
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

UNIVERSITETI  “NËNË TEREZA” NË SHKUP 

УНИВЕРЗИТЕТ „МАЈКА ТЕРЕЗА“ ВО СКОПЈЕ 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ГЛАСНИК 

INFORMATORI UNIVERSITAR 

Shkup,  QERSHOR 2019

Скопје, Јуни 2019

Nr.5 / Бр.5 



Botim i  Universitetit  “Nënë Tereza” në Shkup 

Издание на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 

Redaktor i veprimtarisë botuese të UNT-së/ Уредник на издавачката дејност на УМТ: 

Prof.dr.Azis Pollozhani, rektor / Проф. д-р. Азис Положани, ректор 

Redaktor i Informatorit / Уредник на  гласникот: 

Prof.dr. Mustafa Ibrahimi / Проф. д-р. Мустафа Ибрахими 

Këshilli redaktues / Уредувачки одбор: 

Prof. Inor. dr. Rizvan Sulejmani / Вонр. проф. д-р. Ризван Сулејмани 

Prof. Inor. dr. Zoran Trifunov / Вонр. Проф. д-р. Зоран Трифунов 

Prof.dr. Mustafa Ibrahimi / Проф. д-р. Мустафа Ибрахими 

Rregullimi teknik / Техничко уредување 

Мr. Bujar Kajolli / М-р. Бујар Кајоли 



ПРОГРАМА 

за работата на деканот во мандатниот периодот 2019-2022 година на 
Факултетот за градежништво и архитектура при 

Универзитетот ,,Мајка Тереза’’ во Скопје 



Кандидат за декан: Проф. д-р. Зекирија Идризи 

Факултет: Градежништво и Архитектура 

Согласно член 115 од Законот за високото образование ("Службен весник на Република 
Македонија" број 82/18) и согласно член 238 став 6 од Статутот на Универзитетот "Мајка 
Тереза" во Скопје, кандидатот проф. д-р. Зекирија Идризи ја предлага следната 

Програма за работата на деканот на Факултетот за градежништво и архитектура при 
Универзитетот "Мајка Тереза" во Скопје во мандатниот периодот 2019-2022 

Вовед 

    Почнувајќи од изреката на Нелсон Мандела "Образованието е најмоќното оружје кое се 
користи за да се промени светот", дојдевме до заклучок дека образованието е еден од 
клучните столбови кое овозможува  формирање на едно здраво општество, остварување на 
севкупниот развој и културната средина на општеството. За  да се реализираат сите  овие 
цели на образованието, потребен е еден општествен ангажман, и посебно ангажирање на 
образовните институции почнувајќи од предучилишно, основно, средно и високо 
образование. Ако некој од овие споменати институции кои придонесуваат не успеат да ги 
исполнат остварувањата и волјата тогаш состојбата на образованието ќе биде очајна. 

     Состојбата на високото образование во моментов бара многу остварувања, секако за 
моменталната состојба на високото образование големо  влијание имаат многу фактори: 

- Водењето на погрешни политики, на прво место несоодветно финансирање за 
развојот на образованието, 

- Воспоставување на приватни високообразовни институции без да ги исполнат 
основните критериуми, 

- Ангажирање на академски кадар без да се почитуваат правните критериуми итн., 

     Секако, ние како високообразовна институција, како една од најновите институции во 
републиката, имаме обврска да дадеме свој придонес во остварување на благородни цели. 
Нашето ангажирање мора да биде континуирано со подигнување на квалитетот на 
образованието, преку подигање на нивото на наставата континуирано со воведување на 
најновите достигнувања за предметите кои ги покриваме, и истовремено збогатување и 
промени на наставната  план - програма и силабусите  со што ќе овозможи да се  
профилираат  нашите студии и треба да одговара на потребите на пазарот. 

Гледајќи од еден поширок контекст, треба да се прилагодиме  на новите  потреби на 
општеството на знаење, и тука можеме да заклучиме дека ние како општество во споредба 
со другите развиени западни земји, но и земји од регионот сме малце назад, сме 
стагнирале и сето ова рефлектира на  фактот дека младите таленти не гледаат некоја 



перспектива во својата земја, перспектива бараат во поразвиените земји. Ова нека биде 
еден знак дека треба да се промени ситуацијата и да се достигне развиениот свет, мора да 
се залагаме за дополнителен ангажман за следење и спроведување на неодамнешните 
достигнувања не само во наставата, туку и во инвестирање во развојот на научните 
истражувања и  новите технологии за информации и комуникација. 

Во продолжение, мојата работна програма ќе се фокусира на некои главни точки и тоа на 
следниве: 

1. Активности поврзани со напреднување и подобрување на наставата и
организацијата на наставата. Во врска со оваа точка, мојата посветеност ќе се
фокусира на:

- Мојата примарна цел, од почетокот на мојот мандат како декан на 
факултетот, ќе биде формирање на работна група која ќе биде вклучена во 
изготвуваното на статутот на факултетот за Градежништво и 
Архитектура, во рамките на Универзитетот ,,Мајка Тереза’’ во Скопје. За 
тековниот тек на подготовката на статутот на факултетот, ќе организирам 
редовни неделни состаноци со одредената работна група. Се стремам дека 
до крајот на учебната 2019/20 година ќе се изготви и одобри статутот на 
нашиот факултет. 

- Зголемување на квалитетот на наставата во согласност со новите 
наставни методологии, имено: 
o Поставување на стандарди и критериуми во наставната методологија

на соодветни области,
o Поставување на механизми за надгледување на развојот за одржување и

на наставата,
o Обезбедување на модерна средина за настава, учење и научно

истражување,
o Инвестирање за издигнување на млади талентирани кадри, како и

издигнување (напредок) истовремено и на кадрите кои се дел од ФГА.
o Сите предмети кои се предаваат во рамките на ФГА, професорите ќе

бидат задолжени предавањата и вежбите за кои се овластени да ги
доставуваат на деканот.

o Развивање на активности за превод на избрана литература ќе бидат
поддржани и координирани во групни активности.

o Ќе се работи на воспоставување на механизми за спроведување на
процесот на внатрешното оценување (евалуација)  во рамките на нашиот
факултет.

- За да се врати перспективата во општеството, ќе се ангажираме за едукацијата на 
кадрите од кои пазарот има потреба и кадри кои ќе можат да ги следат новите 
технологии. За да се постигне сето ова, ќе се формираат работни групи за 



подготовка на ажурирани наставни програми на нашите студиски програми на 
нашиот факултет, дури и пред да започне процесот на реакредитација на 
студиските програми. 

Свесни сме за состојбата на образованието воопшто, со оглед на резултатите од 
тестирањето ПИСА, каде што нашите ученици покажаа слаби резултати, оваа 
ситуација не присилува, особено за предметите во прва година дека треба да ги 
следиме и да организираме дополнителни активности за обука на учениците како 
најлесно да ги совладаат материјалите од студиската програма - на почетокот на 
учебната година да се одржуваат курсеви по основна математика во времетраење 
од  1 до 2 недели. 

2. Мислења за активни студиски програми на Факултетот и предлози за нови
студиски програми со образложенија за истите.

- Со оглед на тоа што дека поминаа три години од основањето на Универзитетот и 
од оваа кратко искуство за трите програми во рамките на ФГА сметам  и убеден 
сум дека програмите на Факултетот за Градежништво и Архитектура се програми 
со перспектива и заеднички треба да се посветиме на подобрувањето на квалитетот 
и интересот за студирање и секако сето тоа да биде проследено со пораст на 
академскиот кадар, 

- Во однос на студиската програма Инженерство на животната средина, која 
моментално се развива во рамките на Техничкиот факултет, мислам дека и во 
иднина треба да се дискутира дека оваа студиска програма треба да се развие и во 
рамките на нашиот факултет, се состои од пракса која се одвива на сите факултети 
во регионот и другите земји. 

- Ќе се формираат работни групи кои ќе бидат ангажирани до крајот на 2019 да 
подготват и достават процедура за одобрување на нови наставни програми и 
силабуси  за идната нова акредитација. 

3. Активности поврзани со научно-истражувачката работа на Факултетот и
работа на проекти.

- Ќе се вклучам во напредокот за квалитетна настава и тоа како предуслов за научни 
истражувања, 

- Имаме недостаток во инфраструктурата за развој на научни истражувања, треба да 
ангажираме околу обезбедувањето на соодветна физичка инфраструктура и 
лаборатории во кои ќе се спроведуваат научни активности,  

- Треба да се обезбедат научни книги, компјутери, компјутерски програми и друга 
опрема за развој на научни активности, 

- Академскиот кадар ќе биде поттикнат да подготвува и објавува научни трудови во 
научни списанија со импакт фактори, итн. 



4. Вклученост на студентите во активности поврзани со Факултетот и
Универзитетот.

- Студентите ќе бидат мотивирани да бидат активни во нивната организација за 
студентски организации, 

-  Студентите ќе бидат вклучени во клучни активности, во разни активности кои ќе 
ги спроведува факултетот, активно учество во професионални, научни 
организации, активно учество во НИС, 

- Вклучување на студентите како активни учесници заедно со академскиот кадар во 
реализација на научни проекти. 

5. Активности поврзани со меѓународни соработки.
- Меѓународна соработка и мобилност на академскиот кадар и студентите
- Преземање на придобивки од програмите за образование и истражувања од

Европската Унија 
- Ефикасно користење и градење на капацитетите за апсорбирање на 

дополнителни средства. 

6. Предлози за јавно приватно партнерство, како и начинот на нивно
спроведување.
- Студиските програми ги одразуваат реалните потреби на пазарот на трудот,

неопходно е да се зајакне и да се зголеми соработката на Факултетот со 
деловната заедница промовирајќи го  јавното - приватно партнерства, 

- Со оглед на тоа дека градежништвото е еден од најважните економски сектори, 
кој придонесува за севкупниот општествен развој, посебно внимание ќе се 
посвети на соработката со претпријатијата за градежништво и производство на  
градежни материјали. 

7. Дополнителни активности кои ги предлагате вие.
- Со цел што побрзо и поквалитетно да се подигне идниот академски кадар, 

гледам потреба дека треба да  се обезбедам еден  финансиски фонд (во тесна 
соработка помеѓу универзитетот – факултетот - приватниот сектор) тоа ќе ги 
поттикне и ќе им помогне на избраните студенти  (талентирани и 
заинтересирани за развојот на академска кариера на нашиот факултет) во 
продолжение на студиите од втор и трет циклус. Истите студенти сметам  дека 
треба да бидат ангажирани, покрај понатамошните студии, да бидат 
ангажирани како демонстратори во наставниот процес во првиот циклус на 
студии на нашиот факултет. 

Кандидат за декан: 

______________________ 

Проф. д-р. Зекирија Идризи 

24 мај 2019 година, Скопје 





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРОГРАМА 

за работа на деканот во мандатниот период од 2019 до 2022 година на 
Факултетот за Информатички науки при 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 



Кандидат за Декан: _Александар Димовски______________________________________ 

Факултет: __Информатички науки______________________________________________ 

Врз основа на член 115 од Законот за високо образование („Службен Весник на Република 
Македонија“ број 82/18) и согласно член 238 став 6 од Статутот на Универзитетот „Мајка 
Тереза“ во Скопје, кандидатот __Александар Димовски_______________     ја предлага 
следната 

Програма за работа на деканот на Факултетот за _Информатички науии____ при 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, за мандатниот период 2019 - 2022 година 

Вовед (краток вовед за Вашата програма) 

Со оглед на моето искуство на повеќе интернационални универзитети, како што се 
Варвик Универитетот во Англија и ИТ Универзитетот Копенхаген во Данска, мојата главна цел 
и заложба ќе биде да ги пренесам тие искуства на организационен и научен план на 
Универзетот Мајка Тереза. Тоа се однесува на начинот на комуникација и односи помеѓу 
самите членови на академскиот кадар, како и комуникацијата и односите со студентите. 
Имајќи предвид дека Универзетот Мајка Тереза е релативно млад универзитет, сигурен сум 
дека тоа искуство ќе допринесе за негов побрз развој, а пред се ќе допринесе за побрз и 
подинамичен развој на Факултетот за Информатички науки. Се надевам дека нашиот Факултет 
во блиска иднина ќе стане препознатлив бренд во општеството, каде ќе се запишуваат студенти 
од сите националности од нашата држава како и од странство.  

1. Активности поврзани за унапредување на наставата и организација на наставата.

За унапредувањето на наставата, од најголемо значење е предметите да бидат 
распределени според стручноста и компетентноста на сите членови на академскиот кадар на 
Факултетот. Исто така, ќе настојувам наставата да биде пропорционално распределна меѓу 
сите членови, така што сите ќе имаат проближно ист број на часови. Ќе настојувам да се 
ангажира нов дополнителен кадар кој ќе го зајакне Факултетот уште повеќе, и на тој начин ќе 
можеме успешно да ги покриеме сите наставни пограми. Обезбедување на нови училници и 
лабаротории ќе бидат исто така приоритет. Обезбедување на книги соодветни за предметите ќе 
биде исто така од голема важност за Факултетот. Поради динамичноста на информатичките 
науки, ќе биде добро да бидат обезбедени некои основни книги кои ги покриваат базичните 
субјекти на компјутерските науки, додека останатите книги можат да бидат купени и во 
електронска форма.   

2. Размислување за активните студиски програми на Факултетот и предлози за нови студиски
програми со образложение за истите. 

Додипломски студии. Според бројот на студенти кои моментно се упишуваат во една 
акадамска година (околу 60) и бројот на моментни студиски програми на додипломски студии 
(три), главна цел треба да биде подобрување на тие три студиски програми, а не отварање на 
нови. Тоа подобрување на наставата може да се постигне преку купување на соодветни книги, 



софтвер, хардверска опрема, итн. Секако, постојните три студиски програми може да се 
ажурираат и подобрат. Во таа смисла, основните две програми: информатика – програмирање и 
информатика – наставна, кои се користат од формирањето на Факултетот ќе треба да се 
ажурираат (променат до 30%) во следната година. Тоа ажурирање ќе се направи според 
искуството и знаењето што професорите го стекнале при предавање на тие студиски програми. 

Последипломски студии. Во однос на последипломските студии, Факулетот исто така 
располага со доволен број на студиски програми, т.ш. главна цел треба да биде подобро 
покривање на тие програми, а не усвојување на нови. Секако има простор да се воведе нова 
студиска програма, како што е на пример “Бизнис Информатика”, преку која ќе има можност 
да се зголеми бројот на последипломски студенти на нашиот Факултет.  

3. Активности поврзани со научно истражувачката работа на факултетот и работа на проекти.

Ќе се заложам да се помогне секој член на академскиот кадар кој ќе учествува на некоја 
научна конференција преку можност за покривање на партиципацијата и патните трошоци. 
Исто така, ќе се излезе во пресрет на секој член кој ќе има потреба од отсуство од работа 
поради посета на некоја конференција или некој студиски престој. Секако, наставата во тој 
случај треба да покриена на соодветен начин. Во рамките на своите можности, Факултетот ќе 
го поддржи секој член кој има потреба од некоја книга, софтвер, или хардвер за извршување на 
некоја научна задача. Поддршка ќе биде обезбедена за сите членови кои ќе конкурираат за 
проектите поддржани и финансирани од Универзитетот, или било која надворешна агенција.  

4. Вклучувањето на студентите во активности поврзани со Факултетот и Универзитетот.

Ќе се обидам студентите да бидат вклучени како во апликативни, така и во научни 
активности и проекти. Тоа ќе биде исклучително важно за промоција на нашиот Факултет. За 
таа цел, ќе се заложам да формирање на Студентски клуб на нашиот Факултет, преку кој ќе 
бидат организирани и помагани сите активности на студентите. Студентите ќе може да 
организираат предавања подготвени од самите студенти на различни теми поврзани или со 
предметите кои ги следат или со некои технолошки новости во информатичките науки.  

5. Активности поврзани со меѓународни соработки.

Секој член на академскиот кадар ќе биде охрабрен да учествува во различни 
активности поврзани со меѓународни соработки. Факултетот ќе се обиде да помогне во тоа на 
сите членови преку покривање на патни трошоци, и давање на слободни денови доколку биде 
осигурано дека наставата ќе биде соодветно покриена. Исто така, ќе се охрабри членовите на 
академскиот кадар да покануваат гости од други уневрзитети кои би оддржувале гостински 
предавање на нашиот Факултет.  

6. Предлози за јавно приватно партнерство, и начин на имплементација.

Стручни лица од бизнис секторот ќе бидат поканувани да држат предавања на 
студентите на нашиот Факултет. Исто така, ќе се обидеме да пратиме некои студенти на 
стекнување на пракса во некои компании од приватниот или јавниот сектор. Сето тоа, 
доплнително ќе ја зајакне позицијата на Факултетот во општеството, и ќе допринесе да биде 
препознатлив бренд.  



 

 

7. Други дополнителни активности кои Вие ги предлагате. 

- изработка на нов Веб сајт на Факултетот за Информатички науки. 

- подбрување на условите за работа на членовите на академскиот кадар, преку обезбедување на 
нови канцаларии, компјутери, принтери, и други средства кои ќе им бидат од помош во 
нивната едукативна и научна работа.  
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Програма за работа на деканот на Факултетот за Технолошки Науки при 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, за мандатниот период 2019 - 2022 

година 

 

Вовед  

 

Поаѓајќи од вредностите и значењето на Факултет за технолошки науки во состав на 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, би сакал да кажам дека основата на мојата 

програма се темели на континуираниот развој на факултетот за што особено се и ќе се 

заложувам и сум посветен од неговото формирање до денес, а истовремено ќе се 

трудам постојано да биде унапреден врз основа на современиот концепт и во 

согласност со Законот за високо образование и Статутот на Универзитетот „Мајка 

Тереза” во Скопје.  

Во рамките на мојот ангажман ќе се трудам Факултетот за технолошки науки да 

биде во континуиран пораст со сите три основни столба, наставно-образовната дејност, 

научно-истражувачката дејност и стручно-апликативната дејност. Сите реформи ќе 

бидат во согласност со Болоњската декларација и врз основа на колективно-

консултативна работа со професорите на Факултет за технолошки науки и соработката 

со Ректоратот на Универзитет „Мајка Тереза” во Скопје. 

Силно ја поддржувам основната мисија на Факултетот во која наставниците со цел 

да можат да ги пренесуваат знаења на студентите, истите треба да бидат континуирано 

обучени со практична работа и научно истражување. Факултетот за технолошки науки 

ќе применува соодветен модел на модерен и мултидисциплинарен пристап на 

образование и трансфер на знаења, како основа за: 

• Привлекување на нови студенти; 

• Активна примена на соодветни систематски методи на истражување и едукација 

на кадри што ќе работат во индустријата, но и кадри што ќе продолжат со 



понатамошна едукација, како и развој на наставата и истражувањата во 

технологијата; 

• Апликативни услуги за технолошко-прехранбениот сектор со лабораториски 

услуги во повеќе области, но исто така и голем број на други активности што 

произлегуваат од законски и подзаконски акти во Македонија. 

• Јакнење на професионалниот капацитет на наставничкиот и соработничкиот 

кадар; 

• Развивање на интердисциплинарни, мултидисциплинарни и заеднички 

истражувачки и едукативни програми; 

• Зголемено учеството на Факултетот во национални и меѓународни 

истражувачки програми, проекти, конзорциуми и други начини на соработка; 

• Подобрување на конкурентноста на национално и регионално ниво преку 

трансфер на знаење и услуги; 

• Натамошен развој на систем за информираност, транспарентност и следливост. 

Програмата, односно целите на програмата ќе се остваруваат и во согласност со 

повеќе стратешки документи за развојот на високото образование и високообразовните 

институции кај нас, но и во ЕУ и светот, со цел имплементирање на принципите и 

стандардите, што се неопходни и за Факултетот како дел од единствениот европски 

академски простор. 

Факултет за технолошки науки е институција што ќе нуди голем број програми 

и советодавни услуги, публикации, технолошки и инвестициски проекти, како и други 

соодветни начини за пренесување знаење, практики и вештини. 

 

1. Активности поврзани за унапредување на наставата и организација на наставата. 

 

Нови интерактивни методи треба да се воведуваат во наставата со цел студентите да 

можат да ја совладуваат определената програма која е предвидена да се изучува за 

секој наставен предмет. На Факултетот за технолошки науки му се потребни и нови 

наставни методи кои се во насока на подигнување и зајакнување на капацитетот на 

лабораториите кои немаат улога само во наставата туку и во истражувачките цели. Со 

контрола на квалитетот на образовниот процес како што е анкетата, прашалниците, ќе 

се следат и ќе се надминуваат проблемите кои настануваат во образовниот процес, а 

истовремено ќе може да има унапредување на наставата. Освен фронталната настава, 



треба да се воведе и групна и индивидуална настава во која секој студент треба со 

своето знаење да го најде местото. Секој студент треба да напредува со свое темпо во 

наставниот процес, така што за успех треба да се земе унапредувањето на секој студент 

кога постигнува подобри резултати, односно кога се натпреварува сам со себе. Тоа 

може да се постигне со засилување на академскиот капацитет и при тоа да се посветува 

поголемо внимание на секој студент и континуирано да се проследува неговото 

напредување во текот на студиите. Истовремено, во колку се доволни средствата, 

потребно е училниците да бидат современи, да можат во текот на часот да бидат 

наместени и за фронтална, групна и индивидуална настава. Во училниците треба да 

има можност за поврзување со информатичката технологија и при тоа да може 

методите кои се користат за време на наставата наизменично да се менуваат. 

Друга многу важна област на мојот ангажман ќе биде да се создадат најдобри 

услови за настава на факултетот (со софистицирани лабораториска опрема) и да се 

обрне посебно внимание на формирање на факултетска библиотека и снабдувањето на 

библиотеката со најновата литература од областа на технолошките науки. 

Унапредувањето на наставата е важен елемент во прогресот на студентите, така што 

на Факултетот за технолошки науки, наставата се одвива во форма на предавање и 

вежби кои можат да бидат лабораториски, нумерички и теоретски. Тоа што е потребно 

во текот на непречено одвивање на наставата, а во корист на совладување на наставата 

е воведување на клиничка и теренска настава. Зајакнување на академскиот капацитет 

го гледам преку поттикнување за земање на нивно активно учество на семинари, 

конференции и други научни манифестации. 

 

2. Размислување за активните студиски програми на Факултетот и предлози за нови 
студиски програми со образложение за истите. 

 

 На Факултетот за технолошки науки постојат четири студиски програми, и тоа две 

во траење од четири години, прехранбена технологија и инженерство на материјали и 

нанотехнологии и две програми во траење од три години, агроинженерство и текстил, 

дизајн и моделирање. За сите тие студиски програми да можат да функционираат во 

полн капацитет потребно е подобрување на самата инфраструктура, како и отворање на 

нови лаборатории. Предлозите за нови студиски програми треба да бидат во насока на 

истражувања за потребниот профил на пазарот на трудот, но воведувањето на 

програми како што се хемиско инженерство и биоинженерство би овозможило да се 



отворат нови перспективи за зајакнување на наставно-образовната и научно-

истражувачката работа. Истовремено со зајакнување на лабораторискиот капацитет ќе 

се овозможи поврзување со останатите институции во земјата и странство и на тој 

начин ќе има размена на идеи и искуства.  

 

3. Активности поврзани со научно истражувачката работа на факултетот и работа на 
проекти. 

 

Со цел научно-истражувачката работа на Факултетот за технолошки науки да биде 

на високо ниво, потребно е развивање на заеднички истражувачки и образовни 

програми. Зголеменото учество на Факултетот за технолошки науки во национални и 

меѓународни истражувачки програми и проекти ќе овозможи не само размена на идеи 

и искуства, туку и зајакнување и подобрување на конкурентноста на национално и 

регионално ниво преку трансфер на знаење и услуги.  

Мерки кои се предвидени во врска со јакнење на капацитети на лабораториите: 

- Правење на регистар на лабораториска опрема која не се користи  

- Обезбедување помош за ставање на опремата во употреба 

- Подготвување на план за редистрибуција на откажаната опрема 

- Запознавање на државните институции со состојбата во практичната настава и 

поднесување барање за обезбедување на средства за унапредување на 

практичната работа  

- Осовременување на студентските лаборатории со нови апарати 

- Обезбедување реагенси и потрошен материјал за практична настава 

Со овие интервенции се очекува подигнување на техничкото ниво за изведување на 

практичната настава нејзина индивидуализација и обезбедување на услови за 

стекнување на неопходни вештини и практично искуство кај студентите.  

 

4. Вклучувањето на студентите во активности поврзани со Факултетот и 
Универзитетот. 

 

Посебна грижа ќе се посвети на ангажирање на одговорноста и квалитетот на 

педагошката и научната работа. Оваа задача е важна од две страни, професорите 

поблиску ја почитуваат нивната работа, а студентите повеќе се ангажираат во 

наставата. 



Студентите ќе се обидат да создадат услови за зголемување на нивото на учење и да 

имаат контакт со други престижни технолошки факултети во Европа и пошироко. 

Затоа, посебно внимание ќе се посвети на статусот на студентите, остварувањето на 

нивните права и слободи. Моето главно мото за време на тригодишен период, како 

декан на Факултет за технолошки науки, ќе биде „Студентот во центарот на 

вниманието". Исто така, ќе создадам можности и простор за талентирани студенти да 

се покажат, да учествуваат на регионални, европски и светски натпревари од областа 

на технолошките науки. Студентите се авангарда во секое модерно општество. Поради 

ова, тие, во различен степен се вклучени во сите три столба на факултетет: наставата, 

научно-истражувачката  и во стручно-апликативната активност. Студентот е фокусот 

кон кого е насочена политиката за квалитет на наставно – образовните процеси на 

факултетот.  

Секој студент има на располагање институционални алатки со кои може да ги 

одбрани своите права, а во исто време да придонесе за константно подобрување на 

теоретската и практичната настава, како и на начинот на оценување. Од друга страна, 

секој факултет создава позитивна клима за целосен развој на студентот, овозможувајќи 

му активности во културниот и спортскиот живот.  

Нормално, факултетот се грижи за нивото на подготвеноста на студентот да може 

откако ќе дипломира, студентот да се вклучи во стопанството, како академски кадар 

кој ќе врши анализа, изведува заклучоци, донесува одлуки, планира технологија и 

техника, односно биде способен раководител во сите сфери од технолошка-

индустриска сложеност на поставената задача. Тоа факултетот го спроведува преку 

ангажирање на студентот со задолжителната практична настава. 

Нашиот студент е исто така дел од поширокото студентско друштво во 

регионот и Европа, а тоа го остварува преку меѓународната студентска размена.  

Поддршката на студентите би се одвивала преку: 

1. Безрезервна поддршка на развојот и активноста на студентскиот парламент. 

Транспарентност во работата на телата на студентскиот парламент и зголемен 

број на вклучени студенти во активностите на студентскиот парламент. 

2. Поддршка на демонстративни студентски проекти и зголемување на научниот 

капацитет на студентите. 

3. Интензивирање на смотрите на студентски трудови, со рангирање на трудовите 

и воведување на награди за трето, второ и прво место. Ова ќе придонесе за 

зголемување на бројот на учесници и дополнително мотивирање на студентите. 



4. Организирање на факултетски спортски лиги во фудбал и кошарка, во машка и 

во женска конкуренција. 

5. Поддршка на учеството во разни научно-културни и спортски манифестации во 

Македонија и странство. 

6. Поддршка на студентите за учество меѓународна размена преку различни 

студентски програми (пр. Erasmus+). 

7. Поддршка на студентите за регионална размена со сродните факултети од 

регионот. 

8.  Основање на кариерен центар. 

 

Посебно внимание ќе биде посветено на обнова и обука на новиот персонал. Ова ќе 

се оствари во соработка со Ректоратот на нашиот Универзитет и мојата намера е да 

испратам дел од овие служби за студии и специјализации во странство. 

 

5. Активности поврзани со меѓународни соработки. 

 

Исто така за време на мандатот ќе се потрудам да применувам промовирање на 

наука и технолошки иновации; оваа активност треба да даде посебна димензија на 

развојот на културата на дијалогот меѓу науката, технологијата и стопанството и се 

однесува на подобра комуникација на истражувачката активност на Факултет за 

технолошки науки со стопанството, министерствата, цивилниот фактор и општеството 

во целина: 

• Комуникација со масовни медиуми 

• Прием на ученици, студенти и наставници на отворени денови на факултетот од 

земјата и странство 

Една од најголемите цели ќе ми биде унапредување на меѓународната соработка 

како во Европската унија или во САД. Во овој дух ќе се обидам да создадам услови да 

можат професорите да учествуваат на симпозиуми, меѓународни конференции и други 

научни манифестации, како и научни проекти. Истовремено, ќе се обидам да создадам 

можности за објавување на универзитетски и професионални учебници. Ова има за цел 

поголемо вклучување на наставниците и соработниците од Факултет за технолошки 

науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во европскиот истражувачки 

простор. Суштинско зајакнување на комисијата за меѓународна соработка, во однос на 



активностите поврзани со UNICA, ERA, EIICM, CEEPUS, CEI, EUA, IAU, EAIE, AUF, 

BUN, UNI-ADRION, NET/USEE, Fulbright Programme, ERAWATCH, COST, EUREKA, 

HORIZON 2020, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност ќе 

придонесе академскиот кадар и студентите да можат да бидат во тек со најновите 

случувања од својата област и да земат активно учество во научно-истражувачката 

работа. Целта на оваа дејност е зголемување на истражувачи кои оствариле мобилност 

во регионот и да се стане рамноправен дел од Европскиот истражувачки простор 

(ERA). 

 

6. Предлози за јавно приватно партнерство, и начин на имплементација. 

 

Воспоставување на добри односи со јавно-приватните партнерства кои 

претставуваат форма на соработка меѓу јавниот сектор и приватните компании и 

инвеститори. Цел ќе биде да се смали ризикот и да се зголеми бенефитот за Факултет 

за технолошки науки, и за општеството во целина, низ мерливи и прецизно 

дефинирани социо-економски (и други надворешни) придобивки. Јавно-приватното 

партнерство ќе го зголеми придонесот на приватниот сектор во финансирањето на 

научно-технолошкиот развој, истражувањето и апликацијата на Факултет за 

технолошки науки со можност за отворање на акредитирани лаборатории доколку 

постојат реални услови. 

 

7. Други дополнителни активности кои Вие ги предлагате. 

 

Управувањето и раководењето на Факултетот за технолошки науки ќе се базира на 

транспарентност. Органите и телата на Факултетот за технолошки науки ќе бидат 

главните стожери за стабилноста на истиот. Раководењето ќе се базира на прецизни 

процедури кои ќе бидат општо познати и во согласност со законските прописи. 

Активностите ќе опфатат: 

• Придржување до правилниците како и можни дополнувања и измени на делови од 

правилниците и процедурите; 

• Широка дискусија за одредена измена во организационата структура, со цел 

остварување на целосни права на одредени катедри, наставници и др; 

• Кадровско засилување на административно-стручната служба; 



• Месечен колегиум на академскиот кадар како и на раководителите на

лабораториите со деканската управа.

Предложенава програма е амбициозна со значително предвидени активности. 

Можни проблеми околу реализацијата би можеле да се јават, но само поради 

објективни причини. Буџетот на државата е под големо влијание на целиот европски 

пазар, што значи и буџетот на факултетот е под силно влијание. Сепак, на мислење сум 

дека факултетот е најјак во човечките ресурси, каде најголемиот дел од колегите се со 

изграден интегритет, во наставата, науката и апликативната дејност. Програмата има 

многу реални шанси да се реализира, бидејќи сите вработени ќе бидат вклучени, а 

истовремено вертикално и хоризонтално ќе бидат транспарентно информирани за 

текот на реализацијата на програмата. Целите на програмата ќе бидат тема на широка 

дискусија на состаноците на телата и органите на Факултетот. Ќе се оди кон правење 

на приоритетна листа на цели и активности, па со тоа и верувам дека програмата во 

најголем дел ќе може да се оствари. Бидејќи мојата работна програма е базирана на 

тимска работа, затоа, за остварување на дел од правата и обврските, 

продеканот/продеканите на Факултетот за технолошки науки ќе бидат овластени.  

Заклучно на сето ова ќе ги применам одлуките и заклучоците на Сенатот и 

Ректоратот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, како и одлуките и заклучоците 

на Наставно-научниот совет на Факултетот за технолошки науки.  





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

ПРОГРАМА  

за работа на Декан во период од 2019-2022 година на Факултетот за Социјални Науки 
при Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје  



Кандидат за Декан: Проф. Д-р. Сунај Раими 

Факултет: Социјални Науки 

Според член 115 од Законот за високо образование (“Службен весник на Република 
Македонија“ број 82/18) и во согласност со член 238, параграф 6 на Статутот на 
Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје, кандидатот Сунај Раими ја предлага оваа  

ПРОГРАМА 

за работа на Декан во период од 2019-2022 година на Факултет за Социјални Науки 
при Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје  

Почитувани колеги, драги професори, 

По повод моето кандидирање за преземање на задачата Декан на Факултетот за Социјални 
науки, сакам да ве информирам дека ако мене ми ја доверите оваа значајна задача, во 
целиот мој мандат ќе се ангажирам со голема посветеност и одговорност да ги остварам 
некои наши заеднички објективи и стремежи. Во склоп на овие стремежи кои нас како 
академска, научна и истражувачка фела не тангираат, како приоритетни ќе ги имам 
следниве прашања: 

1. Kако иден Декан на овој Факултет, заедно со водечките структури на Универзитетот
“Мајка Тереза“ во Скопје, кој како што е познато е најмладиот Универзитет во РСМ, 
максимално ќе се залагам на сите колеги на нашиот Факултет да им овозможиме 
оптимални услови за настава, студиска работа како и плодна научно-образовна дејност. 
Овие горенаведени барања се битни не само за унапредување на академскиот стаф, 
развивање на разните наставни и научни дејности кои ги бара нашата професија како 
мисија, туку и за подигање на професионалните капацитети на студентите кои доаѓаат да 
студираат на овој Универзитет.  

Ќе се залагам, заедно со водечките структури на нашиот Универзитет  платите на 
академскиот кадар бидат покачени до едно достоинствено ниво, нивелизирајќи ги со 
платите на другите државни Универзитети во Македонија, бидејќи сметам дека на овој 
начин вистински ќе се зголеми мотивацијата за работа, но и одговорноста на Професорите 
за понатамошна академска, образовна, научна и истажувачка дејност.  

Ќе се ангажирам, во соработка со водечките органи на Ректоратот, да создадеме и 
функсионализираме еден скромен Фонд за истражување и учествување на научни 
конференции, се со цел да секој колега (професор или асистент), најмалку еднаш во 
семестар може да учествува во научни конференции и семинари, покривајќи ги трошоците 
од овој Фонд. Сметам дека на овој начин ќе се усовршуваат професионалните капацитети 



на наставниците, а истовремено би се воздигнал и имиџот на нашиот млад Универзитет 
“Мајка Тереза”. 

Ќе се ангажирам за секој колега од академскиот стаф поединечно, кога ќе му дојде 
времето за избор / реизбор, во координација со компетентните органи на УМТ, да ги 
организирам и менаџирам сите потребни процедури за стекнување на научно-наставните 
звања кои им следуваат, онака како што истите се предвидени со Закон, Статут и 
Деловникот на УМТ.   

Ќе се залагам да од време на време, заради подигнување на квалитетот на нашите 
професионални образовни и научни услуги, нашиот Универзитет да организира одредени 
обуки и семинари, но и професионални и истаражувачки експедиции внатре и надвор од 
нашата земја, се со цел зголемување на внатрешната кохезија, колегијалната соработка и 
размената на взаемните искуства кои би ни помогнале на сите нас.  

Ќе се ангажирам нашите студенти кои ги завршуваат нивните студии со висока средна 
оценка (над 9.5 ) во Bachelor или Master, да можеме да ги ангажираме како демонстратори 
или асистенти во студиските програми на Факултетот за Социјални науки, со цел да ги 
стимулираме новите студенти да покажат што подобри резултати, додека УМТ со оваа 
дејтвие да изгради еден примамлив имиџ на модерен Универзитет. 

2. Што се однесува до студиските програми кои се активни на нашиот Факултет, како и
новите студиски програми, имам некои конкретни идеи и планови. Во текот на мојот 
мандат како Декан, ќе правам напори да постоечките студиски програми на нашиот 
Факултет ги развијам и понатаму преку научни трибини, панели и разни дебати, кои ќе ги 
организираме со професори, експерти и студенти од Универзитетите внатре и надвор од 
нашата земја. Од друга страна, ќе ги стимулирам и беззрезервно подржам сите 
иницијативи и предлози на нашите колеги или студенти, за отварање на нови студиски 
програми кои би биле атрактивни за потенцијалните студенти, но и конкурентни во 
пазарот на трудот внатре и надвор од Република Северна Македонија. Во овој правец, ќе 
давам предлог  во Факултетот за Социјални науки да се отвараат некои нови студиски 
програми како на пример: Филозофија со Социологија, Етнологија со Антропологија, 
Историја со Археологија и др.  

3. Во врска со активностите поврзани со научно-истражувачката работа на ФСН и
прашањето околу разните проекти, додека сум на оваа менаџерска позиција, заедно со 
професорскиот кадар на ФСН ќе се ангажирам за сенсибилизирање на креативните 
вештини на студентите, за аплицирање и спроведување на разните проекти, кои освен што 
би биле во интерес на професионалниот развој на самите студенти, би биле и во функција 
на општата афирмација на нашиот Факултет и Универзитет. Во овој сегмент, би ги 
поттикнувале студентите да ги манифестираат нивните способности, вештини и дарби 



преку организирање на разни проекти, работилници, панели и натпревари, во склоп на 
нивните специфични програми каде што тие студираат и дејствуваат.  

4. Додека ќе ја вршам задачата Декан на ФСН, ќе се ангажирам и околу вклучувањето на
студентите во разните активности кои се поврзани со нашиот Факултет и Универзитет. 
Посебно ќе се ангажирам да преку разните програми за соработка и мобилност на 
професорите и студентите, кои ни се на располагање (Erasmuss, Grundtvig, Јan Monet, 
Tempus,) да им се овозможи  престој, развој и академско професионално надградување во 
некој друг Универзитет надвор од нашата држава, со цел искуството и предностите на 
овие универзитети, еден ден истите да ги пренесат во нашиот Универзитет, помагајќи и на 
земјата во нејзиниот понатамошен развој.  

5. Што се однесува на активностите поврзани со меѓународни соработки, ќе се ангажирам
во согласност со студиските програми кои ги има  Факултетот за Социјални науки, да 
воспоставам меѓународни соработки со универзитети и други кредибилни институции, 
кои вршат такви дејности или даваат такви услуги, што се слични на студиските профили 
кои ги подготвува Факултетот за Социјални науки при УМТ.  

6. Освен ова, како иден Декан ќе се залагам и за кооперација со разни академски,
образовни, научни, професионални и претприемнички институции од јавен и приватен 
карактер, кои во согласност со барањата и амбициите на нашиот Факултет, ќе 
манифестираат подготвеност за едно јавно-приватно партнерство од взаемен интерес. Во 
овој аспект би можеле да реализираме некои идеи како на пример: обука на 
администрацијата на јавни или приватни претпријатија од страна на наши компетентни 
професори, со што обучените административци ќе добијат лиценци од УМТ, додека 
нашиот Универзитет ќе може да инкасира одредени финансиски средства од овие 
професионални  услуги, кои пак би биле употребени за научни-истражувачки цели, како и 
за други капитални инвестиции во УМТ.  

7. А како други дополнителни активности кои јас би ги предлагал од ФСН се и овие:

Кај студиската програма Спорт и спортски науки може да се организираат меѓународни 
натпревари во некои одредени спортски дисциплини (одбојка, џудо, пинг-понг), кои би 
биле традиционални и со кои би се афирмирал името на УМТ во Европа и пошироко; Во 
студиската програма Труд и Социјлана политика би можеле да основаме еден Институт за 
сондажа (Центар, Директорство или Агенција), кој би се занимавал со мерење на јавното 
мислење во РСМ поврзано со социјалните политики, образовните политики, нивото на 
невработеноста и животниот стандард; Во студиската програма Јавна администрација и 
човечки ресурси да се организираат сондажи околу тоа колку се задоволни нашите 
граѓани од работата на јавната администрација и другите јавни услуги, вметнувајќи ја тука 
и можноста за давање на лиценци за кариера, кои на административците би им служело за 
унапредување во професионалната кариера; Во програмата Балкански и евро-азиски 



студии би било пожелно да се основа еден Департамент, кој би вршел истражувања на 
јавното мнение околу политичката организација на РСМ (пред, во текот и после 
изборите), каде што меѓу другото би се видело популарноста на Политичките партии и 
политичките лидери, работа која според моите пресметки би инкасирала една сума на 
материајни средства за буџетот на УМТ, но воедно би ја подигнал и политичката култура 
на граѓаните на РСМ. Додека во студиската програма на Медиуми и интеркултурна 
комуникација, би било добро да се организираат традиционални трибини или панели од 
струката, каде би предавале звучни имиња од земјава, регионот и Европа, со што 
дотичниот евент би се крунисал со чинот на доделување на една специјална награда, која 
би се давала на новинарите од областа на истражувачкото новинарство или слично. 

Ви благодарам! 
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