Универзитетот, не беа извршени измени на
Одлуката и во согласност со законската регулатива, во Конкурсот беа објавени квотите утврдени од Владата на РМ.
На Универзитетот беше
предвидено да се запишат
вкупно 10.626 студенти на
прв циклус студии на сите
студиски програми. Оваа
бројка ја сочинуваа 7.017
места за студенти во редовната државна квота, 2.659
места за студенти во квотата
со кофинансирање на студиите и 950 места за вонредно студирање. Во
споредба со минатата академска година, вкупната квота е зголемена за 1.676 кандидати, што
е резултат, пред сѐ, на отворањето нови дисперзирани студиски програми.
Износите кои студентите ги поднесуваат за
студирање и годинава се движеа во истите
рамки како и во последниве години, и тие за
секоја студиска програма беа објавени во
Конкурсот. Студентите запишани во државната
квота годишно плаќаат од 100 до 400 евра, а
студентите запишани во категоријата со кофинансирање - од 250 до 1.200 евра, во зависност
од видот на студиската програма.

НОВИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ВО
АКАДЕМСКАТА 2009/2010 ГОДИНА
Според годинашниот Конкурс, за првпат се
вршеше запишување студенти во прва година
на двопредметната студиска програма по физика и хемија на Природно-математичкиот факултет и на студиската програма за родови студии
на Филозофскиот факултет.

КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА НА
КАНДИДАТИТЕ

Во академската 2009/2010 година се запишуваше втората генерација средношколци кои
полагаа државна матура, така што не се предвидуваа значајни промени во начинот на селекција на кандидатите.
Она што беше новина при конципирањето
на Конкурсот за запишување беше листата на
екстерните и интерните предмети од државната матура. Согледувањата од минатогодишното
запишување студенти покажаа дека предметите
кои кандидатите ги полагале на државната матура претставуваа ограничувачки фактор при
изборот на нивната идна професија. Листата на
екстерни и интерни предмети потребни за запишување на факултетите на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје не овозможуваше
избор на кандидатите за конкурирање на повеќе студиски програми. Голем број кандидати не

можеа да се пријават на студиските програми
на кои сакаа да се запишат, поради несоодветниот избор на екстерни или интерни предмети
кои ги полагале на државната матура.
За да не се повтори минатогодишното искуство, Универзитетот уште во ноември минатата
година презеде иницијатива за проширување
на листата на екстерните и интерните предмети за идната академска година. Така, уште во
декември минатата година таа беше
објавена
и
достапна до
средношколците, за да
можат навреме да го извршат изборот
на екстерни
и
интерни
предмети.
Инаку, во главни црти начинот на селекција
се вршеше само според успехот од средното
образование. Кандидатите можеа да освојат најмногу 100 поени, и тоа: општиот успех по сите
предмети учествуваше со 60%, а успехот постигнат на државната матура со 40%.
Рангирањето на кандидатите кои завршиле
во претходните учебни години, пред воведувањето на државната матура се вршеше како и во
минатите години - тие можеа да освојат најмногу 60 поени од успехот од средното образование и 40 поени од оценките од двата предмета
значајни за студиската програма.
Кандидатите со завршена меѓународна матура можеа да добијат најмногу 60 поени од успехот од средното образование, а од успехот постигнат на меѓународната матура најмногу 40
поени.
На студиските програми со посебни специфичности (Архитектонскиот факултет и Факултетот за физичка култура), селекцијата на кандидатите се вршеше според успехот од средното образование и со проверка на знаењата и
умеењата на кандидатите. Кандидатите се рангираа со собирање на бодовите добиени по
двете основи. Кандидатите можеа да освојат
најмногу 100 поени, и тоа: успехот од средното
образование учествуваше со 60%, а успехот постигнат на проверката на знаењата и умеењата
на кандидатите со 40%, а обратно пропорционално учество беше предвидено за кандидатите
на факултетите од областа на уметностите.
Во вториот уписен рок, на непополнетите
места по првиот уписен рок, по рангирањето на
кандидатите кои имаа предност и кои меѓусебно рамноправно се рангираа на посебна ранглиста (кандидатите со завршена државна матура, кандидатите со завршено средно образование во поранешните години и кандидатите со
завршена меѓународна матура), можеа да се
запишат и кандидати кои положиле државна
матура но со несоодветни изборни предмети за
студиската програма на која конкурирале, како
и кандидатите со завршена училишна матура.
Овие кандидати се рангираа на посебна ранглиста.
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ
Реализацијата на првиот уписен рок во
академската 2009/2010 година се одвиваше во
периодот од 17 август до 1 септември 2009
година.
Во првиот уписен рок, на сите факултети на
Универзитетот беа пријавени вкупно 6.093
кандидати-државјани на РМ. Од нив, на факултетите за техничките и природно-математичките науки се пријавија 1.273, на општествените науки - 3.603, на медицинските - 757, на
биотехничките - 316 и на уметностите - 144 кандидати. Сликата на интересот на кандидатите и
годинава беше иста како и во претходните
години: доминираа општествените науки,
односно повеќе од половината пријавени кандидати (59%) беа определени за овие факултети,
потоа на одделни студиски програми на
техничките и природно-математичките науки,
на медицинските, на биотехничките науки и на
уметностите. Во споредба со минатата година,
бројот на пријавените
кандидати
беше
намален
за
640 кандидати.
И во текот
на годинашната реализација
на
Конкурсот
за запишување
студенти во прва
година,
УКИМ
беше
соочен со значителен интерес на кандидатите за студирање на одделни студиски програми. Од
друга страна, поради ограничените квоти утврдени во Конкурсот, голем број кандидати не
можеа да се запишат на избраните студии. Од
страна на кандидатите и родителите се вршеше
голем притисок да се прошират квотите и да се
излезе во пресрет на интересот на младите за
студирање на УКИМ.
За надминување на ваквата состојба, во правец на остварување на правото на кандидатите
за пристап во високото образование и за исполнување на нивната желба за продолжување на
образованието на студиите за кои се определиле, Универзитетот и годинава се обрати до
Владата на РМ да донесе дополнителна одлука
за зголемување на квотите во категоријата со
кофинансирање на одделни факултети и да
дозволи во рамките на квотите утврдени во
Конкурсот на ниво на факултет, а во зависност
од покажаниот интерес, да може да се изврши
прераспределба на бројот на студентите по
студиски програми. Oвие предлози не беа прифатени.
Со реализацијата на првиот уписен рок, на
студиските програми на сите факултети на Универзитетот се запишани вкупно 5.271 студент,
и тоа: 4.993 редовни и 278 вонредни студенти.
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По категории студенти, сликата за реализацијата на првиот уписен рок е следнава: во државната квота - 3.952 редовни; во категоријата со
кофинансирање на студирањето - 804 редовни
и вонредни - 278; надвор од квотата по основа
на припадност на заедниците кои не се мнозинство во РМ - 175 и надвор од квотата по други
основи - 62.
По завршувањето на реализацијата на првиот уписен рок, во „Утрински весник“ и на интернет-страницата на Универзитетот беше објавен
Дополнителен конкурс за запишување
студенти во вториот уписен рок, и тоа: за
вкупно 5.538 слободни места, од кои, за редовни во државната квота - 3.072, за редовни со кофинансирање - 1.832 и за вонредни студенти - 634.
Во вториот уписен рок беа пријавени
1.264 кандидати за редовни и 139 за вонредни
студии, или вкупно 1.403 кандидати.
Со реализацијата на вториот уписен рок,
на студиските програми на сите факултети на
Универзитетот се запишани вкупно 1.081 студент, и тоа:
981 редовен и
100 вонредни
студенти.
Во
согласност со Конкурсот за запишување, на факултетите, односно на студиските
програми
каде
што
останаа
непополнети
места, се спроведе и трет
уписен рок.
Во овој уписен
рок беа пријавени 416 кандидати, а беа примени 325, од кои 284 за редовно и 41 кандидат за
вонредно студирање.
По завршувањето на сите три уписни
рока, на факултетите на УКИМ, во сите категории, во академската 2009/2010 година се запишани вкупно 6.677 студенти, од кои 6.258
редовни и 419 вонредни, или прикажано по
категории:
• во државната квота - 4.831 редовен;
• вонредни - 419;
• надвор од квотата по основа на припадност на заедниците кои не се мнозинство во РМ - 196;
• во категоријата со кофинансирање на
студирањето - 1.131 редовен и
• надвор од квотата по други основи 100.
Со запишаните кандидати со завршено средно образование во странство (151), академската
2009/2010 година на факултетите на УКИМ
започна со 6.828 бруцоши.

ДИСПЕРЗИРАНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ
Во согласност со Одлуката на Владата на
РМ, годинава се вршеше запишување на след-

ниве дисперзирани студиски програми на Универзитетот: архитектура во Гостивар и во Охрид; градежништво во Куманово и во Битола;
информатика и компјутерско инженерство на
ФЕИТ во Тетово; информатика на ПМФ во
Крива Паланка; мехатроника во Охрид; финансиски менаџмент и сметководство и ревизија во
Струга; правни студии во Велес; преработка на
земјоделски производи во Струмица; студии по
тутун во Прилеп. Вкупната квота за овие студии
изнесуваше 860 студенти.
Со реализацијата на трите уписни рока, на
дисперзираните студии се запишани вкупно
253 студенти, и тоа: на Градежниот, студии по
градежништво во Куманово – 1; на ФЕИТ, информатика и компјутерско инженерство во
Тетово – 11; на Машинскиот, мехатроника во
Охрид – 1; на ПМФ, информатика во Крива
Паланка – 51; на Економскиот факултет во Струга, на финансиски менаџмент – 27, а на
сметководство и ревизија – 17; на Правниот
факултет, правни студии во Велес – 83; на
ФЗНХ, преработка и земјоделски производи во

Струмица – 23 и на студиската програма по
тутун во Прилеп – 39. Практично, реализацијата на дисперзираните студиски програми годинава изнесува 29,4% во однос на предвидената
квота студенти. Со оглед на тоа дека одреден
број примени кандидати на дисперзираните
студиски програми навреме не ја завршиле
административната процедура за запишување,
нивниот конечен број и структура ќе бидат
предмет на анализата за запишувањето
студенти.

СТРАНСКИ СТУДЕНТИ И СТУДЕНТИ СО
ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
ВО СТРАНСТВО

Во трите уписни рока, исто така, беа пријавени и запишани 123 студенти - странски
државјани, 23 студенти-државјани на РМ со
завршено средно образование во странство и 5
студенти - странски државјани, стипендисти на
Владата на РМ, или вкупно 151 студент.

Секако дека посебната анализа, што секоја година се изработува по реализацијата на
запишувањето студенти во прва година, ќе даде поопсежни согледувања за сите аспекти на
годинашната уписна политика на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Меѓутоа, она што е единствена оцена на сите единици на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, којашто беше посебно нагласена и во главните заклучоци по минатогодишната реализација на Конкурсот, е дека термините за полагање на државната
матура се несоодветни, непедагошки, негативно се одразуваат врз општата психофизичка состојба на матурантите и ја оддолжуваат реализацијата на првиот
уписен рок.
Укажувањата и предлозите на Универзитетот за промена на термините за полагање на
државната матура, доставени во повеќе наврати и до Министерството за образование и наука
и до Бирото за развој на образованието, не беа прифатени и тие останаа исти.
И годинашната реализација на Конкурсот повторно укажува на потребата навреме да се
преземе иницијатива за промена на термините за полагање државна матура, односно сите
активности во рамките на државната матура треба да завршат до 25 јуни и средношколците да ја добијат дипломата за завршено средно образование најдоцна до
крајот на јуни. Ваквата временска динамика е неопходна за да може во месец јули да се
реализира првиот уписен рок на универзитетите во Република Македонија.

Ректорската управа на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“, на седницата одржана на
28.9.2009 година, разгледа повеќе прашања
од делокругот на својата надлежност. Притоа,
ја утврди Предлог-одлуката за начинот на распределба на средствата за информативни, информатички, културни, спортски и други
активности на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ и донесе Одлука за утврдување Правилник за Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универ-

зитетот „Св. Кирил и Методиј“.
Исто така, Ректорската управа донесе Одлука за избор на проф. д-р Ана Миновска во
Комисијата за настава, на проф. д-р Соња
Алабаковска во Комисијата за финансирање,
инвестиции и развој, на проф. д-р Татјана
Прентовиќ во Комисијата за наука и на
проф. д-р Златка Поповска во Комисијата за
соработка со универзитетите во земјата и во
странство.
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Ректорската конференција на јавните универзитети, на седницата одржана на 1.09.2009 година, разгледа повеќе прашања од делокругот на
своето работење.
Разгледувајќи го прашањето за календарот
на активностите за академската 2009/2010 година, беше констатирано дека во интерес на студентите и на наставниците би било пожелно да
се договори времетраењето на деновите за поднесување на документите на студентите при
нивното аплицирање за запишување на јавните
универзитети.
Во врска, пак, со реализацијата на Конкурсот
за запишување студенти во прва година на студии на јавните универзитети беше истакнато
дека уписите во првиот уписен рок поминале во
рамките на очекувањата и дека на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се запишани 6.120 студенти, на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола - 2.500, на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип - 2.720, а на Државниот универзитет во Тетово околу 1.500 студенти.
Истовремено, беше укажано дека има појави
на одделни приватни универзитети да се запишуваат студенти во прва година со тригодишно
средно образование и дека не се почитуваат
одредбите на Законот за високото образование
во делот на исполнување на критериумите за
запишување студенти во прва година на студии
од прв циклус. Оттука е и укажувањето дека ќе
биде неопходно надлежните институции да преземат соодветни мерки за надминување на оваа
појава.
Ректорската конференција на јавните универзитети констатира дека и покрај Одлуката за
избор на членови во Советот за финансирање
на високото образование, тој сѐ уште не е конституиран. Поради тоа не можат да се интензивираат одредени активности што произлегуваат од
одредбите на Законот за високото образование.
Оттука произлегува и потребата за укажување
до надлежните институции со барање за што е
можно побрзо конституирање на Советот за развој и финансирање на високото образование.
Расправајќи за состојбите и проблемите во
врска со новите факултети, дисперзираните студии, студентите од техничките науки, бранителите и други прашања, беше истакнато дека
јавните универзитети се соочуваат со сериозни
проблеми поврзани со функционирањето на
новоотворените факултети, дисперзираните студии, студентите од техничките науки, како и со
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прашањето за запишувањето и студирањето на
бранителите. Беа акцентирани проблеми со
обезбедување на простор, кадар, но и прашања
од организациска и од финансиска природа.
Тргнувајќи од определбата за почитување на
политиката на Владата во поглед на определбите за развој на високото образование, беше констатирано дека станува збор за исклучително
важни прашања за чие успешно решавање е неопходно да се воспостават партнерски односи
за да можат да се реализираат планираните и
законски предвидените активности во поглед
на студирањето на новоотворените факултети,
дисперзираните студии и другите отворени прашања кои се исклучително битни за нормалното одвивање на високообразовната и научноистражувачката дејност на јавните универзитети.
Ректорската конференција на јавните универзитети се осврна и на прашањето за ангажираноста на професорите на државните универзитети и проблемот со недостиг на кадар, кој од
година во година се намалува поради разни
основи, а на нивно место не се прима соодветен
кадар или тој процес трае многу бавно. Отворањето нови факултети и дисперзирани студии,
како и примената на кредит-трансфер системот
не го следат трендот на нововработени кадри
кои ќе одговорат на барањата за изведување на
квалитетна теоретска и практична настава.
Оттука е и заложбата на Ректорската конференција на јавните универзитети да се поддржи
барањето за вработување на соодветен кадар на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, затоа
што најголем дел од кадарот што е ангажиран
на јавните универзитети е од овој Универзитет,
со цел тој да може да одговори на барањата на
другите универзитети за ангажирање на кадар
за изведување на наставата.
Ректорската конференција на јавните универзитети расправаше и за актуелните проблеми со примената на Правилникот за содржината и формата на дипломата, Упатството за
подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи констатирајќи дека се присутни сериозни недоследности кои не дозволуваат целосна примена на одредбите.
Јавните универзитети во Република Македонија години наназад се соочуваат со проблемот
на користење на средствата од сопствените приходи. Поради сериозноста на проблемот беше
побарано ова прашање да се разгледа на средба
со министрите за образование и наука и за
финансии, како и со претседателот на Владата
на Република Македонија.

Филозофски факултет

Правен факултет

Филолошки факултет

Архитектонски факултет

Економски факултет

Факултет за музичка уметност
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По повод остварените значајни резултати на
студентската Карате - репрезентација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на Универзитетското европско првенство во Кордоба,
Шпанија, ректорот на УКИМ, проф. д-р Велимир Стојковски, приреди прием за студентите и селекторите во
просториите на Универзитетскиот
клуб
на 3 септември о.г. Во
присуство на колегите од ректорскиот колегиум, деканот и
професорите на Факултетот за физичка
култура при УКИМ и
претставниците на медиумите од спортските редакции, ректорот Стојковски на
карате - репрезентативците на Универзитетот им подари пригодни подароци со
универзитетските обележја во знак на благодарност за достојното претставување на Универзитетот и остварениот успех. На приемот,
студентите на ректорот Стојковски му го врачија добиеното одликување на првенството.
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Студентите на Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, членови на Карате - репрезентацијата, на одржаното Европско првенство
во Кордоба, бранејќи ги државните и универзитетските бои, се натпреваруваа во конкуренција
на 76 селекции од 19
европски земји. Тие
освоија пет медали,
од кои три златни и
две бронзени. Со злато се закити машкиот
тим во борби, како и
поединечно репрезентативците
Наташа
Илиевска и Жарко Арсовски, додека, пак,
Амир Беговиќ и Мартин Несторовски освоија бронзи. Македонската студентска репрезентација на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, со остварените резултати и извонредната тимска соработка, како што беше
претставено од медиумите во земјава и пошироко, од спортско изненадување на првенството, прерасна во вистински фаворит за натамошните спортски случувања од ваков вид.







