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1. ВОВЕД 

 

 Петта година од основањето на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје ја 
обележува самоевалуација која е процес на следење и проценка на квалитетот на високо 
образовната дејност, научно-истражувачка и апликативна дејност, а се реализираше на 
сите факултети при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, т.е. Факултет за 
Технолошки Науки, Факултет за Технички Науки, Факултет за информатички науки, 
Факултет за социјални науки и Факултет за градежништво и архитектура. Извештајот од 
процесот на самоевалуација е заснован на бројни документи, анкети и информации од 
различни извори, кои обработени и анализирани, даваат јасна и реална слика за квалитетот 
на високообразовната, научноистражувачката и апликативната дејност на Универзитетот. 
Податоците, коментарите и заклучоците врз кои се темели самоевалуацијата реално ја 
отсликува состојбата на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, а воедно дава и насоки 
за надминување на проблемите и за негов натамошен развој, кои водат кон целата на 
Универзитетот со својата континуирана работа се препознае како високообразовна 
институција не само во земјата, туку и во регионот. 

 За оцена на наставниот кадар кој ја извршува наставно-образовната дејност на 
факултетите се правеа анонимни анкета на студентите. За спроведувањето на анкетите е 
одговорна Комисијата за самоевалуација избрана на Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје. При тоа со годините од хартиена се префрли на електронска анкета со што се 
овозможи побрз и поефикасен начин за согледување на одговорите дадени од студентите 
за наставниот кадар. 

Со цел да може самиот Универзитет да се етаблира како една препознатлива 
институција, се преземаат мерки во насока на усовршување на образовниот кадар, со 
давање на можност истите да учествуваат во програмите на размена како што е Erasmus +, 
креирање на мерка за само промоција која мерка ќе овозможи поголема препознатливост 
на самиот универзитет. Истовремено наставниот кадар се мотивира со давање на грантови 
во учество на мали и големи проекти, како и поттикнување за учество на научни 
манифестации. Со тоа Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се грижи постојано за 
унапредување на научно-истражувачката работа на својот кадар, а со тоа и исполнување 
на критериумите во рангирањето на Универзитетот на релевантните листи за рангирање 
на универзитетите во светот. 

 Деталниот извештај овозможува да се надминат недоследностите и слабостите на 
Универзитетот и да може да се развива со целиот расположлив капацитет и можности. 
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1.1. Цели на самоевалуацијата 

Самоевалуацијата како еден вид на алатка е воведена во високото образование со 
цел да се следи континуираниот процес во реализацијата на наставно-образовната, 
научно-истражувачката и апликативната дејност. Исто така, со овој процес се очекува 
проценување во делот на управувањето, финансирањето, материјално-техничките и 
академските капацитети, како и останатите активности кои се одвиваат во определен 
факултет или на универзитетско ниво. Процесот на самоевалуацијата опфаќа системско 
следење и оценување на студиските и предметните програми, а квалитетот во вистинска 
смисла на зборот се проценува со научноистражувачката дејност и наставно-образовниот 
процес. 

Самоевалуацијата не треба да се разбира единствено како законска обврска кога 
истата се спроведува во процесот на акредитација, туку истата треба да биде како основа 
во споредливоста на студиските програми во рамките на Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје и со останатите исти и сродни студиски програми во регионот, Европа и светот. 

Самоевалуацијата се спроведува на Универзитетот „Мајка Тереза“ во континуитет 
за петте факултети во својот состав, Факултет за градежништво и архитектура , Факултет 
за информатички науки, Факултет за технички науки, Факултет за технолошки науки и 
Факултет за социјални науки. 

Основните цели на спроведената самоевалуација се: 

 Согласно пропишаните закони, акти и препораки квалитетно да се спроведе 
и реализира процесот на самоевалуација на Универзитетот „Мајка Тереза“ 
во Скопје 

 Утврдување на добрите и слабите страни на сите факултети од различен 
аспект, кои фактори влијаат за подобрување како и можните пречки во 
реализирањето на определена цел 

 Анализа и самооценување на наставно-образовниот процес и научно-
истражувачката работа. 

Процесот на самоевалуација се реализираше од страна на Комисијата за 
самоевалуација и со поддршка на сите вработени на Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје, вклучени во реализацијата на наставно-образовниот, научно-истражувачкиот и 
другите процеси кои се во тесна корелација или пак се логистика на претходните процеси 
(раководство, служби, комисии и др.). 
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1.2. Состав на Комисијата за самоевалуација 

Согласно Законот за високото образование во Република Северна Македонија, 
Статутот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, формирана е Комисија за 
самоевалуација на Универзитетот. Комисијата за самоевалуација на Универзитетот, чии 
членови се избрани од Сенатот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје на седница 
одржана на 26.12.2017 година  Одлука број 02-843/1 од 26.12.2017 година, работеше во 
следниот состав: 

1. Проф. д-р Сунај Раими, претседател; 
2. Вонр. Проф. д-р Башким Идризи, член; 
3. Вонр. Проф. д-р Александар Димовски, член; 
4. Доц. д-р. Златко Неделкоски, член; 
5. Доц. д-р. Олга Поповска, член; 
6. Асс. докторанд м-р Елисабета Бајрами Ологу; 
7. Асс. докторанд м-р Уриме Демири Шаипи; 
8. Бајрам Рамадани, студент, член; 
9. Ардијан Шабани, студент, член 

 Ректорската управа на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, на седницата 
одржана на 15.12.2020 година предложи, а Сенатот ги избра следните членови на 
Комисијата за самоевалуација: 

 вонр. проф. д-р Зоран Трифунов 

 д-р Арта Џелили 

 доц. д-р Уриме Демири Шаипи 

 доц. д-р. Олга Поповска 

 доц. м-р Веби Фазлиу 

 доц. д-р Златко Неделковски 

 доц. д-р Егзона Исени Реџепи 

 Фати Садику 

 Алена Саити 

Во двата состави на Комисијата за самоевалуација, записничар на седниците од 
Комисијата за самоевалуација е доц. д-р Олга Поповска. Во првиот состав, претседател на 
Комисијата за самоевалуација беше проф. д-р Сунај Раими, а во вториот состав 
претседател е вонр. проф. д-р Зоран Трифунов. 

Членовите на Комисијата за самоевалуација од секоја студиска програма на 
Факултетите при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје имаа задача да приберат, 
обработат и предадат информации и факти за одреден број табеларни прегледи. 
Комисијата, во соработка со Деканите и Администрацијата на Универзитетот обезбеди 
максимално ангажирање на сите вработени во процесот на самоевалуација. Комисијата за 
самоевалуација на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во повеќе наврати имаше 



                  
8 

состаноци со цел поефикасно завршување на обврските што беа опфатени со процесот на 
самоевалуацијата. Комисијата беше постојано достапна за прашања од страна на 
вработените во однос на суштината и целите на процесот на самоевалуација. При тоа беа 
остварени бројни средби со сите вработени, посебно со вработените кои располагаа со 
определени податоци со цел успешно да се реализира самиот процес на самоевалуација на 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. Во извештајниот период на самоевалуацијата 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје работеше во услови на зајакнување на сите  
основни функции: наставно-образовна, научно-истражувачка, стручно-уметничка и 
стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес. Главната насока на сите 
факултети кои се дел од Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје е во основните начела на 
образовната функција како и зголемување на новозапишани студенти. 

Процесот на самоевалуација и креирањето на Извештајот за самоевалуација се 
реализирани во согласност со Упатството за самоевалуација и обезбедување и 
оценување на квалитетот на единиците на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје и 
други акти со кои се регулира оваа значајна материја.  

 

1.3. Акти и документи за изработка на Извештајот за самоевалуација 

 Процесот на самоевалуација произлегува како обврска од Законот за високо 
образование (член 55 став 4, Сл. весник на РМ. бр. 82/2018), подзаконските акти со кои се 
регулираат постапките и методите за нејзина реализација од Статутот на Универзитетот 
„Мајка Тереза“ во Скопје, (член 348 и член 351 од Статутот на Универзитетот „Мајка 
Тереза“ во Скопје). Процесот на самоевалуација и подготовката на Извештајот за 
самоевалуација реализирани се согласно следните законски акти и документи: 

 Законот за високо образование, (Сл. весник на РМ. бр. 82/2018); 

 Статутот на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје; 

 Упатство за самоевалуација и обезбедување и оценување на квалитетот на 
единиците на Универзитетот; 

 Правилник за внатрешна организација и Правилник за систематизација на 
работните места на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје; 

 Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 
на прв и втор циклус универзитетски студии – Пречистен текст; 

 Правилник за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања и асистенти – докторанди на 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје; 

 Правилник за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Мајка 
Тереза“ во Скопје; 
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 Други акти и документи. 
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2. OПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ, ФАКУЛТЕТИТЕ 

 
2.1. Историски осврт 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје е државен универзитет во чиј состав се 
пет факултети и тоа: Факултет за градежништво и архитектура, Факултет за 
информатички науки, Факултет за технички науки, Факултет за технолошки науки и 
Факултет за социјални науки. Акредитираните студиски програми се наменети за прв и 
втор циклус на студии, а самата институција врши високообразовна, научно-истражувачка 
и апликативна дејност во полето на технолошките, техничките, информатичките, 
социјалните и науките за градежништво и архитектура. Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје е основан во 2015 година, а на 29.09.2016 се одржа првата наставно-научна 
седница, а на 26.10.2016 година се одржа првиот академски час.. Како интегриран 
универзитет, се одликува со специфични карактеристики кои во најголем дел се совпаѓаат 
со визиите на сите составни факултети во неговите рамки. 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во континуитет ги следи случувањата во 
земјата, регионот и во странство, со што се залага за целосно имплементирање на 
Болоњската декларација, ЕКТС системот и мобилност на академскиот кадар. 

Студиските програми на сите пет факултети се во согласност со потребите за 
образување кадар што ќе одговори на барањата на современиот технолошки развој, 
пазарот на трудот за развој на индустриските и образовните гранки во Република Северна 
Македонија. Истовремено Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се грижи за 
поттикнување на произведување на кадар кој ќе одговара на потребите на светските 
познати компании. 

 Дејностите на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се наведени во Статутот на 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 

Во рамките на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, како внатрешни 
организациони единици  од самото формирање функционираат: 

 Лаборатории 

 Библиотека 

 На Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје има пет факултети и десет лаборатории: 

 Факултет за градежништво и архитектура со 1 лабораторија 

 Факултет за информатички науки со 2 лабораторија 

 Факултет за технички науки со 2 лабораторија 

 Факултет за технолошки науки со 4 лаборатории 

 Факултет за социјални науки со 1 лабораторија. 
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На секој Факултет, односно единица на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 
може, заради вршење на својата дејност да се организираат катедри, оддели, центри, 
лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони единици. На Универзитетот 
функционира и Канцеларија за ERASMUS+ Програмата. 

Секој Факултет има декан и продекан, а од редот на наставниците (доцентите, 
редовните и вонредните професори кои се во работен однос на факултетот) се формирани 
наставно-научните совети. Во наставно-научните совети има и претставник од студентите 
кој е избран на студентски избори. Стручните и административните работи на 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје ги врши Стручната и административната служба 
на Универзитетот. Органи на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се Ректорот, 
Ректорската управа, Универзитетскиот сенат. На Универзитетот е формирано студентско 
собрание со претседател и членови од редот на студентите кои се избрани на студентски 
избори. 

Ректорската Управа е орган на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје и ја 
сочинува ректорот, проректорите и деканите. 

Универзитетскиот сенат е орган за управување и стручен орган кој го сочинуваат 
во просек по два претставници од единиците на Универзитетот и претставник од 
студентите. 

Органи на факултетот односно единицата на Универзитетот се наставно-научниот 
совет, деканот и деканската управа. 

Наставно-научниот совет е стручен орган на Факултетот и во него членуваат 
редовните и вонредните професори и доцентите во работен однос на Факултетот, како и 
претставниците на студентите. Бројот на претставниците од редот на студентите е 10% од 
вкупниот број на членови на Наставно-научниот совет. 

Деканите на Факултетите при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се 
раководни органи на Факултетите чии надлежности се регулирани со закон, Статут и 
правилници на единицата. Работата на деканската управа е утврдена со закон и статут на 
единицата. 

Стручната и административната служба се организира како интегрирана стручна и 
административна служба на Универзитетот која ја сочинуваат Централната стручна и 
административна служба-Ректорот и стручните и административните служби на 
единиците. Службата на Универзитетот заради обезбедување на функционалноста се 
организира по сектори. 

Една од основните дејности на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје е 
наставно-образовната дејност. Со студиските програми од година на година се подобрува 
квалитетот на наставата и бројот на запишани студенти се зголемува.  
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Научно-истражувачката дејност е со поттикнување на кадарот за нивно стручно 
усовршување и со издавање на списанието “South East European Journal of Sustainable 
Development”. Во текот на академската година се организираат две конференции, едната е 
посветена на формирањето на Универзитетот и ги опфаќа сите науки, области и полиња 
како што се и самите факултети, “Towards Sustainable Development”, а другата е повеќе 
наменета од областите и полињата на Факултетот за Социјални Науки како што е 
миграција и мобилност.  

Апликативната дејност се изразува со апликација на проекти, мали и големи со што 
се поттикнува кадарот во нивна реализација. 

Картата на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје како јавна високообразовна 
институција во Скопје е следната: 

 Назив на високообразовна установа Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје 

Седиште Ул. „Мирче Ацев“ бр. 4 

Ул. „Петре Георгиев“ бр. 22 

Податоци за основачот Собрание на Република Македонија 

WEB страница www.unt.edu.mk 

Вид на високообразовната установа 
(јавна, приватна, приватно-јавна) 

Јавна, 
7156618 
85,42 – високо образование 



                  
13 

Студиски програми од прв циклус 
што се акредитирани и се 
реализираат во единиците 

Академски студиски програми (четиригодишни и 
тригодишни студиски програми акредитирани од 
основањето па до денес) 

 

Факултет за социјални науки 

Социјална работа и политика, со два модули 

Јавна администрација и управување со човечки 
ресурси 

Спорт и спортски науки 

Интеркултурна комуникација и медиуми, со два 
модули 

Европски студии 

Балкански и евроазиски студии 

 

Факултет за градежништво и архитектура 

Архитектура и дизајн 

Градежништво-конструктивна 

Геодезија-геоинформатика 

 

Факултет за технички науки 

Електроенергетски системи 

Машинско инженерство и менаџмент 

Сообраќајно-транспортно инженерство 

Применета економија и претприемништво 

Индустриски менаџмент 

Мехатроника 

Инженерство за заштита работна и животна 
средина, со два модули 

Царина, шпедиција и осигурување 
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 Факултет за технолошки науки 

Прехранбена технологија 

Инженерство на материјали и нанотехнологија 

Текстил, дизајн и моделирање 

Агроинженерство 

 

Факултет за информатички науки 

Информатика-програмирање 

Информатика-Наставна 

Применето програмирање 

 

Освен за студенти од првиот циклус, во континуитет се распишува конкурс за 
студенти од вториот циклус на факултетите при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 
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2.2. Правен статус и автономија 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје е основан од Собранието на Република 
Македонија со Закон за основање на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје во 2015 
година. При тоа на Универзитетот согласно Законот за високо образование (Службен 
весник  на РМ бр. 82 од 2018) е уредена автономијата и академската слобода. Во табелата 
подолу се дадени основните акти и датуми за добивање на правниот статус на 
универзитетот и факултетите. 

  Назив на основачот Собрание на Република Македонија 

 

Назив на Актот за основање Закон за основање на Универзитет „Мајка 
Тереза“ во Скопје 

 

Број и датум на Актот за основање 08-6114/1, 24.12.2015 година, 

Службен Весник на РМ бр.226/15 

 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните следбеници на 
оснивачот) 

/ 

Број и датум на Решението за исполнетоста на условите за 
почеток со работа и дејноста издадено од Министерството за 
образование и наука на РСМ 

Бр. 14-1916 од 

13.10.2017 год. 

Број и датум Решението за акредитација на високообразовната 
установа издадено од Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на РСМ. 

Бр. 10-206/1 

28.12.2015 год. 

Број и датум на Решение за упис на високобразовната 
установа во Централниот регистар 

10.10.2016 
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 При тоа на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје има 5 факултети, прикажани 
во Табелата подолу. Во 2016 година Универзитетот со сите факултети е запишан во 
Централниот регистар. 

Назив на основачот Собрание на Република Македонија 

 

Назив на Актот за основање на 
факултетите 

Закон за основање на Универзитет „Мајка 
Тереза“ во Скопје 

1) Факултет за градежништво и 
архитектура; 

2) Факултет за информатички науки; 

3) Факултет за технички науки; 

4) Факултет за технолошки науки и 

5) Факултет за социјални науки. 

 

Број и датум на Актот за основање 08-6114/1, 24.12.2015 година, 

Службен Весник на РМ бр.226/15 

 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните следбеници на оснивачот) 

/ 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните следбеници на оснивачот) 

/ 

Број и датум на Решението за исполнетоста на условите за 
почеток со работа и дејноста издадено од Министерството за 
образование и наука на РСМ 

Бр. 13974/4 

5.10.2016 год. 

Број и датум Решението за акредитација на високообразовната 
установа издадено од Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на РСМ. 

Бр. 10-206/1 

28.12.2015 год. 

Број и датум на Решение за упис на високобразовната установа 
во Централниот регистар 

10.10.2016 

 



                  
17 

Добиената акредитација за студиските програми од прв циклус, со решение за 
почеток со работа се дадени подолу: 

Студиски и научно-
истражувачки подрачја за 
кои е добиена акредитација 

1) Факултет за градежништво и архитектура: 
Архитектура и дизајн, 10-206/1 од 18.12.2015, Техничко-
технолошки науки (2), научно поле: Архитектура, урбанизам и 
планирање (201), научна област: Области од полето на архитектура, 
урбанизам и планирање (20100-20114); 
Градежништво (конструктивна насока), 10-206/1 од 18.12.2015, 
Природно-математички науки (1) и Техничко-технолошки науки (2), 
научно поле: Градежништво и водостопанство (207), научна област: 
Области од полето на градежништво и водостопанство (20700-
20708) 
Геодезија и геоинформатика, 10-206/1 од 18.12.2015, Техничко-
технолошки науки (2), научно поле: Геодезија (206), научна област: 
Области од полето на геодезија и геоинформатика (20600-20606); 
 
2) Факултет за информатички науки: 
Информатика, 10-206/1 од 18.12.2015, Природно-математички науки 
(1), научно поле: Информатика (110), научна област: Информатика 
(11000); 
Информатика – наставна, 10-206/1 од 18.12.2015, Природно-
математички науки (1), научно поле: Информатика (110), научна 
област: Информатика (11000); 
Применето програмирање, 1409 – 51/ 2 од 21.03.2018, Природно-
математички науки (1) и Техничко-технолошки науки (2), научно 
поле: Информатика (110), Компјутерски науки и техника (212), 
научна област: Информатика (11000), Теорија на системи и 
контрола (11001), Информациони системи и програмирање (11002), 
Програмски јазици и системи (11003), Нумеричка анализа (11004), 
Вештачка интелигенција (11005), Сметачки интегрирани методи и 
апликации (11006), 
Алгоритми (11007), Оптимизација (11008), Симулација (11009), 
Развивање на софтвер и бази на податоци (11010), Друго (11011), 
Програмски јазици и технологии (21201), Информациони системи и 
мрежи (21202), Бази на податоци (21203), Обработка на 
информации (21204), Вештачка интелигенција и системи (21205), 
Процесирање на податоци (21206), и  Организација и методологија 
на проектирање на сметачки системи (хардверски софтвер) (21207). 
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 3) Факултет за технички науки: 
Електроенергетски системи, 10-206/1 од 18.12.2015, Техничко-технолошки 
науки (2), научно поле: Електротехника (202), научна област: Области од 
подрачјето на Електротехника (20200-20206) 
Машинско инженерство и менаџмент, 10-206/1 од 18.12.2015, Природно-
математички науки (1) и Техничко-технолошки науки (2), научно поле: 
Машинство (214) и Енергетика (205), научна област: Области од подрачјето 
на машинството 
(21400-21404) и Области од подрачјето на енергетиката (20500-20507); 
Мехатроника, 10-206/1 од 18.12.2015, Техничко-технолошки науки (2), 
научно поле: Регулација и управување со технолошки процеси (218), 
научна област: Области од подрачјето на регулација и управување со 
технолошки процеси (21800-21803); 
Сообраќајно транспортно инженерство, 10-206/1 од 18.12.2015, Техничко-
технолошки науки (2), научно поле: Сообраќај и транспорт (220), научна 
област: Области од подрачјето на сообраќај и транспорт (22000-22006); 
Применета економија и претприемништво, 1409 – 100/10 од 04.07.2017, 
Општествени науки (5), научно поле: Економски науки (503) и 
Организациски науки и управување (менаџмент) (506), научна област: 
Применета економија (50302) и Претприемништво (50623); 
Индустриски менаџмент, 1409 – 100/5 од 22.06.2017, Техничко-технолошки 
науки (2) и Општествени науки (5), научно поле: Индустриско 
инженерство и менаџмент (211), Компјутерска техника и информатика 
(212), Контрола на квалитет (213), Машинство (214) и Организациски науки 
и управување (506), научна област: Планирање (21101), Внатрешен 
транспорт (21104), Теорија на одлучување (21109), Операциони 
истражувања (21110), Програмски јазици и технологии (21201), Бази на 
податоци (21203), Организација и Методологија на проектирање на 
сметачки системи (21207), Метрологија (21300), Статистички методи во 
контрола на квалитет (21301), Стандардизација (21303), Општо машинство 
(21400), Техничка механика(21471), Менаџмент систем (50602), Стратешки 
менаџмент (50605), Деловна комуникација (50613), Одлучување (50614), 
Управување со човечки ресурси (50622) и Претприемништво (50623); 
Инженерство за заштита на работна и животна 
средина, 1409 – 100/4 од 22.06.2017, Техничко-технолошки науки (2), 
научно поле: Животна средина (225), Енергетика (205) и Машинство (214), 
научна област: Животна средина (22500), Индустрија (22504), Рационално 
користење на енергија (20506), Машински системи (21408); 
Царина, шпедиција и осигурување, 1409 – 52/5 од 09.07.2018, Општествени 
науки (5), Техничко-технолошки науки (2), научно поле: Организациски 
науки и управување (менаџмент) (506), Правни  науки (508), Сообраќај и 
транспорт (220), научна област: Менаџмент во царина и шпедиција (50621) 
Царинско управна постапка (50832) Царински системи и царинска политика 
(50833) Меѓународен транспорт, шпедиција и осигурување (22013) 
Менаџмент во осигурување (50619). 
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 4) Факултет за технолошки науки: 
Прехранбена технологија, 10-206/1 од 18.12.2015, Техничко-
технолошки науки (2), научно поле: Технологија на прехранбени 
производи (221) и Хемиска технологија (210), научна област: 
Области од технологија на прехранбени производи (22100-22105) и 
Области од хемиски технологии (21000-21003); 
Инженерство на материјали и нанотехнологија, 10-206/1 од 
18.12.2015, Техничко-технолошки науки (2), научно поле: 
Металургија (216) и Материјали (215), научна област: Области од 
подрачјето на металургијата (21600-21608) и Области од подрачјето 
на материјалите (21500-21503); 
Агроинженерство, 1409 – 45/3 од 22.06.2018, 
Текстил, дизајн и моделирање, 1409 – 48/2 од 21.03.2018, 
 
5) Факултет за социјални науки: 
Европски студии (англиски јазик), 10-206/1 од 18.12.2015, 
Општествени науки (5), научно поле: Политички науки (508), 
научна област: Право на Европска унија (50811), 
Јавна администрација и управување со човечки ресурси, 1409-100/2 
од 20.06.2017, Општествени науки (5), научно поле: Јавна управа и 
јавна администрација (509), научна област: Наука за управата 
(50900) и Јавни служби (50902), 
Медиуми и интеркултурна комуникација, 1409-100/3 од 20.06.2017, 
Општествени науки (5), научно поле: Политички науки (507), 
научна област: Комуникација и мас-медиуми (50706). 
Балкански и Евроазиски студии, 1409-100/6 од 22.06.2017, 
Општествени науки (5), научно поле: Политички науки (507), 
научна област: Политички науки (50700), 
Спорт и спортски науки, 1409-100/7 од 04.07.2017, Општествени 
науки (5), научно поле: Кинезиологија (504), научна област: 
Општествена кинезиологија (50402), 
Социјална работа и социјална политика, 1409-100/21 од 17.01.2018, 
Општествени науки (5), научно поле: Социјална политика (512), 
научна област: Социјална политика (51200) и социјална работа 
(51203). 

 

 

2.3. Географска местоположба 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје е со седиште на ул. „Мирче Ацев“ бр. 
4/VII-ми кат, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.  

Во Објектот се сместени Факултетот за Технички Науки, Факултетот за 
Информатички Науки и Факултетот за Градежништво и Архитектура. 
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Факултетите, Факултетот за Технолошки Науки и Факултетот за Социјални Науки 
се наоѓаат во објект на ул. „Петре Георгиев“ бр. 22 во Скопје. 

 

Податоци за просторот 
наменет за изведување на 
наставната и истражувачката 
дејност 

-Предавални, читална со библиотека, и простории кои 
се наоѓаат на ул. Мирче Ацев број 4,  Скопје кат III, 
IV, V, VI и VII во вкупна површина од 1.950 м2 – 
Прилог бр.5. 

-Кабинети за изведување на практична настава, 
предавални, сала за семинари, аудиториум и 
канцеларии кои се наоѓаат на ул. „Петре Георгиев“ 
бр.22 во вкупна површина од околу 600 м2 - Прилог 
бр.5. 

-Простории наменети за изведување на настава за 
спорт и спортски науки и спортски активности, 
Спортска сала „Шабан Трстена“ и други помошни 
простории во склоп на салата во вкупна површина од 
1268 м2 – Прилог бр. 5. 

-Со Одлука за престанок и за давање на трајно 
користење на недвижни ствари на Универзитетот 
,,Мајка Тереза” во Скопје, Универзитетот ќе ги 
користи и просториите со вкупна површина од 
2614м2 кои се наоѓаат на улица „Стари водовод“ во 
Скопје, на КП 1568/2, КО Чаир, запишани во Имотен 
лист бр.92499. 
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3. МИСИЈА И ВИЗИЈА НА УНИВРЗИТЕТОТ, ФАКУЛТЕТИТЕ И ОСТВАРУВАЊЕ 
 

3.1. Мисија и Визија на Универзитетот 

 Основна мисија и визија на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје е со  
компетентност на наставниот кадар кој со својата совесна и континуирана работа ќе 
овозможи да дипломираните/ магистрирани студенти се формираат во кадри кои ќе бидат 
стручни во својата област и истовремено ќе можат да одговорат на задачите и потребите 
на пазарот на трудот од слични и сродни полиња.  

 Визијата е примарно насочена на одржливост и развој на институцијата и 
студиските програми со различни содржини и активности. Од особена важност не е само 
спроведувањето на законските акти и регулативи, туку и овозможување на слобода во 
креирањето на наставно – образовниот процес, научно – истражувачката работа, 
апликативната дејност и други форми на активности. Визија, на универзитетот која се 
спроведува од самиот почеток е креирање на универзитетот во еден регионален 
квалитетен научно – образовен центар, центар на знаење, креативен центар за 
компетентни професионалци, подготвени за достоинствено соочување со предизвиците во 
иднина. 

Мисијата на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, укажува дека универзитетот 
како институција треба да служи за создавање на квалитетно образовани генерации, со 
истражувачки и иновативни вештини, со академски и професионални компетенции во 
областа на информатичките науки, техничко-технолошките и социјалните науки кои ги 
бара пазарот на трудот, придонесувајќи кон социјалната кохезија во интеграциите и 
глобализациските текови. 

 Примарно, мисијата на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје како институција е 
развој на квалитетни студиските програми, за што се грижат и ја спроведуваат органите и 
телата на Факултетот, наставно – соработничкиот кадар, студентите и другите служби 
како што се бројни органи и тела кои учествуваат во остварувањето на замислената визија 
и мисија на институцијата. Ресорните министерства, и субјектите што работат во 
областите на технолошките, техничките, информатичките, социјалните и науките за 
градежништво и архитектура, научни, истражувачки и стручни институции, невладини 
организации, меѓународни институции, соработници и пријатели на Универзитетот 
„Мајка Тереза“ во Скопје играат значајна улога во доменот на одржливиот развој на 
институцијата и остварувањето на мисијата и визијата на институцијата. 
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3.2. Остварување на мисијата на Универзитетот, Факултетите 

Во периодот што следи, менаџерскиот тим на Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје исто така ќе се соочи со многу задачи кои ќе овозможат универзитет брзо и 
постојано да се развива, а со тоа ќе се овозможи реализирање на својата мисија и визија. 

Во моментов, таквата цел може да се реализира само со посветеност, 
компетентност и тимска работа каде што должностите и обврските на секој од нив ќе 
бидат завршени ефикасно, квалитативно и секогаш во согласност со законот и 
академскиот код кој преставува основа за еден квалитетен универзитет. Главните 
принципи врз кои ќе се заснова управувањето на универзитетот ќе бидат: Посветеноста, 
Компетентноста, Иновацијата, Законитоста и Тимската работа. 

Генерално, визијата и мисијата на универзитетот се базира врз три важни столбови: 
1. Зајакнување на улогата на студентите на УМТ и унапредување на 

студентските услови и услуги; 
2. Унапредување и зајакнување на академскиот кадар; и  
3. Институционална консолидација на УМТ. 

  

 Својата мисија Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје ја остварува врз основа на 
следните стратешки, плански и програмски определби и активности: 

 Услови за напредокот на кадарот од соодветните Факултети во определена 
научна област; 

 Од посебен интерес е зајакнување на капацитетите на своите кадри со 
обезбедување на услови истите да можат постојано да се надградуваат и да 
бидат препознаени во светот во вршењето на својата професија; 

 Студиските програми кои се воведуваат без разлика на кој и да било циклус 
треба да можат да се споредливи со соодветните програми во регионот и 
Европа (ЕКТС); 

 Зацртаните програми треба во континуитет да се надградуваат, а во нивната 
реализација од големо значење е постојано следење и примена на современи 
методи, како и познавања, знаења и вештини во определена студиска и 
предметна програма; 

 Во наставата треба постојано да се воведуваат интерактивни методи кои ќе 
овозможуваат полесен и по целисходен пристап во совладувањето на 
наставните содржини. За таа цел треба во континуитет да се организираат 
семинари за наставниот кадар. Од посебна важност е изведувањето на 
вежбите и праксата во насока на стручна подготовка на студентите; 

 Придобивката на имплементација на Европскиот Кредит Трансфер Систем 
(ЕКТС), е во можност за препознавањето на трудот на студентите како во 
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процесот на следењето на наставата, така и во целото нивно образование да 
може да биде споредливо и во останатите земји на пазарот на трудот; 

 Мобилноста на студентите и наставниот кадар се воведува за зајакнување на 
нивното знаење, вештини и умеења и истовремено да може да се остварува 
билатералната и мултилатералната соработка со Универзитети и факултети 
во Европа и светот. Соработката треба да се зголемува и проширува не само 
на ниво на сродни високообразовни и научни установи во земјата, туку 
истата треба да биде на високо академско ниво и со институциите во 
странство; 

 Научно-истражувачката дејност треба постојано да биде поттикнувана, како 
на пример  со организирање и интензивирање на издавачката дејност, 
согласно актите на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје, а наставниот 
кадар континуирано да вложува во надградувањето на постојаните знаења и 
вметнување на нови вештини во работата и да може да ги примени 
вештините и во странство; 

 Инфраструктурата која се користи во наставно-образовниот процес и во 
научно-истражувачката работа треба да биде секогаш на добро ниво и да 
овозможува пристапност во работата; 

 Технолошкиот развој треба да се развива континуирано, а за таа цел треба 
да се следат научните достигнувања и истите да можат да се применуваат 
како во научните институции, така и во стопанството и индустријата; 

 Развојот на новите техники и технологии не би бил можен ако нема 
соработка меѓу различни претпријатија, институции и организации со цел 
поефикасна размена на научните сознанија и искуството. 
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4. СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 

 

На Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се реализира настава на прв и втор 
циклус на студии. Дел од студиските програми кои се активни на факултетите се 
изработени од Проектот за основање на високообразовната установа и одобрени од 
Одборот за акредитација. Во изминатите 4 година на Универзитетот се акредитираа уште 
11 студиски програми за прв циклус и 7 студиски програми за втор циклус кои беа 
подготвени од работните групи за изработка на елаборати за студиски програми и 
одобрени од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование. 

Основна функција на студиските програми е остварување и ефектуирање на 
единството меѓу студентот и општите, професионални и специфични знаења и вештини 
кои ги стекнува на универзитетот. При тоа, една од клучните цели е да се постигне 
компатибилност на студиските и предметните програми, со што ќе се овозможи 
мобилност на студентите и наставниот кадар, изведување на заедничка настава за 
одредени предмети, и искористување на наставниот и материјалниот потенцијал од 
другите универзитети. 

  

4.1. Прв циклус студии 

Преглед на студиски програми и соодветен број на студенти според конкурсот за 
запишување на студенти во академската 2020/2021 година во прва година на прв циклус 
студии.  

 

Табела 4.1. Студиски програми за прв циклус во академска 2020/2021 година 

ФАКУЛТЕТИ И СТУДИСКИ 
ПРОГРАМИ 

РЕДОВНИ ВО 
ДРЖАВНА 

КВОТА 

РЕДОВНИ СО 
КОФИНАНСИРАЊЕ 

ВОНРЕДНИ 
ВКУПЕН 
БРОЈ НА 

СТУДЕНТИ 

ТРАЕЊЕ ВО 
ГОДИНИ 

ФАКУЛТЕТ ЗА 
ИНФОРМАТИЧКИ 

НАУКИ 
155 75 70 300  

Информатика 80 30 30 140 4 

Информатика наставна 25 20 15 60 4 
Применето програмирање 50 25 25 100 4 

ФАКУЛТЕТ ЗА 
ТЕХНОЛОШКИ 

НАУКИ 
110 55 15 180  

Инженерство на 
материјали и 

нанотехнологии 
20 10  30 4 
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Прехранбена технологија 40 15  55 4 

Агроинженерство 20 10  30 4 
Текстил дизајн и 

моделирање 
30 20 15 65 3 

ФАКУЛТЕТ ЗА 
ТЕХНИЧКИ НАУКИ 

255 135 90 480  

Електроенергетски 
системи 

20 5  25 4 

Машинско инженерство и 
менаџмент 

20 5  25 4 

Сообраќајно-транспортно 
инженерство 

30 30 10 70 4 

Мехатроника 30 20 10 60 3 
Индустриски менаџмент 25 15 10 50 4 
Применета економија и 

претприемништво 
70 20 20 110 4 

Инженерство за заштита 
на работната и животната 

средина 
20 10 10 40 4 

Царина, шпедиција и 
осигурување 

40 30 30 100 4 

ФАКУЛТЕТ ЗА 
ГРАДЕЖНИШТВО И 

АРХИТЕКТУРА 
115 40  155  

Архитектура и дизајн 70 30  100 3 
Градежништво- 
конструктивна 

25 5  30 3 

Геодезија- 
геоинформатика 

20 5  25 3 

ФАКУЛТЕТ ЗА 
СОЦИЈАЛНИ НАУКИ 

210 90 105 405  

Социјална работа и 
социјална политика 

60 20 30 110 4 

Интеркултурна 
комуникација и медиуми 

25 10 15 50 4 

Спорт и спортски науки 30 20 20 70 4 

Балкански и евроазиски 
студии 

20 10 10 40 4 

Јавна администрација и 
управување со човечки 

ресурси 
45 20 20 85 4 

Европски студии 30 10 10 50 3 

Вкупно 845 395 280 1520  

 

Акредитираните студиски програми на прв циклус универзитетски студии се во 
траење од 4 или 3 години, односно 8 или 6 семестри. Студиски програми кои се во траење 
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од 3 години се: Текстил, дизајн и моделирање; Мехатроника; Архитектура и дизајн; 
Градежништво – конструктивна; Геодезија – геоинформатика и Европски студии. Сите 
останати студиски програми се со траење од 4 години. 

Структурата на студиските програми е согласно Законот за високо образование. 
Сите предмети се едносеместални, а студентите покрај задолжителните предмети, може да 
запишат и изборни факултетски или универзитетски предмети. Вака конципирани 
студиски програми во целост ги исполнуваат критериумите за застапеност на 
задолжителни и изборни предмети, согласно стариот Законот за високо образование, 
60/30/10. Вака распределениот однос на предметните во наставата означува 60% 
задолжителни предмети од насоката на студирање, 30% изборни предмети од листата на 
Факултетот и 10% од листата на Универзитетот. Согласно новиот Закон за високо 
образовани овој однос е сменет и сега е 70/30, т.е. 70% се задолжителни предмети и 30% 
се изборни предмети од листата на Факултетот. Но овој однос, ќе се користи за новите 
студиски програми кои се во постапка на акредитација или реакредитација. 

 

4.2. Втор циклус студии 

Преглед на студиски програми и соодветен број на студенти според конкурсот за 
запишување на студенти во академската 2020/2021 година во прва година на втор циклус 
студии.  

 

Табела 4.2. Студиски програми за втор циклус во академска 2020/2021 година 

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ Број на студенти Траење во семестри 
ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И 

АРХИТЕКТУРА 
  

Архитектура и дизајн 15 4 
Градежништво – конструкција 10 4 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ   
Применето софтверско инженерство  

(албански, македонски јазик) 
20 4 

Применето софтверско инженерство  
(англиски јазик) 

15 4 

Математичко – информатичко образование 20 2/4 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ   
Економско инженерство и менаџмент 25 2 

Сообраќајно – транспортно инженерство 25 2/4 
Машинско инженерство 12 2 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ   
Прехранбена технологија 12 2 

Металургија и метални материјали 12 2 
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ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ   
Медиуми и интеркултурна комуникација 15 2 

Спорт и спортски науки 20 2 
Социјална работа и социјална политика 20 2 

Европски студии со меѓународни односи 20 4 

 

Акредитираните студиски програми на втор циклус универзитетски студии се во 
траење од 2 или 1 години, односно 4 или 2 семестри. Студиски програми кои се во траење 
од 2 години се: Математичко – информатичко образование; Применето софтверско 
инженерство; Сообраќајно – транспортно инженерство; Архитектура и дизајн; 
Градежништво – конструкции, Европски студии со меѓународни односи. Студиски 
програми се со траење од 1 години се: Математичко – информатичко образование; 
Сообраќајно – транспортно инженерство; Економско инженерство и менаџмент; 
Машинско инженерство; Прехранбена технологија; Металургија и метални материјали; 
Медиуми и интеркултурна комуникација; Спорт и спортски науки и  Социјална работа и 
социјална политика. 

Пријавените кандидати се запишуваат на едногодишни или двогодишни студии на 
втор циклус зависно од сродноста на стекнатиот профил на кандидатот и вкупната 
акумулација на кредити од прв циклус студии. Студентот со акумулирани 180 ЕКТС може 
да конкурира на двегодишни студии, додека кандидатите со акумулирани 240 ЕКТС на 
прв циклус може да се запишат на едногодишни студии од втор циклус. Студиските 
програми од втор циклус го задоволуваат критериумот за постоење на задолжителни и 
изборни предметни програми, согласно Законот за високо образование. 
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5. НАСТАВНО – НАУЧЕН, СОРАБОТНИЧКИ КАДАР И АДМИНИСТРАТИВНО – 
ТЕХНИЧКИ КАДАР 
 

5.1. Структура на академскиот кадар за реализација на наставата по студиски 
програми 

Бројот на наставници и соработници кои ја реализираат наставата на секоја од 
студиските програми, е еден од факторите кои влијае врз квалитетот на наставата. Имено, 
доколку на една студиска програма има доволен број наставници, истите ќе бидат во 
можност да посветат повеќе внимание на квалитетот на предавањата и практичните 
вежби.  

Врз основа на податоците за бројот на наставници и соработници по студиски 
програми прикажани во табела 5.1, може да се констатира дека во 2017/2018 година 
најголем број на наставници и соработници има на студиската програма Мехатроника 
(9+9=18). Најмала покриеност со наставници има студиската програма Медиуми и 
интеркултурна комуникација (5+1=6). 

 

Табела 5.1. Структура на наставници и соработници во студиската 2017/2018 
година 

 
Факултет за Информатички науки 

Студиска 
Програма 

Редовни 
Професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти 
Вкупно 
наставници 

Соработници 

Информатика 
наставна 

1 4 2 7 6 

Информатика  1 5 1 7 5 

 
Факултет за Технолошки науки 

Студиска 
Програма 

Редовни 
професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти 
Вкупно 
наставници 

Соработници 

Прехранбена  
Технологија 

1 5 5 8 5 

Инженерство на 
материјали и 
нанотехнологии 

/ / / / / 
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Факултет за Социјални науки 
Студиска 
Програма 

Редовни 
професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти 
Вкупно 
наставници 

Соработници 

Европски студии 1 1 4 6 4 
Социјална Работа и 
Социјална Политика 

1  5 6 5 

Спорт и Спортски 
Науки 

3  3 6 2 

Јавна 
Администрација и 
Менаџирање со 
човекови ресурси 

 1 8 9 4 

Медиуми и 
интеркултурна 
комуникација 

1  4 5 1 

Балкански и 
евроазиски студии 

1 1 4 4 4 

 
Факултет за Технички науки 

Студиска 
Програма 

Редовни 
професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти 
Вкупно 
наставници 

Соработници 

Машинско 
инженерство и 
менаџмент 

 3 2 5 5 

Мехатроника  5 4 9 9 
Сообраќајно –
транспортно 
инженерство 

 4 4 8 5 

Електроенергетски 
системи 

 5 1 6 5 

Применета 
економија и 
претприемништво 

 2 3 5 5 

Индустриски 
менаџмент 

 3 3 6 5 

Инженерство за 
заштита на работна 
и животна средина 

 2 4 6 6 
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Факултет за Градежништво и Архитектура 
Студиска 
Програма 

Редовни 
Професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти 
Вкупно 
наставници 

Соработници 

Архитектура и 
дизајн 

1 4 4 9 6 

Геодезија и 
геоинформатика 

 4 7 11 6 

Градежништво 1 3 2 6 6 

 
 

Со новите акредитации во 2018 година, има и нови студиски програми, па и бројот 
на наставници се зголеми во однос на годината порано. 

Во табела 5.2 најголем број на наставници за наставната 2018/2019 година има 
студиската програма Мехатроника, а најмалку Машинско инженерство и менаџмент.  

 

Табела 5.2. Структура на наставници и соработници во студиската 2018/2019 година 

 

Факултет за Информатички науки 

Студиска 
Програма 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Вкупно 

наставници 
Соработници 

Информатика 
наставна 

1 6 3 10 9 

Информатика 1 6 3 10 9 

Применето 
програмирање 

1 3 1 5 6 

 
Факултет за Технолошки науки 

Студиска 
Програма 

Редовни 
професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти 
Вкупно 
наставници 

Соработници 

Прехранбена  
Технологија 

2 5 7 14 7 

Инженерство на 
материјали и 
нанотехнологии 

 2 4 6 6 

Текстил, дизајн и 
моделирање 

 4 3 7 6 



                  
31 

 
Факултет за Социјални науки 

Студиска 
Програма 

Редовни 
професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти 
Вкупно 
наставници 

Соработници 

Европски студии 1 3 7 11 5 
Социјална Работа и 
Социјална Политика 

1  6 7 7 

Спорт и Спортски 
Науки 

3  3 6 2 

Јавна Администрација 
и Менаџирање со 
човекови ресурси 

 1 11 12 6 

Медиуми и 
интеркултурна 
комуникација 

1 3 4 8 2 

Балкански и 
евроазиски студии 

 1 6 7 4 

 
Факултет за Технички науки 

Студиска 
Програма 

Редовни 
Професор
и 

Вонредни 
Професори 

Доценти 
Вкупно 
наставници 

Соработници 

Машинско 
инженерство и 
менаџмент 

2 1 2 5 2 

Мехатроника 2 5 9 16 8 
Сообраќајно-
транспортно 
инженерство 

 2 9 11 7 

Електроенергетски 
системи 

1 3 1 5 4 

Применета економија и 
претприемништво 

 3 9 12 7 

Индустриски 
менаџмент 

 3 8 11 7 

Царина, шпедиција и 
осигурување 

1 2 6 9 6 

Инженерство за 
заштита на работна и 
животна средина 

3 2 6 11 5 
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Факултет за Градежништво и Архитектура 
Студиска 
Програма 

Редовни 
Професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти Вкупно 
наставници 

Соработници 

Архитектура и 
дизајн 

2 2 5 9 9 

Геодезија и 
геоинформатика 

1 2 6 9 5 

Градежништво 1 3 2 6 7 

 
 

Во студиската 2019/2020 година најголем број на наставници има на студиската 
програма Мехатроника, а со најмал број на студиската програма Електроенергетски 
системи, бидејќи оваа студиска програма е активна само во една студиска година. 

Табела 5.3. Структура на наставници и соработници во студиската 2019/2020 година 

 
Факултет за Информатички науки 

Студиска 
Програма 

Редовни 
професори 

Вонредни 
професори 

Доценти 
Вкупно 

наставници 
Соработници 

Информатика 
наставна 

2 3 7 12 6 

Информатика 2 3 5 10 7 

Применето 
програмирање 

1 3 4 8 9 

 
 

Факултет за Технолошки науки 
Студиска 
Програма 

Редовни 
професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти Вкупно 
наставници 

Соработници 

Прехранбена  
Технологија 

3 6 8 17 9 

Инженерство на 
материјали и 
нанотехнологии 

2 3 8 13 12 

Текстил, дизајн и 
моделирање 

1 3 4 8 9 

Агроинженерство      
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Факултет за Социјални науки 

Студиска 
Програма 

Редовни 
Професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти 
Вкупно 
наставници 

Соработници 

Европски студии 2 5 9 15 9 

Социјална Работа и 
Социјална Политика 

2 2 8 12 8 

Спорт и Спортски 
Науки 

4 1 7 12 7 

Јавна Администрација 
и Менаџирање со 
човекови ресурси 

 3 11 14 9 

Медиуми и 
интеркултурна 
комуникација 

1 5 5 11 8 

Балкански и 
евроазиски студии 

1 2 7 10 7 

 
 

Факултет за Технички науки 
Студиска 
Програма 

Редовни 
Професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти Вкупно 
наставници 

Соработници 

Машинско инженерство 
и менаџмент 

1 2 4 7 5 

Мехатроника 3 5 10 18 12 

Сообраќајно-
транспортно 
инженерство 

 3 12 15 10 

Електроенергетски 
системи 

2 1 3 6 4 

Применета економија и 
претприемништво 

 4 8 12 11 

Индустриски 
менаџмент 

1 4 8 13 12 

Царина, шпедиција и 
осигурување 

1 2 8 11 8 

Инженерство за 
заштита на работна и 
животна средина 

3 3 9 15 8 
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Факултет за Градежништво и Архитектура 
Студиска 
Програма 

Редовни 
Професори 

Вонредни 
Професори 

Доценти Вкупно 
наставници 

Соработници 

Архитектура и 
дизајн 

2 2 8 12 9 

Геодезија и 
геоинформатика 

1 2 6 9 5 

Градежништво – 
конструктивна 

1 3 4 10 7 

 

Она што посебно се забележува по години е дека бројот на вонредни професори и 
доценти се зголемува, а бројот на соработници се намалува (поради изборот на 
соработниците во наставно – научно звање). 

 

 

5.2. Вкупен број вработени со полно работно време 

Просечниот број на вработени во последниве 3 години на наставничкиот и 
соработничкиот кадар е 81.6, а на вкупниот број на вработени е 91.6  

Пресметано за секој факултет посебно е дадено во табела 5.4. 

Од табелата може да се забележи дека најмногу се зголемил бројот на доценти во 
последните 3 години. 

 

Табела 5.4. Вкупен број вработени на Факултетот за периодот 2017/2018-2019/2020 година 

 
Факултет за Информатички науки 

Категории на вработени 
Година 

Просек 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Редовен работен однос на наставнички 
и соработнички кадар 

9 10 15 11.3 

Редовни професори 1 1 1      1 

Вонредни професори 2 2 4 2.6 

Доценти 1 2 5 2.6 
Асистенти  0 1 4 1.6 
Асистент докторанд 5 4 1 3.3 

Лаборанти со ВСС 0 0 0 0 

Лаборанти со ССС 0 0 0 0 
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Администрација  2 3 3 2.6 

Мирување на работен однос 0 2 2 1.3 
Вкупен број вработени 11 15 20 15.3 
 
 

Факултет за Технолошки науки 

Категории на вработени 
Година 

Просек 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Редовен работен однос на наставнички 
и соработнички кадар 

11 12 16 12.3 

Редовни професори 1 2 2 1.7 

Вонредни професори 2 2 3 2.3 

Доценти 2 3 5 3.3 
Асистенти  4 4 4 4 
Асистент докторанд 2 1 2 1.6 

Лаборанти со ВСС 0 0 0 0 

Лаборанти со ССС 0 1 1 0.7 

Администрација  0 2 2 1.3 
Мирување на работен однос 0 0 0 0 

Вкупен број вработени 11 15 19 15 

 
 

Факултет за Социјални науки 

Категории на вработени Година Просек 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Редовен работен однос на наставнички 
и соработнички кадар 

20 21 22 21 

Редовни професори 2 2 2      2 

Вонредни професори 2 2 3 2.3 

Доценти 10 11 11 10.7 
Асистенти  6 6 4 5.3 

Асистент докторанд 0 0 2 0.6 

Лаборанти со ВСС 0 0 0 0 

Лаборанти со ССС 0 0 0 0 
Администрација  0 2 2 1.3 

Мирување на работен однос 0 0 0 0 

Вкупен број вработени 20 21 24 21.6 
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Факултет за Технички науки 

Категории на вработени 
Година 

Просек 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Редовен работен однос на наставнички 
и соработнички кадар 

20 24 23 22.3 

Редовни професори 0 0 1     0.3 
Вонредни професори 4 4 3 3.7 

Доценти 6 10 9 8.3 

Асистенти  7 4 4 5 
Асистент докторанд 3 6 6 5 

Лаборанти со ВСС 0 0 0 0 

Лаборанти со ССС 0 0 0 0 

Администрација  0 2 2 1.3 
Мирување на работен однос 0 1 1 0.7 

Вкупен број вработени 20 26 25 23.7 
 

 

Факултет за Градежништво и Архитектура 

Категории на вработени Година Просек 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Редовен работен однос на наставнички 
и соработнички кадар 

12 14 18 14.7 

Редовни професори 1 1 1 1 

Вонредни професори 1 1 1 1 
Доценти 3 5 8 5.3 

Асистенти  5 5 6 5.3 

Асистент докторанд 2 2 2 2 

Лаборанти со ВСС 0 0 0 0 

Лаборанти со ССС 0 0 0 0 
Администрација  0 2 2 1.3 

Мирување на работен однос 0 0 0 0 

Вкупен број вработени 12 16 20 16 
 
 

5.3. Структура и број на ангажирани истакнати стручњаци од практиката и 
визитинг-професори во наставата 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје врз основа на член 181 од Законот за 
високото образование (“Службен весник на РМ” бр.81/2018) во континуитет вклучува 
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истакнати (афирмирани) стручњаци од практиката, кои не се во редовен работен однос на 
Факултетот, а се истакнати стручњаци во својата област.  

Бројот на ангажирани афирмирани стручњаци и визитинг – професори  во УМТ во 
периодот 2017/18, 2018/19 и 2019/20 година е прикажан во табела 5.5. 

 

Табела 5.5. Број на ангажирани афирмирани стручњаци од практиката и визитинг –
професори 

 

Факултет за Информатички науки 

 
Учебна година 

Просек 
2017/18 2018/19 2019/20 

Афирмирани стручњаци од практика 2 4 4 3.3 

Визитинг-професори / 1 1 0.7 
 

Факултет за Технолошки науки 
 Учебна година Просек 

2017/18 2018/19 2019/20 

Афирмирани стручњаци од практика / 2 5 2.3 

Визитинг-професори 1 / / 0.3 
 

Факултет за Социјални науки 
 Учебна година Просек 

2017/18 2018/19 2019/20 

Афирмирани стручњаци од практика 2 5 4 3.7 

Визитинг-професори 1 / / 0.3 
 

Факултет за Технички науки 

 
Учебна година 

Просек 
2017/18 2018/19 2019/20 

Афирмирани стручњаци од практика 3 7 10 6.7 

Визитинг-професори 0 1 1 0.7 
 

Факултет за Градежништво и Архитектура 
 Учебна година Просек 

2017/18 2018/19 2019/20 

Афирмирани стручњаци од практика 2 2 4 2.7 
Визитинг-професори - - - - 
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Поради пандемијата предизвикана од корона – вирусот во текот 2020 не беа 
ангажирани визитинг професори (што беше планирано за повеќе факултети при УМТ) па 
овие активности се планираат да се реализираат во претстојниот период во зависност од 
епидемиолошката состојба во земјата и светот.  

 

 

5.4. Сооднос на бројот на студенти со бројот на наставници 

Соодносот на бројот на студенти со бројот на наставниците влијае врз квалитетот 
на наставата.  

Подолу е табелата за секој факултет при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 
Просекот со текот на годините се зголемува, бидејќи Универзитетот почна да работи во 
учебната 2016/2017 учебна година и во секоја наредна година се запишуваа нови студенти, 
а веќе запишаните студенти не завршуваа со нивните студии. 

 

Табела 5.6. Сооднос на бројот на студенти со бројот на наставници по учебни години  
Студиски програми Учебна година Просек 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Факултет за Информатички науки 7.7 13.9 13.4 11.7 
Факултет за Технолошки науки 4.1 9.1 11.4 8.2 

Факултет за Градежништво и Архитектура 7.6 10.9 10.3 9.6 

Факултет за Социјални науки 16.7 28.4 40 28.4 
Факултет за Технички науки 6.7 13.9 23.2 14.6 

 
 

5.5. Покриеност на наставните предмети со наставници 

Вкупниот број на предметни програми за сите студиски програми бил најмал во 
студиската 2017/2018 година. Потоа, тој број бележи  зголемување. Во овој период бројот 
на наставници вклучени во реализацијата на предметните програми се зголемувал, бројот 
на студиските програми се зголемувал (поради новите акредитации), па затоа бројот на 
предметни програми за сите студиски програми бил најголем во студиската 2019/2020 
година. 
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5.6. Годишен фонд на часови за наставник 

Согласно утврдените нормативи, минималниот број на часови за наставник во 
текот на една учебна година изнесува 240. Акредитираните студиски програми имаат 
предметни програми кои имаат број на часови од 4+2 до 2+2 за задолжителните предмети 
и 2+1 за изборните предмети. Неделниот, месечниот и годишниот фонд на часови за 
наставник се дадени во табела 5.7.   

 

Табела 5.7. Неделен, месечен и годишен фонд на часови за наставник 

 
Факултет за Информатички науки 

 Учебна година Просек 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Број на часови/ наставник/ недела 6.1 8.8 9.8 8.2 

Број на часови/ наставник/ месец 24.4 35.2 39.2 33.1 
Број на часови/ наставник/ година 183 264 294 247 

 
Факултет за Социјални науки 

 Учебна година Просек 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Број на часови/ наставник/ недела 6.1 8.8 9.8 8.2 

Број на часови/ наставник/ месец 24.4 35.2 39.2 33.1 

Број на часови/ наставник/ година 183 264 294 247 
 

Факултет за Технолошки науки 
 Учебна година Просек 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Број на часови/ наставник/ недела 6.1 8.8 9.8 8.2 
Број на часови/ наставник/ месец 24.4 35.2 39.2 33.1 

Број на часови/ наставник/ година 183 264 294 247 
 

Факултет за Технички науки 
 Учебна година Просек 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Број на часови/ наставник/ недела 6.1 8.8 9.8 8.2 

Број на часови/ наставник/ месец 24.4 35.2 39.2 33.1 
Број на часови/ наставник/ година 183 264 294 247 
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Факултет за Градежништво и Архитектура 
 Учебна година Просек 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Број на часови/ наставник/ недела 6.1 8.8 9.8 8.2 

Број на часови/ наставник/ месец 24.4 35.2 39.2 33.1 
Број на часови/ наставник/ година 183 264 294 247 

 

Општ впечаток е дека меѓу вработените владее добра атмосфера и солидно ниво на 
колегијалност. Но, заради подигнување на нивото на квалитет на наставната, научно-
истражувачката и апликативната дејност неопходно е да се подигне нивото на отчетност, 
особено кај наставниот кадар.   

Воедно, ќе биде неопходно да се подигне и нивото на взаемна соработка меѓу 
академскиот кадар во смисла на заедничка реализација на наставата по одделни 
предметни програми, подготовка и реализација на заеднички истражувачки проекти, 
поддршка при реализација на програмите за мобилност и т.н.  
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6. ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ И СТУДЕНТИ 

 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје континуирано ги следи современите 
трендови и во согласност со тоа, продуцира академски кадар кој е стручно оспособен да 
одговори на потребите на пазарот на трудот. На овој начин, дипломираните од УМТ 
активно се вклучуваат во исполнувањето на поставените стандарди. 

 

 

6.1. Применети начини, облици, методи и технологии на наставно – 
образовниот процес 

Универзитетот „Мајка Тереза“ ги креира и адаптира студиските и предметните 
програми врз основа на барањата и потребите на стопанските субјекти, а во согласност 
Болоњските принципи на студирање и постојните законски регулативи во Република 
Македонија. Студиските програми на Факултетите, на првиот циклус студии заклучно со 
студиската 2018/2019 година се акредитирани и Решение издадено од Одборот за 
акредитација и евалуација на високото образование за почеток со работа издадено од 
Министерството за образование и наука на Република Македонија. Постојните студиски 
програми на прв циклус студии се акредитирани со поединечни решенија за секоја 
студиска програма, издадени од Одборот за акредитација и евалуација на високото 
образование и Решение издадено од Министерството за образование и наука на Република 
Македонија. 

Студиските програми на вториот циклус студии се акредитирани со Решение 
издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование и Решение за 
почеток со работа, издадено од Министерството за образование и наука на Република 
Македонија. Постојните студиски програми на втор циклус студии се акредитирани со 
поединечни решенија за секоја студиска програма, издадени од Одборот за акредитација и 
евалуација на високото образование и издадено од Министерството за образование и 
наука на Република Македонија. 

 
Наставната дејност на Факултетите се организира и се изведува како настава за 
здобивање на: 

● VI А – степен, I циклус академски студии со траење од четири години и можност за 
акумулирање на минимум 240 кредити; 

● VI Б – степен, I циклус академски студии со траење од три години и можност за 
акумулирање на минимум 180 кредити; 
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● VII А – степен, II циклус на академски студии со траење од една или две години и 
можност за акумулирање на минимум 60 или 120 кредити;  

 

 Наставата на Факултетите се изведува според студиски планови и програми. Со 
студиските планови се утврдуваат предметните дисциплини и неделниот број на часови, 
предавања, вежби, теренска настава, практична настава и други облици на настава. Во 
зависност од природата на предметната дисциплина, со студиските планови и програми се 
определува обемот и начинот на изведување на наставата и вежбите што се задолжителни 
за студентите.  

 

   Образовната дејност на Факултетите се одвива преку различни облици и 
тоа:                                                          

● ПРЕДАВАЊА - На предавањата се разработуваат сите прашања предвидени со 
предметната програма на соодветната предметна дисциплина. Предавањата ги 
изведува наставник од соодветната област според утврдениот Преглед на 
ангажираноста на наставниот кадар кој го усвојува Наставно-научниот совет.  

● ПРАКТИЧНИ ВЕЖБИ – Практичните вежби имаат за задача да им овозможат на 
студентите полесно да ги подготват испитите од соодветната предметна програма. 
Вежбите се изведуваат во лаборатории, вежбални или на терен. Тие се изведуваат по 
групи. Големината на групите зависи од карактерот на дисциплината и бројот на 
студентите и е утврдена според Уредбата за нормативи и стандарди за основање на 
високообразовни установи за вршење на високообразовна дејност (Сл. весник на РМ 
бр.103/2010 и бр.168/2010). 

● ТЕРЕНСКА НАСТАВА - Студентите од некои студиски програми изведуваат теренска 
настава за одделните предметни дисциплини. Теренската настава се изведува во 
зимскиот и летниот семестар и тоа за студентите од сите циклуси на студии и сите 
години.  

● ПРАКТИЧНА НАСТАВА – Практичната настава задолжително се изведуваше и 
реализираше заклучно со студиската 2017/2018 за сите студенти на прв циклус студии, 
согласно стариот Закон за високото образование (Сл. весник на РМ бр. 35/2008 година 
со сите измени и дополнувања), Правилникот за начинот и условите за организирање 
на практична настава на студентите („Службен весник на РМ“ бр.120/2010 год.) и 
Упатството за реализирање на практичната настава. Со стапување на сила на новиот 
Закон за високото образование (Сл. весник бр. 82/2018 година), практичната настава 
повеќе не е задолжителна за студентите од прв циклус студии, но Факултетите 
продолжуваат на сопствена иницијатива да им ја нуди оваа можност на студентите со 
оглед на позитивните искуства од минатите години. 
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● НАСТАВНО-СТРУЧНИ ЕКСКУРЗИИ - Како посебен вид на наставна дејност е 
изведувањето на наставно-стручни екскурзии т.е. посета на организации, со кои се 
прошируваат сознанијата за одделни области. За студентите, исто така, се 
организираат посети на саеми и манифестации, каде што студентите се запознаваат со 
новите достигнувања во разни области.  

● СЛОБОДНИ АКТИВНОСТИ - За време на студиите, студентите можат да учествуваат 
во работа на поодделни општествено-културни и спортски активности.  

Траењето на студиите на сите академски студиски програми на прв циклус 
универзитетски студии е со 6 или 8 семестри, со едносеместрални задолжителни и 
изборни предметни програми. Согласно стариот ЗВО (Сл. Весник бр. 35/2008 година), 
заклучно со студиската 2017/2018 година, студиската година и почетокот на наставата 
започнуваа на 15 септември, а завршуваа на 15 мај наредната година. Наставата во 
зимскиот семестар траеше од 15 септември до 31 декември, а  во летниот семестар од 15 
февруари до 15 мај. Почнувајќи од студиската 2018/2019 година, согласно новиот ЗВО 
(Сл. Весник бр. 82/2018 година), студиската година и почетокот на наставата започнува на 
1 октомври, а завршува на 31 мај наредната година. Наставата во зимскиот семестар трае 
од 1 октомври до 15 јануари, а во летниот семестар од 15 февруари до 31 мај. 

Универзитетот и Факултетите ги информира студентите за наставниот процес 
(распоред на часови, распоред на завршните испити, начин на оценувањето, основната 
литература и т.н.) и содржината на студиските програми на повеќе начини: преку 
издавање брошури (Информатор за студирање на Универзитетот / Факултетите, студиски 
програми и т.н.), на огласните табли на Факултетите или преку својата интернет-страница 
итн. Исто така, студентите може да добијат дополнителни информации кај референтите и 
раководителот на Службата за студентски прашања, координаторите на студиските 
програми на Факултетите, како и кај наставниците кои се одговорни за своите предметни 
програми.  

Наставата се организира и изведува врз основа на утврден распоред на часови. 
Факултетите се должни пред почетокот на наставата редовно го објавува распоредот на 
часови на огласната табла и веб-страницата на Универзитетот. 

Во наставниот се применуваат повеќе наставни методи меѓу кои сеуште 
најдоминантни се монолошката метода, особено во текот на предавањата, односно на 
теоретската настава.  

Во текот на вежбите се реализира настава од демонстрационен, групен или 
индивидуален карактер при што се прават обиди за примена на дијалошката метода, 
односно на т.н. интерактивна настава. Заради немање на доволно средства за практична 
настава/вежби, се повеќе се застапени вежби од демонстрационен карактер, а се помалку 
индивидуални вежби за секој студент.  
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Во текот на семестарот, студентите се задолжуваат да изработат семинарски работи 
кои некогаш се презентираат пред колегите од студиската група и пред наставникот, 
односно соработникот.  

За жал, многу ретко во наставата се организираат дебати и дискусии на теми од 
предметните програми како директен начин на размена на мислења помеѓу наставниот 
кадар и студентите. Тоа би можело да е пропратено со емитување на наставни филмови и 
видео материјали со соодветна содржина.  

Во услови на пандемија предизвикана од корона вирусот, најголем дел од наставата 
во летниот семестар во академската 2019/2020 година и во текот на зимскиот семестар на 
тековната 2020/2021 година, наставата се реализираше на далечина (online) со примена на 
платформата Google Meet (google classroom). За оваа метода во реализација на наставата 
ќе стане збор во наредниот извештај за самоевалуација.  

Општ е впечатокот дека има простор за унапредување на квалитетот на наставата 
преку организација на континуиран систем за методски-дидактичка обука на академскиот 
кадар на УМТ.  

 

 

6.2. Начин на изведување на наставно – образовниот процес, примен на 
технологии (компјутери, софтверска поддршка, информациони бази и сл.) 

Наставниците во образовниот процес на Универзитетот користат современи 
информатички и комуникациски технологии,  кои се состојат од компјутерска опрема со 
инсталирани лиценцирани софтвери за уредување на текст и графика, изработка и 
прикажување на презентации (фото и видеоматеријали, анимации, симулации) и како и 
интернет достапни материјали.   

На наставниот кадар на Универзитетот му се достапни и други софтвери, на 
пример: 

● софтвер за анализа и генерирање на извештаи,  
● софтвер за анкети,  
● софтвер за креирање на видеопрезентација, 
● мултимедијални енциклопедии, 
● специфични софтвери за одредени апаратури во лабораториите кои имаат 

компјутерска поддршка и излез на монитор и печатач и 

 

 Амфитеатрите, предавалните, лабораториите, кабинетите за наставно-научниот 
кадар, соработниците и канцелариите на административно-техничкиот кадар се опремени 
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со модерна  информатичка и комуникациска технологија, вклучувајќи и овозможен 
непрекинат 24-часовен пристап на компјутерска мрежа и интернет.  

Опремата со која располага Универзитетот, а која е наменета за реализација на 
наставно-образовниот процес на наставниот кадар се и преносни компјутери, потоа 
проектори, графоскопи, печатачи, скенери, фотокопири и друго. 

Во рамките на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје има пет факултети и 
постојат повеќе лаборатории опремени со соодветни нагледни средства, опрема за 
изведување на студиски вежби која се користи и за научноистражувачка и апликативна 
дејност. Соодветно распределбата на лабораториите по факултети се:  

 Факултет за градежништво и архитектура со 1 лабораторија 

 Факултет за информатички науки со 2 лабораторија 

 Факултет за технолошки науки со 4 лаборатории 

 Факултет за технички науки со 2 лабораторија  

 Факултет за социјални науки со 1 лабораторија. 
 

Нагледни средства со кои се опремени лабораториите и предавалните, а кои се 
водат и со последниот попис се: 

 персонални компјутери; 

 преносни компјутери; 

 десктоп компјутери се во едно; 

 проектори; 

 лед телевизори; 

 принтери; 

 3D принтери; 

 стерео миксета; 

 звучници; 

 микрофони; 

 сензори за движење, сила, забрзување, магнетно поле; 

 сензори за напон, светлина, јачина на струја, енергија; 

 сензор за мерење на радијација; 

 сензор – микрофон; 

 сонда за температура; 

 лента за пропуштање на светлосен сноп; 

 Лаб. Нап.30В; 

 Осцилоскопи; 

 Лабораториски извор ДЦ; 

 Декадни отпорници; 



                  
46 

 Мултифункционален мобилен уред за мерење на амб. параметри; 

 Мерач на прашина во амб. услови со калибрација; 

 УВ ламба; 

 Аналитички ваги; 

 Магнетни мешалки со загревање; 

 Спектрометар (УВ-Вис) 

 Манекенки ПВЦ; 

 Мрежен видео рекордер за минимум 4 камери. 
 

 На секој Факултет, односно единица на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 
може заради вршење на својата дејност да се организираат катедри, оддели, центри, 
лаборатории, библиотеки и други внатрешни организациони единици. На Универзитетот 
функционира и Канцеларија за ERASMUS+ Програмата. 

За подобрување на наставната, научната и апликативната дејност, наставно-
научниот кадар на Универзитетот може да користи информациони бази од Epscoи други 
бесплатни пребарувачи за наставни, научни и истражувачки дела. 

 Во летниот семестар во студиската 2019/2020 година како резултат на прогласената 
епидемија, односно пандемија од КОВИД-19 од страна на Светската здравствена 
организација, владата на СРМ донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за 
високото образование за време на вонредна состојба („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 76/2020, 116/2020, 134/2020 и 149/2020), врз основа на која 
Универзитетот донесе Правилник за начинот на реализација на дејностите на 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје и единиците во неговиот состав согласно со 
мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на 
внесување и ширење на корона вирусот CoVid-19. Согласно овие акти, Универзитетот 
донесе одлука, со која ги уреди и доуреди прашањата поврзани со реализацијата на 
дејностите на Факултетите согласно мерките на Владата за спречување на внесување и 
ширење на КОВИД-19, меѓу кои и реализацијата на наставата. Согласно одлуките, 
наставата во летниот семестар во студиската 2019/20 година, продолжи непречено да се 
одвива со користење на онлајн платформата Google Meet (google classroom) 

Универзитетот „Мајка Тереза“ располага со мрежен и безжичен интернет со кој се 
покриени сите простории. На овој начин универзитетот ги следи модерните трендови во 
информатичката и телекомуникациската технологија овозможувајќи брз пристап до 
интернет-комуникација на разни уреди (мобилен телефон, таблет, лаптоп, ултрабук, 
десктоп компјутер, скенер, печатач и друго).  
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6.3. Вклучување на надворешен наставен, научен и стручен кадар во 
реализација на предметните програми на Универзитет 

На Универзитетот „Мајка Тереза“, традиционално, но во согласност со законската 
регулатива (Законот за високото образование и Правилникот за условите кои треба да ги 
исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветна област за изведување на 
клиничка настава) активно се вклучуваат наставен и научен кадар од други наставно-
научни институции од државата и странство, како и истакнати стручњаци од практиката 
во реализацијата на одделни предметни програми кои се составен дел од студиските 
програми на Факултетите. Согласно Законот за високо образование, во наставно-
образовниот процес на високо-образовните во иднина ќе се вклучуваат и визитинг-
професори кои доаѓаат од првите 500 рангирани универзитети согласно со последното 
рангирање на Шангајската листа/првите 200 најдобро рангирани универзитети од 
соодветното научно подрачје/првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА-
програмата согласно со шангајскиот Џио Тонг – Универзитет, US Newsand Report и Times 
Higher Education Supplement – World University Ranking.  

Во текот на досегашната работа на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се 
вклучени три визитинг професори, со кратки престои до 5 денови. 

Во 2018 година, проф. д-р Ферид Мурад од Медицинскиот факултет, при 
Универзитетот во Тексас, САД кој е добитник на Нобелова награда, а на Универзитетот 
„Мајка Тереза“ во Скопје ја доби титула почесен докот на науки (doctor honoris causa). 

Во 2018 година, проф. д-р Невдет Тачи од Факултетот за компјутерски науки, при 
Универзитетот во Гнилање, Косово. 

Во 2019 година, проф. д-р Кеичи Канеко од Факултетот за компјутерски науки, при 
Универзитетот за технологии и земјоделство во Токио, Јапонија. 

Во текот на досегашната работа на Факултетите, успешно се спроведува и настава 
од истакнати стручњаци од практиката. На овој начин, стручњаците од практиката 
учествуваат во изведувањето на наставата, пренесувајќи им ги своите практични искуства 
на студентите. Во табела 6.1 е даден преглед на истакнати стручњаци од пракса кои 
учествувале во наставниот процес во изминатите три студиски години.  

 

Табела 6.1. Учество на истакнати стручњаци од пракса во наставно-образовниот процес во 
текот на 2017/18, 2018/19 и 2019/20 учебна година 

 
Факултет за Технолошки науки 

Име и презиме на стручните 
лица од пракса 

Предметна програма на која се 
реализирал клиничката настава 

Семестар  
(зимски/летен) 

Учебна година 
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проф. д-р Богдан Богданов, 
(2019/2020) 

Прехранбена Технологија Зимски 

проф. д-р Мирјана 
Менковска, (2019/2020) 

Прехранбена Технологија Летен 

д-р Фарије Алиу,  (2019/2020) Прехранбена Технологија Летен 
д-р Фарије Алиу,  (2019/2020) Инженерство на материјали и 

нанотехнологии, Текстил, дизајн и 
моделирање 

зимски 

Билјана Јакимовска, 
(2019/2020) 

Текстил, дизајн и моделирање зимски/летен 

 

Факултет за Технички науки 

Име и презиме на стручните 
лица од пракса 

Предметна програма на која се 
реализирала клиничката настава 

Семестар  
(зимски/летен) 

Учебна година 
Мр. Зекерија Зекири 
(2017/2018) и (2018/2019) 

Мехатроника зимски/летен 

Асс.Фисник Доко (2017/2018)  Машинско инженерство и менаџмент Летен 
Др. Илир Мехмети (2018/2019) 
и (2019/2020) 

Сообраќајно-транспортно 
инженерство 

зимски/летен 

Mр. Агим Јусуфи (2018/2019) Мехатроника зимски/летен 
Др. Вјолца Комони 
(2018/2019) 

Машинско инженерство и менаџмент зимски/летен 

Др. Даниела Младеновска 
(2018/2019) и (2019/2020) 

Машинско инженерство и менаџмент зимски/летен 

Др. Баки Колеци (2018/2019) Царина, шпедиција и осигурување Летен 
Др. Рушан Цека (2019/2020) 
 

Индустриски менаџмент, Машинско 
инженерство и менаџмент 

зимски/летен 

Проф. Др. Томислав Тунтев 
(2019/2020) 

Индустриски менаџмент, Машинско 
инженерство и менаџмент 

зимски/летен 

Синдизе Јусуфи (2019/2020) Индустриски менаџмент, 
Инженерство за заштита на работна и 
животна средина 

зимски/летен 

Др. Василија Шарац 
(2019/2020) 

Електроенергетски системи зимски/ летен 
 

Др. Симеон 
Симеонов(2019/2020) 

Машинско инженерство и менаџмент зимски/ летен 

Др. Газменд Абази (2019/2020) Царина, шпедиција и осигурување зимски/ летен 
Др. Златко Ветеровски 
(2018/2019) 

Царина, шпедиција и осигурување зимски 
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Факултет за Информатички науки 

Име и презиме на стручните 
лица од пракса 

Предметна програма на која се 
реализирал клиничката настава 

Семестар  
(зимски/летен) 

Учебна година 
д-р Агим Рушити (2017/2018), 
(2018/2019) 

Информатика-Наставна, 
Програмирање 

Зимски/летен 

Асс. Фисник Доко (2017-2020) Информатика-Наставна, 
Програмирање 

Зимски/летен 

д-р Линдита Локу (2019/2020) Информатика-Наставна, 
Програмирање, Применето 
програмирање 

Зимски/летен 

Асс. Сафије Садики (2018/2019) Информатика-Наставна  
.Програмирање. 

Зимски/летен 

Асс. Еренис Рамадани 
(2018/2020) 

Информатика-Наставна, 
Програмирање, Применето 
програмирање 

Зимски/летен 

Мр. Насер Рамадани (2019/2020) Информатика-Наставна Летен 
 

Факултет за Градежништво и Архитектура 
Име и презиме на стручните 
лица од пракса 

Предметна програма на која се 
реализирал клиничката настава 

Семестар  
(зимски/летен) 

Учебна година 
д-р Арта Јакупи (2017/2018) Градежништво – конструктивна, 

Архитектура и Дизајн 
Зимски/летен 

Д-р Дрита Старова Керим 
(2017/2018) 

Архитектура и Дизајн Зимски/летен 

д-р Теута Кајтази (2018/2020),  Архитектура и Дизајн Зимски/летен 
Д-р Ернест Ќата (2019/2020) Архитектура и Дизајн Зимски/летен 
Д-р Дервиш Ќерети (2018/2020) Архитектура и Дизајн Зимски/летен 
Д-р Фатос Палана (2019/2020) Архитектура и Дизајн Зимски/летен 
 

Факултет за Социјални науки 

Име и презиме на стручните 
лица од пракса 

Предметна програма на која се 
реализирал клиничката настава 

Семестар  
(зимски/летен) 

Учебна година 
д-р Ајтене Ќамили (2017/2018), 
(2018/2019) 

Европски студии, Зимски/летен 
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Д-р Висар Ганиу (2017-2020) Спорт и спортски науки Зимски/летен 
д-р Изаим Муртезани (2018/2019) Медиуми и интеркултура 

комуникација, 
Зимски/летен 

Д-р Наим Халили (2018/2019) Спорт и спортски науки Зимски/летен 
Д-р Муртезан Исмаили 
(2018/2020) 

Европски студии Зимски/летен 

Д-р Линдита Локу (2019/2020) Спорт и спортски науки, 
Социјална работа и социјална 
политика 

Зимски/летен 

Д-р Севдаил Демири (2019/2020) Медиуми и интеркултурна 
комуникација 

Зимски/летен 

 

Евиденција на реализираната настава. 

Во изминатиот период е воведена обврска за задолжително евидентирање на 
реализираната настава (предавања и вежби), преку пополнување на евидентни листови за 
посетување на наставата од секое реализирано предавање. На месечно ниво овие извештаи 
се доставуваа до продеканите на секој Факултет, кои подготвуваа извештај за 
реализираната настава на ниво на Факултети. Со помош на овие извештаи се подготвува 
семестралниот извештај за реализираната настава на Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје.  

Реализирањето на оваа обврска продолжува и во иднина со некои измени во 
начинот на водење на евиденцијата, односно со пополнување на електронска форма за 
евиденција која се доставува на дневно ниво. На овој начин, дневно може да се води 
евиденција за реализираната настава на Универзитетот. 

 

 

6.4. Примена на методи за континуирана проверка на знаењата (колоквиуми, 
тестови, усни испити) 

Евалуацијата (проверката) на знаењата кај сите студенти на Универзитетот „Мајка 
Тереза“ се спроведува преку континуирано и завршно оценување. Со континуираното 
оценување, студентот стекнува поени за секоја активност, пропишана во соодветната 
предметна програма во текот на семестарот и тоа за:  

● редовно следење на предавањата, 
● извршени консултации, 
● успешно реализирани вежби, 
● успешно реализирана практична работа, 
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● изработка на семинарска работа, 
● теренска работа, 
● самостојна/домашна работа, 
● менторство на други студенти, 
● изработени или реализирани проекти, 
● освоени награди/пофалници и др. 

  

 Завршната оценка се формира од вкупно освоените бодови според сите основи на 
оценување. Студентот може да освои најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка 
10 (десет), при што оценката 5 (пет) означува недоволен успех. Нумеричкиот систем на 
оценување се споредува со системот на оценување на ЕКТС. Во секоја предметна 
програма е детално образложен начинот на евалуација на студентот од секоја активност со 
минимален и максимален број поени, кои наставникот ги доделува врз основа на 
посетеноста на студентот на теоретската и практичната настава (вежби),  активноста во 
лабораторија,  модуларен тест/ колоквиум (еден или два) и завршниот испит. 
Максималниот број поени што при тоа може да ги освои студентот изнесува 100. 
Градацијата на оценките е прикажана во табела 6.2. 

 Завршното оценување се изведува за време на завршниот испит во редовната 
испитна сесија. Студентот кој нема да оствари право на оценка преку континуирано 
оценување или кој не е задоволен од добиената оценка преку континуираното оценување, 
има право да го полага предметот преку завршен испит во редовните испитни сесии. 
Завршниот испит може да се полага писмено или усно, а добиената оценка се пишува во 
индексот и во пријавата за завршно оценување. 

 
Табела 6.2. Градација на оцените 

Поени Оцена Оцена по ЕКТС 

<51 5 F 

51 – 60 6 E 

61 – 70 7 D 

71 – 80 8 C 

81 – 90 9 B 

91 – 100 10 A 

 

Заклучно со студиската 2017/2018 година, согласно стариот ЗВО и календарот на 
Универзитетот, студентите го остваруваа правото на полагање на завршниот испит во 
следните редовни испитни рокови: 

● прв испитен рок (од 8 јануари до 1 февруари); 
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● втор испитен рок (од 15 мај до 15 јуни) и 
● трет испитен рок (од 15 август до 15 септември). 

 

По донесувањето на новиот ЗВО во мај 2018 година, студентите го остваруваат 
правото на полагање на завршниот испит во редовни испитни рокови, утврдени со 
календарот на Универзитетот за секоја година посебно, и тоа: 

● прв испитен рок (од средина на јануари до средина на февруари); 
● втор испитен рок (од крај на мај до крај на јуни) и 
● трет испитен рок (од крај на август до крај на септември). 

Студентите пријавуваат испит со доставување пријава по писмен и електронски 
пат, во роковите за пријавување кои ги донесува Универзитетот. Испитните рокови траат 
најмалку 3 недели, а за секој предмет се објавуваат по еден термина. Универзитетот, за 
сите Факултети пред почетокот на студиската година го објавува распоредот на термините 
за завршен испит на огласната табла и веб-страницата на Универзитетот. Испитите се 
изведуваат јавно и транспарентно во присуство на други лица (студент, асистент, друг 
наставник). Оценките кои студентите ги добиле при проверката на нивните знаења се 
објавуваат на огласна табла и/или google classroom во рок од 7 дена од денот на 
полагањето на испитот. 

Наставниците го објавуваат резултатите од усниот испит веднаш по завршување на 
испитот, а студентите можат да побараат увид во прегледаниот труд и добиената оценка, 
најдоцна до почетокот на наредниот семестар. 

Вообичаено, модуларните тестови се изведуваат во писмена форма, додека 
завршниот испит се изведува  и усмено и писмено. Во текот на летниот семестар на 
студиската 2019/2020 година и зимскиот семестар на студиската 2020/2021 година заради 
пандемијата предизвикана од корона вирусот, најголем дел од модуларните тестови и 
колоквиуми се одржуваа на далечина (online).  

 

 

6.5. Дипломски труд 

Согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв и втор циклус универзитетски студии на Универзитетот „Мајка Тереза“  
студентите завршуваат студии со одбрана на дипломски труд. За таа цел, Факултетот 
изработи и Упатство за пријава, изработка и јавна одбрана на дипломски труд, со кој се 
прецизираат активностите на студентите за време на пријавата и изработката на 
дипломскиот труд.  

Темата на дипломскиот труд се пријавува од наставно-научната област што се 
изучува на Факултетот под менторство на наставник кој ја предава предметната програма 
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што ја покрива наставно-научната област од која е земен дипломскиот труд. Студентот 
избира тема кај ментор кој е наставник на Факултетот и кај кого студентот слушал и 
полагал најмалку еден предмет или пак, наставник кој го презел предметот по друга 
основа (избор во наставно звање, доделување предмети и друго). 

Дипломскиот труд претставува самостојна работа со која се покажува дека 
студентот методолошки правилно ја обработил проблематиката и самостојно користи 
литература. 

 

 

6.6. Вештини со кои се стекнуваат студентите во текот на студирањето 

Студиските програми со нивното постојано усовршување имаат за цел оформување 
на високостручен кадар оспособени за успешно делување во рамките на институциите и 
реалниот сектор во национални и глобални рамки, а особено насочувајќи се во едукација и 
оспособување на кадар компатибилен во европски рамки.  

Листата на излезни компетенции и дефинирањето на секој профил на 
дипломираните студенти се врши врз основа на резултатите од учењето и запишани во 
елаборатите на студиските програма. 

Капацитетот на стекнати знаења, вештини и компетенции проектирани во овие 
студиски програми имаат за цел оформување на високостручен кадар како иден, 
интегрален дел од европскиот високостручен експертски простор согласно определбите за 
интегрирање во европските рамки. Согласно тоа, високо стручниот кадар кој е резултат на 
нашите студиски програми, ќе биде и компетитивен на кадарот произлезен од европскиот 
едукативен процес. 

 

 

6.7. Должина на просечното време на студирање на прв циклус студии 

Согласно анализата на податоците со кои располага службата за Студентски 
прашања на Универзитетот „Мајка Тереза“, должината на просечното време на студирање 
на дипломираните студенти на првиот циклус студии би требало да биде од 5 до 6 години.  

 

 

6.8. Број на студенти кои се запишале по години 

Во Табела 6.3 е претставен вкупен број на студенти по години, во петте години од 
формирањето на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. 
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Табела 6.3. Вкупен број на студенти по години 

ФАКУЛТЕТИ И СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 2016 2017 2018 2019 2020 Вкупно 

 ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ 
НАУКИ 

26 43 70 62 48 249 

Информатика   5 33 29 25 21  

Информатика – наставна 21 10 16 1 0  

Применето програмирање 0 0 25 36 27  

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ 10 35 64 74 37 220 

Инженерство на материјали и нанотехнологии 0 0 8 7 0  

Прехранбена технологија 10 35 31 37 25  

Агроинженерство 0 0 0 0 0  

Текстил, дизајн и моделирање 0 0 25 30 12  

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ 40 94 199 201 186 720 

Електроенергетски системи 0 6 0 0 0  

Машинско инженерство и менаџмент 8 0 0 0 0  

Сообраќајно-транспортно инженерство   21 22 36 34 17  

Мехатроника  11 14 9 11 19  

Индустриски менаџмент 0 7 21 10 7  
Применета економија и претприемништво 
(Економско инженерство-2016) 

0 32 38 59 57  
Инженерство за заштита на работната и 
животната средина  

0 13 13 11 0 
 

Профил 

Инженерство за заштита на животна 
средина 

           
Инженерство за безбедност и 
здравје при работа 

           

Царина, шпедиција и осигурување 0 0 82 76 86  
ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И 
АРХИТЕКТУРА 

40 51 62 32 43 228 

Архитектура и дизајн  25 37 52 28 38  

Градежништво- конструктивна   9 5 10 4 5  

Геодезија- геоинформатика 6 9 0 0 0  
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ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ  102 231 263 284 262 1142 

Социјална работа и социјална политика 92 98 95 99 80  

Профил 

Социјална политика и социјална 
работа 

          
 

Геронтологија             

Интеркултурна комуникација и медиуми 0 12 17 25 16  

Профил 
Комуникација            

Новинарство            

Спорт и спортски науки 0 43 58 52 56  
Јавна администрација и управување со човечки 
ресурси 

0 44 56 72 81  

Балкански и евроазиски студии  0 18 19 12 19  

Европски студии (англиски јазик) 10 16 18 24 10  

Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје 218 454 658 653 576 2559 

 
 

 

Табела 6.4. Преглед на број на запишани студенти во прва година, број на студенти кои ги 
ставиле студиите во мирување и број на студенти кои се испишале во периодот 2017-2020 

година 

Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје 
Запишани Мирување Испишани 

454 
(2017/2018) 

28 
(2017/2018) 

17  
(2017) 

658 
(2018/2019) 

26 
(2018/2019) 

24  
(2018) 

653 
(2019/2020) 

12 
(2019/2020) 

9   
(2019) 

 
 

Факултет за Градежништво и Архитектура 
Запишани Мирување Испишани 

51 
(2017/2018) 

/ 
(2017/2018) 

4 
 (2017) 
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62 
(2018/2019) 

1 
(2018/2019) 

3 
(2018) 

32 
(2019/2020) 

1 
(2019/2020) 

3 
  (2019) 

 
Факултет за Технички науки 

Запишани Мирување Испишани 
94 

(2017/2018) 
/ 

(2017/2018) 
2 

(2017) 
199 

(2018/2019) 
/ 

(2018/2019) 
9 

(2018) 
201 

(2019/2020) 
/ 

(2019/2020) 
3 

(2019) 
 

Факултет за Информатички науки 
Запишани Мирување Испишани 

43 
(2017/2018) 

/ 
(2017/2018) 

6 
 (2017) 

70 
(2018/2019) 

/ 
(2018/2019) 

11 
(2018) 

62 
(2019/2020) 

/ 
(2019/2020) 

1 
 (2019) 

 
Факултет за Технолошки науки 

Запишани Мирување Испишани 
35 

(2017/2018) 
9 

(2017/2018) 
/ 

 (2017) 
64 

(2018/2019) 
20 

(2018/2019) 
1 

(2018) 
74 

(2019/2020) 
11 

(2019/2020) 
1 

  (2019) 
 

Факултет за Социјални науки 
Запишани Мирување Испишани 

231 
(2017/2018) 

19 
(2017/2018) 

5 
 (2017) 

263 
(2018/2019) 

5 
(2018/2019) 

/ 
(2018) 

284 
(2019/2020) 

/ 
(2019/2020) 

1 
  (2019) 
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Најголем број запишани студенти бележи студиската програма Социјална работа и 
социјална политика (Факултет за Социјални науки). 

Најмал број на студенти се запишале на студиските програма Машинско 
инженерство и менаџмент, Геодезија – геоинформатика, Електроенергетски системи а 
студиската програма Агроинженерство од почеток не функционира. 

 

 

6.9. Дипломирани студенти на прв циклус студии до 12.2020 година 

Во табела 6.5 се дадени податоците за дипломирани студенти во студиските 
2017/18, 2018/19 и 2019/20 години. Вкупно во овој период дипломирале 8 студенти. 

 

Табела 6.5. Дипломирани студенти на додипломски студии по студиски години 

 

Факултет за Градежништво и Архитектура 
 Учебна година Вкупно 

2017/18 2018/19 2019/20 
Број на дипломирани студенти / / / / 

 

Факултет за Технички науки 
 Учебна година Вкупно 

2017/18 2018/19 2019/20 
Број на дипломирани студенти / / / / 

 

Факултет за Социјални науки 
 Учебна година Вкупно 

2017/18 2018/19 2019/20 
Број на дипломирани студенти / 4 3 7 

 

Факултет за Технолошки науки 
 Учебна година Вкупно 

2017/18 2018/19 2019/20 
Број на дипломирани студенти / / 1 1 
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Факултет за Информатички науки 
 Учебна година Вкупно 

2017/18 2018/19 2019/20 
Број на дипломирани студенти / / / / 

 

 

6.10. Магистерски труд 

Од 2018 година, студиите на втор циклус студии во Република Македонија се 
одвиваа согласно Закон за високо образование (Сл. весник бр.82/2018), Статутот на 
Универзитетот „Мајка Тереза“ и Правилникот за условите, критериумите и правилата за 
запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии, како и упатството 
за пријавување, изработка и јавна одбрана на магистерски труд на втор циклус студии на 
Универзитетот „Мајка Тереза“. 

Право за пријава на магистерски труд, според ЕКТС – системот на студирање, 
студентите стекнуваат откако ќе ги положат сите испити предвидени со акредитираната 
студиска програма (едногодишна или двогодишна студиска програма) и по исполнување 
на предвидените обврски за студирање на втор циклус универзитетски студии 
(магистерски студии) на Факултетот.  

Студентот избира тема за магистерски труд во рамките на научната област на која 
се изведуваат магистерските студии, а во консултација со предложениот ментор. Темата 
на магистерскиот труд најнапред се разгледува на наставно-научниот колегиум за втор 
циклус студии на соодветната студиска програма, која потоа ја разгледува и одобрува 
Советот за втор циклус универзитетски студии на Факултетот, а на крајот ја усвојува 
Наставно-научниот совет на Факултетот.  

Менторот се избира од редот на наставниот кадар кој е вклучен во реализацијата на 
студиската програма и тоа од потесната област на која е пријавен магистерскиот труд, а го 
утврдува Наставно-научниот совет на Факултетот по предлог на Советот за втор циклус 
студии. 

Насловот на магистерскиот труд усвоен на наставно-научниот совет на факултетот, 
се објавува во Билтенот на Универзитетот „Мајка Тереза“ и на веб-страницата на 
Универзитетот. 

Пишаниот магистерски труд е резултат на самостојна работа на студентот, со кој се 
систематизираат постојните научни знаења и се придонесува за нивниот натамошен 
развој. 

 

 



                  
59 

6.11. Број на запишани и дипломирани студенти на втор циклус на студии до 
12.2020 година 

Бројот на запишани и дипломирани студенти на вториот циклус студии по 
факултети  на 2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 е прикажан во табела 6.6. Првиот упис на 
студенти од втор циклус на студии на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се 
реализирање во учебната 2018/2019 година.  

 

Табела 6.6. Број на запишани и дипломирани студенти на втор циклус студии по студиски 
години 

Факултет за Информатички науки 
 Учебна година Вкупно 

2017/18 2018/19 2019/20 
Број на запишани студенти / 15 13 28 
дипломирани студенти / / 3 3 

 
Факултет за Технички науки 

 Учебна година Вкупно 
2017/18 2018/19 2019/20 

Број на запишани студенти / 11 9 20 
дипломирани студенти / / 4 4 

 
Факултет за Градежништво и Архитектура 

 Учебна година Вкупно 
2017/18 2018/19 2019/20 

Број на запишани студенти / / 7 7 
дипломирани студенти / / / / 

 
Факултет за Социјални науки 

 Учебна година Вкупно 
2017/18 2018/19 2019/20 

Број на запишани студенти / 16 13 29 
дипломирани студенти / / 2 2 

 
Факултет за Технолошки науки 

 Учебна година Вкупно 
2017/18 2018/19 2019/20 

Број на запишани студенти / / / / 
дипломирани студенти / / / / 
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Во периодот 2018-2020 вкупно се запишале 84 студенти на вториот циклус студии 
на УМТ. Може да се забележи дека во учебната 2018/2019 година се запишани студенти 
само на Факултетите за Социјални науки, Технички науки и Информатички науки и тоа 
просек по 14 студенти. Во 2019/2010 учебна година се запишале студенти и на Факултетот 
за Градежништво и Архитектура и просек на запишани студенти е 11. Бројот на запишани 
студенти на втор циклус студии е речиси идентичен во овие две студиски години, а помал 
број имаме во Факултет за Градежништво и Архитектура. 

Бројот на магистрирани студенти на вториот циклус студии по факултети во 
периодот 2017-2020 е даден во табела 6.6. 

Согласно податоците во табела 6.6, во овој период магистрирале вкупно 9 
студенти.  

 
 

6.12. Должина на просечно време на студирање на втор циклус на студии 

Просечното време на студии на магистрирани студенти на втор циклус студии во 
периодот 2017-2020 година би требало да изнесува 3 години, бидејќи од тоталниот број 
што се запишале 84, само 9 магистрирале, што значи 11% од вкупниот број на запишани 
студенти. 

 

 

6.13. Студенти, Учество на студентите во оценување на квалитетот на 
наставата и нивни ставови 

На крајот од секој семестар, студентите на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 
пополнуваат студентска анкета од 15 прашања, со која ги оценуваат наставниците и 
соработниците со оценка од 1 до 5. Со помош на броевите 1,2,3,4,5 е проценето во која 
мера наведеното тврдење најдобро ја опишува работата на наставникот (воопшто не се 
согласувам 1, делумно не се согласувам 2, немам мислење 3,  делумно се согласувам 4, 
потполно се согласувам 5). Прашањата редоследно во анкетниот прашалник кој се 
реализираше во електронска форма со помош на google forms се дадена во Табела 6.7: 

 

Табела 6.7. Анкетен прашалник 

Р.б. Прашање Понудени 
одговори 

1 Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 1, 2, 3, 4, 5 

2 Обезбеди материјали соодветни на силабусот 1, 2, 3, 4, 5 
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3 Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, 
вежби и комуникација со студентите 

1, 2, 3, 4, 5 

4 Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се очекуваше 
од студентите 

1, 2, 3, 4, 5 

5 Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

1, 2, 3, 4, 5 

6 Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и користеше 
различни наставни материјали за презентирање на наставните 
содржини 

1, 2, 3, 4, 5 

7 Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа 
постигнувањето на резултатите од учењето 

1, 2, 3, 4, 5 

8 Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 1, 2, 3, 4, 5 
9 Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го 

предавал? 
1, 2, 3, 4, 5 

10 Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и во 
пропишаниот рок 

1, 2, 3, 4, 5 

11 Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го 
искористи целото време на часот 

1, 2, 3, 4, 5 

12 Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 1, 2, 3, 4, 5 

13 Со студентите се однесуваше коректно и со почит 1, 2, 3, 4, 5 
14 Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 1, 2, 3, 4, 5 

15 Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 5=одличен 
4=многу 
3=добар 

2=доволен 
1=недоволен 

 

Во Табела 6.8 се прикажани просечните оцени по прашањата во анкетата која е 
спроведена во 2020 година, за секој Факултет посебно. Поединечната анкета за секој 
наставник и соработник е во прилог на овој извештај. 
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Табела 6.8. Просечна оцена по прашање и просечна оцена по факултет 

 

Факултет за технички науки 

Вкупно пополнети анкетни прашалници 290 

Прашање Просек 
Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 4,67 

Обезбеди материјали соодветни на силабусот 4,70 
Го користеше ‘GoogleClassroom’ за поставување на материјали, вежби и 
комуникација со студентите 

4,74 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се очекуваше од 
студентите 

4,65 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

4,59 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и користеше 
различни наставни материјали за презентирање на наставните содржини 

4,63 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа постигнувањето 
на резултатите од учењето 

4,58 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 4,58 

Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го предавал? 4,66 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и во 
пропишаниот рок 

4,71 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го искористи 
целото време на часот 

4,67 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 4,69 

Со студентите се однесуваше коректно и со почит 4,74 

Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 4,67 
  

Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 4,60 
  
Просечна оцена 4,66 
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Факултет за информатички науки 

Вкупно пополнети анкетни прашалници 143 

Прашање Просек 
Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 4,29 

Обезбеди материјали соодветни на силабусот 4,38 

Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, вежби и 
комуникација со студентите 

4,57 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се очекуваше од 
студентите 

4,24 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

4,23 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и користеше 
различни наставни материјали за презентирање на наставните содржини 

4,13 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа постигнувањето 
на резултатите од учењето 

4,15 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 4,23 

Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го предавал? 4,27 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и во 
пропишаниот рок 

4,27 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го искористи 
целото време на часот 

4,37 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 4,27 

Со студентите се однесуваше коректно и со почит 4,46 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 4,15 

  
Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 4,21 
  

Просечна оцена 4,29 
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Факултет за технолошки науки 

Вкупно пополнети анкетни прашалници 119 

Прашање Просек 
Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 4,67 

Обезбеди материјали соодветни на силабусот 4,70 

Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, вежби и 
комуникација со студентите 

4,74 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се очекуваше од 
студентите 

4,65 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

4,59 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и користеше 
различни наставни материјали за презентирање на наставните содржини 

4,63 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа постигнувањето 
на резултатите од учењето 

4,58 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 4,58 

Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го предавал? 4,66 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и во 
пропишаниот рок 

4,71 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го искористи 
целото време на часот 

4,67 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 4,69 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 4,74 

Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 4,67 

  
Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 4,60 

  
Просечна оцена 4,66 
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Факултет за градежништво и архитектура 

Вкупно пополнети анкетни прашалници 184 

Прашање Просек 
Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 4,45 

Обезбеди материјали соодветни на силабусот 4,47 

Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, вежби и 
комуникација со студентите 

4,48 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се очекуваше од 
студентите 

4,39 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

4,36 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и користеше 
различни наставни материјали за презентирање на наставните содржини 

4,32 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа постигнувањето 
на резултатите од учењето 

4,34 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 4,22 

Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го предавал? 4,20 
Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и во 
пропишаниот рок 

4,29 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го искористи 
целото време на часот 

4,31 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 4,38 
Со студентите се однесуваше коректно и со почит 4,57 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 4,39 

  
Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 4,25 

  

Просечна оцена 4,37 
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Факултет за социјални науки 

Вкупно пополнети анкетни прашалници 336 

Прашање Просек 
Обезбеди  соодветни материјали и ресурси за учење 4,53 

Обезбеди материјали соодветни на силабусот 4,54 

Го користеше ‘Google Classroom’ за поставување на материјали, вежби и 
комуникација со студентите 

4,66 

Јасно ги дефинираше резултатите од учењето и она што се очекуваше од 
студентите 

4,53 

Наставата беше добро структурирана и расположливото време беше 
рационално искористено и вежбите беа усогласени со предавањата и 
временската координација 

4,55 

Јасно и разбирливо ја изложуваше наставната содржина, и користеше 
различни наставни материјали за презентирање на наставните содржини 

4,54 

Употребуваше методи, примери и задачи кои го олеснуваа постигнувањето 
на резултатите од учењето 

4,51 

Обезбеди јасни информации, совети и вежби за испитите? 4,46 

Обезбеди испити и оцени во согласност со материјалот кој го предавал? 4,54 

Резултатите од колоквиумите и испитите  се објавуваа навремено и во 
пропишаниот рок 

4,54 

Наставата ја одржуваше редовно, навремено и ефективно го искористи 
целото време на часот 

4,62 

Беше мотивиран и позитивен во врска со работата 4,61 

Со студентите се однесуваше коректно и со почит 4,68 
Беше достапен за консултации, комуникација и поддршка 4,63 

  
Која оцена би ја дале за овој наставник во целина? 4,51 
  

Просечна оцена 4,57 
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Од приложените табели може да споредиме дека бројот на студентите кои одговориле 
на анкетниот прашалник е следниот:  

 Факултетот за Социјални науки – 339  

 Факултет за Технички науки – 290  

 Факултет за Градежништво и Архитектура – 184  

 Факултетот за Информатички науки  - 143 

 Факултет за Технолошки науки – 119 

Најголема број на одговори се пристигната на Факултетот за Социјални науки, а 
најмал број на Факултетот за Технолошки науки. 

 

Просечната оцена по Факултети е следната: 

 Факултет за Технички науки – 4.66  

 Факултет за Технолошки науки – 4.66 

 Факултетот за Социјални науки – 4.57 

 Факултет за Градежништво и Архитектура – 4.37 

 Факултетот за Информатички науки  - 4.29 

Најдобра просечна оцена имаат Факултети за Технички и Технолошки науки, а 
најслаба просечна оцена има Факултетот за Информатички науки. Но сите просечни оцени 
се поголеми од 4 на скала од 1 до 5, со што може да бидеме задоволни од вкупната 
просечна оцена на наставниците од страна на студентите.  

Но овде треба да напоменеме дека бројот на одговорите на анкетните прашалници 
за секој предметна програма посебно треба да се зголеми за да имаме пореална слика за 
реализираната наставата. Процентуалниот одговор кој го добиваме според бројот на 
студенти запишани на дадена студиска програма е од 20% до 50%, што не е 
задоволувачки. Во иднина треба да се работи на мотивацијата на студентите да 
учествуваат во овие анкети или да се одреди накој модел со кој ќе бидат задолжени 
студентите да дадат одговор на овие анкетни прашалници. 
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Процентот на анкетирани студенти по студиски програми на факултетите, и 
процентот според полот на анкетираните на секој факултет  е следниот: 

 

Факултет за Технички науки 
Графикон 6.1. 

 

Студиски програми: 

 Сообраќајно - транспортно инженерство 

 Применета економија и претприемништво 

 Индустриски менаџмент 

 Царина, шпедиција и осигурување 

 Мехатроника 

 Електроенергетски системи 

 Инженерство за заштита на работна и 
животна средина 

 
 

 

 

Пол: 

 Машки 

 Женски  
 

 

Од вкупниот број на анкетирани студенти на Факултетот за Технички науки 53,6% или 
156 се студенти, а 46,4% се студентки. 

Најголем број на студенти на Факултетот за Техники науки има на студиската 
програма Царина, шпедиција и осигурување, па и процентот на пристигнати одговори на 
анкетниот прашалник е 37.5% од оваа студиска програма, а на најмал број на одговори 
пристигнати се од студиската програма Инженерство за заштита на работна и животна 
средина и тоа е 0.3%. 
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Факултет за Социјални науки 
 

Графикон 6.2. 

 

Студиски програми: 

 Социјална работа и социјална политика 

 Јавна администрација и управување со човекови 
ресурси 

 Европски студии 

 Балкански и евроазиски студии 

 Медиуми и интеркултурна комуникација 

 Спорт и спортски науки 
 

 
 

 

Пол: 

 Машки 

 Женски  
 

 

Од вкупниот број на анкетирани студенти на Факултетот за Социјални науки 71.9% 
или 243 се студентки, а 28.1% се студенти. 

Најголем број на студенти на Факултетот за Социјални науки има на студиската 
програма Социјална работа и социјална политика, па и процентот на пристигнати 
одговори на анкетниот прашалник е 47.3% од оваа студиска програма, а на најмал број на 
одговори пристигнати се од студиската програма Европски студии и тоа е 1.8%. 
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Факултет за Градежништво и Архитектура 
 

Графикон 6.3. 

 

Студиски програми: 

 Градежништво – конструктивна насока 

 Архитектура и дизајн 

 Геодезија – геоинформатика 

 

 
 

 

Пол: 

 Машки 

 Женски  
 

 

Од вкупниот број на анкетирани студенти на Факултетот за Градежништво и 
Архитектура 59.5% или 110 се студентки, а 40.5% се студенти. 

Најголем број на студенти на Факултетот за Градежништво и Архитектура има на 
студиската програма Архитектура и Дизајн, па и процентот на пристигнати одговори на 
анкетниот прашалник е 97.3% од оваа студиска програма, а на најмал број на одговори 
пристигнати се од студиската програма Градежништво – конструктивна насока и тоа е 
2.7%. Од студиската програма Геодезија – геоинформатика на која има само студенти во 
последната година од нивното студирање нема одговори. 
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Факултет за Информатички науки 
 

Графикон 6.4. 

 

Студиски програми: 

 Информатика - наставна 

 Информатика 

 Применето програмирање 

 
 

 

Пол: 

 Машки 

 Женски  
 

 

Од вкупниот број на анкетирани студенти на Факултетот за Информатички науки 
52.4% или 75 се студенти, а 47.6% се студентки. 

Најголем број на пристигнати одговори на анкетниот прашалник е од студиската 
програма Информатика и тоа е 67.8%, а на најмал број на одговори пристигнати се од 
студиската програма Информатика - наставна и тоа е 10.5%. 

 

 



                  
72 

Факултет за Технолошки науки 
 

Графикон 6.5. 

 

Студиски програми: 

 Прехранбена технологија 

 Инженерство на материјали и 
нанотехнологија 

 Текстил, дизајн и моделирање 

 

 
 

 

Пол: 

 Машки 

 Женски  
 

 

Од вкупниот број на анкетирани студенти на Факултетот за Технолошки науки 69.7% 
или 83 се студентки, а 30.0% се студенти. 

Најголем број на студенти на Факултетот за Технолошки науки има на студиската 
програма Прехранбена технологија, па и процентот на пристигнати одговори на анкетниот 
прашалник е 84% од оваа студиска програма, а на најмал број на одговори пристигнати се 
од студиската програма Инженерство на материјали и нанотехнологија, а тоа е 3.4%. 
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7. ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ 

 
 

7.1. Просторни капацитети за наставна и научно-истражувачка дејност 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје е лоциран во една зграда на ул “Мирче 
Ацев “ бр. 4 во Скопје (сопственост на Сојузот синдикатите на РСМ ), со уште еден 
придружен објект на Улица „Петре Георгиев“ бр.22 (ООУ „Конгреси и Манастири“). 

Со Одлука на Владата на Република Македонија, Министерството за Образование 
и Наука е надлежно за водење на постапка за изградба на Кампус за Универзитетот „Мајка 
Тереза“ во Скопје. Согласно претходното во тек е процедура за изградба на Кампусот. 

Просторните ресурси со кои се изведува наставата на Универзитетот “Мајка 
Тереза“ во Скопје се претставени во Табела 7.1. 

 

Табела 7.1. Просторни и материјални ресурси со кои се изведува наставата на 
Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје по Факултети. 

Факултет за градежништво и архитектура 
Ред 
бр. 

Видови дидактички 
простор и број на ознака 

Зграда 
Површина 
м2 

Вкупен 
капацитет на 
седишта 

1 Училница 501 ССМ 70 35 
2 Училница 502 ССМ 36 18 
3 Училница 503 ССМ 36 18 
4 Студентски прашања ССМ 20  
5 Декан, секретар, продекан ССМ 40  
6 Кабинети за наставници и 

соработници 
ССМ 2x20=40  

7 Место за одмор за 
студенти 

ССМ 30  

8 Друг простор (ходници, 
санитарни јазли, 
ветробрани итн) 

ССМ 124  

Вкупно 396 71 
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Факултет за технолошки науки 

Ред 
бр. 

Видови дидактички 
простор и број на ознака 

Зграда 
Површина 
м2 

Вкупен 
капацитет на 
седишта 

1 Амфитеатар Конгреси и Манастири 108  150 
2 Училници Конгреси и Манастири 4x33=132 70 
3 Компјутерска училница Конгреси и Манастири 33  10 
4 Студентски прашања Конгреси и Манастири 14   
5 Архива Конгреси и Манастири 14   
6 Декан, секретар, продекан,  Конгреси и Манастири 54   
7 Сала за состаноци Конгреси и Манастири 36   
8 Библиотека Конгреси и Манастири 35   
9 Читална Конгреси и Манастири 27  15 
10 Магазин за книги Конгреси и Манастири 29   

11 
Кабинети за наставници и 
соработници 

Конгреси и Манастири 3x23=69   

12 
Место за одмор за 
студенти 

Конгреси и Манастири 12  

13 
Друг простор (ходници, 
санитарни јазли, 
ветробрани итн)  

Конгреси и Манастири 120   

Вкупно 683 245 
 

Факултет за информатички науки 
Ред 
бр. 

Видови дидактички 
простор и број на ознака 

Зграда 
Површина 
м2 

Вкупен 
капацитет на 
седишта 

1 Амфитеатар  ССМ 120 150 

2 Училници  ССМ 3x66=198 90 

3 Компјутерска училница  ССМ 3x40=120 40 

4 Студентски прашања  ССМ 20  

5 Архива  ССМ 15  

6 Декан, секретар, продекан  ССМ 67  

7 Библиотека  ССМ 35  

8 
Кабинети за наставници 
и соработници  

ССМ 3x20=60  

9 
Друг простор 
(ходници, санитарни јазли, 
ветробрани итн)  

ССМ 124  

Вкупно 759 280 
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Факултетот за технички науки 
Ред 
бр. 

Видови дидактички 
простор и број на ознака 

Зграда 
Површина 
м2 

Вкупен 
капацитет на 
седишта 

1  Амфитеатар  ССМ 108  150 

2 Училници  ССМ 4x33=132  70 

3  Компјутерска училница  ССМ 33  10 

4 Студентски прашања  ССМ 14   

5  Архива  ССМ 14   

6 Декан, секретар, продекан ССМ 54   

7 Библиотека  ССМ 35   

8 
Кабинети за наставници и 
соработници  

ССМ 3x20=60  

9 
Друг простор (ходници, 
санитарни јазли, 
ветробрани итн)   

 ССМ 124  

Вкупно 574 230 
 

Факултет за социјални науки 
Ред 
бр. 

Видови дидактички 
простор и број на ознака 

Зграда 
Површина 
м2 

Вкупен 
капацитет на 
седишта 

1 Амфитеатар Конгреси и Манастири 108  150 
2 Училници Конгреси и Манастири 4x33=132 70 
3 Компјутерска училница Конгреси и Манастири 33  10 
4 Студентски прашања Конгреси и Манастири 14   
5 Архива Конгреси и Манастири 14   
6 Декан, секретар, продекан,  Конгреси и Манастири 54   
7 Сала за состаноци Конгреси и Манастири 36   
8 Библиотека Конгреси и Манастири 35   
9 Читална Конгреси и Манастири 27  30 
10 Магазин за книги Конгреси и Манастири 29  
11 Кабинети за наставници и 

соработници 
Конгреси и Манастири 3x33=69   

12 
Место за одмор за 
студенти 

Конгреси и Манастири 12  

13 
Друг простор (ходници, 
санитарни јазли, 
ветробрани итн)  

Конгреси и Манастири 120   

Вкупно 683 245 
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Ред 
бр. 

Видови на простор Зграда Површина м2 

1 Ректорска Управа ССМ 240 

2 Сала за состаноци ССМ 100 

3 Канцеларии  ССМ 240 

Вкупно 580 

 

Амфитеатрите и предавалните на Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје ги 
исполнуваат основните стандарди за одвивање на наставата. Во сите амфитеатри и 
предавални е инсталирана или е на располагање модерна техника наменета за ефикасно 
изведување на наставата (видео проектори, фиксни и подвижни компјутери, безжичен 
интернет и друго) Во моментов, целокупниот активен простор на Универзитетот „Мајка 
Тереза“ во Скопје е покриен со слободен пристап до безжичен интернет. 

 

 

 7.2. Универзитетска библиотека 

Библиотеката на Универзитетот “Мајка Тереза“ во Скопје учествува и дава свој 
придонес во библиотечното работење во рамките на интегрираниот систем на 
Универзитетот.  

Во Табелата 7.2. прикажани се основните податоци поврзани со работењето на 
библиотеката на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во периодот 2017 – 2020-та 
година. 

Табела 7.2. 

Број на вработени во библиотеката 2 
Вкупен број на книги со кои располага 
Библиотеката 

5000 

Вкупен број на книги набавени во 
последните 3 години 

100 

Број и листа на списанија што редовно 
се набавуваат 

0 

Начин на водење на евиденцијата на 
библиотечните единици 

Во инвентарна книга (рачно) и во компјутерска 
апликација за библиотечно работење 

Услуги што им се овозможуваат на 
Студентите 

Позајмица, Читална 
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 7.3. Просторни капацитети за теренска и практична настава 

Теренската и практичната настава, во согласност со специфичностите на посебните 
факултети и студиски програми, се изведува во реномирани субјекти од соодветни 
области. Со поголемиот број од овие субјекти, Универзитетот има потпишани 
меморандуми за соработка. 

 

 

 7.4. Инвестиции и тековно одржување 

Обезбедувањето на соодветни услови за наставно-образовниот процес на 
Факултетите на Универзитетот и реализирањето на научно апликативната работа се тесно 
поврзани со модернизирањето и одржувањето на факултетската инфраструктура преку 
соодветни инвестиции. Сепак, недостатокот на финансии неповолно се одразува на 
можноста за уште посериозни инвестиции. Во периодот од 2017 до 2020 година, 
Универзитетот во континуитет адаптирање нови простории за настава, вршеше набавка на 
техничка опрема и канцелариски материјали за наставниците, соработниците и службите 
на Факултетите, како и потрошен материјал за тековно одржување на Факултетите. Во тек 
е подготовката на тендерската документација за реконструкција и пренамена на објект во 
Касарната Илинден со бруто површина од 2700 м2 за потребите на Универзитетот „Мајка 
Тереза“ во Скопје, на објект кој е во сопственост на Универзитетот. Покрај 
реконструкцијата и пренамената на објектот во тек и процедурата за изградба на Кампусот 
на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје на претходно дефинирана локација во 
Касарната Илинден во Скопје. 
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8. ЛОГИСТИКА И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

8.1. Логистика на Универзитетот 

Стручна логистика за нормално функционирање на Универзитетот, служат повеќе 
комисии и работни тела формирани од страна на Ректорската управа, наставно-научните 
совети на Факултетите, и тоа: 

 Комисија за настава за I циклус студии,  

 Совет за II циклус студии, во рамки на која функционираат наставно-научни 
колегиуми, посебно за секоја студиска програма, 

 Комисија за наука,  

 Комисија за меѓународна соработка,  

 Комисија за издавачка дејност,  

 Комисија за спорт,  

 Дисциплинска комисија за студенти,   

 Комисија за самоевалуација  

 Одбор за односи со јавноста,  

 Комисија за мирно решавање спорови од работен однос, 

 Центар за кариера и 

 други повремени комисии и работни тела. 
 
 

8.2. Администрација на Универзитетот 

Административната служба во Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје која дава 
логистика на сите дејности на Факултетите (наставна, научна и апликативна) се состои од: 

 секретар на Универзитетот, 

 секретари по факултети 

 Проректор за Финансии 

 Проректор за Настава 

 Проректор за Наука 

 Проректор за Меѓународна соработка 

 Финансиска служба 

 Централна Универзитетска библиотека 

 Архива и документација 

 Технички секретари 
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8.3. Центар за кариера 

Центарот за кариера и претприемништво е составен дел од организациската 
структура на универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. Мисијата на Центарот за кариера и 
претприемништво е да ги едуцира, зајакне и насочи студентите кон доживотна кариера 
нудејќи широка мрежа на можности за советување, програмирање, регрутирање и 
вмрежување. Канцеларијата за кариера и претприемништво при УМТ нуди низа услуги 
насочени кон кариерата за студентите заедно со услуги и ресурси за млади претприемачи. 
Центарот за кариера и претприемништво на УМТ е исто така посветена на градење на 
односи со компании кои се подготвени да се поврзат со многу наши талентирани и 
мотивирани студенти преку практична настава и други практични можности за учење. 

Центарот за кариера и претприемништво при УМТ ги нуди следниве услуги: 

 Истражување и подготовка во практична работа 

 Интернет ресурси со информации за кариера и упатства за барање работа 

 Советување за кариера 

 LinkedIn 

 Вмрежување преку мрежни настани 

 Информативни сесии за компанијата 

 Саеми за кариера 

 Списоци за работа 

 Конкурси спонзорирани од работодавачи 

 

 Обврски на Канцеларијата за кариера и претприемништво. 

 Канцеларијата за кариера и претприемништво има обврска: 

 Освестување на студентите за важноста на практичната настава; 

 Поддршка околу пронаоѓање на локации за практична обука / стажирање; 

 Поддршка при  аплицирање за стажирање; 

 Обезбедување дополнително упатство и документација во врска со практичната 
настава; 

 Обезбедување дополнителна помош за пракса; 

 Архивирање на документи и обезбедување докази за надворешен мониторинг. 
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Центарот за кариера и претприемништво има координатор (со овластување). 
Центарот за кариера функционира во заеднички простор со канцеларијата на ХАБ и 
одделот за проекти. 

 

 

8.4. Ц- ПЕЕТ - претпријатие 

 ЦПЕТТ е Друштво со ограничена одговорност на едно лице. Основано е од страна 
на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје со назначен управител. ЦПЕТТ нема 
вработени. Сите административни работи се вршат од страна на Управителот. Услугите 
кои ЦПЕТТ ги нуди се поврзани со стручни и консултативни дејности кон стопанскиот 
сектор, како и секакви видови на обуки во зависност од стручноста на професорите на 
УМТ. ЦПЕТТ моментално нема посебни простори и  нема инвентар. 

 

 

8.5. ХАБ 

Innovation Hub е основан под иницијатива преземена од Универзитетот „Мајка 
Тереза“ во Скопје во партнерство со Фондацијата Албиз за создавање простории и 
можности, како и нудење услуги и know-how знаења за сите оние студенти кои имаат 
интерес за претприемништво, технологија и социјална иновација. Оваа иницијатива е 
континуитет на Проектот „Технолошки Парк“, финансиран од Министерството за 
економија и Европската унија преку проектот, “Innovation and Media Partnership for Action, 
Collaboration and Transformation in the Wester Balkans”.    

Главната цел на иницијативата е да се поттикнат иновациите, претприемништвото, 
како и социјалните иновации. Овие цели, претставуваат и главни цели на Проектот 
Технолошки Парк и Innovation and Media Partnership for Action, Collaboration and 
Transformation in the Wester Balkans.   Innovation Hub ќе биде управуван од 
специјализирани професионалци во простори дизајнирани да ги задоволат потребите на 
идните претприемачи. Мисијата на Центарот за иновации е да стане промотор за стартап и 
развој на бизниси, преку нудење на студентите долу наведените услуги: 

 Соединување заедно на млади претприемачи и социјални иноватори да работат 
заеднички и да ја промовираат културата за претприемништво; 

 Поттикнување на активна соработка помеѓу академијата, приватниот и јавниот 
сектор за развој на технологијата; 
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 Дејствувајте како мост кој ги поврзува академијата – индустријата – институциите 
од јавниот сектор; 

 Обезбедување работилници и обуки засновани на потребите; 

 Обезбедување активности за подобрување на вештини; 

 Создавање можности за имплементација на идеи, стартап финансирање и помош на 
студентите кои учествуваат на натпревари за стартап и други можности за 
претворање на идеите во бизнис. 

Визијата на центарот за иновации е да ги инспирира, едуцира и мотивира младите 
претприемачи да излезат со производи и услуги што создаваат влијание во локално, 
регионално и меѓународно ниво. 

Во Innovation Hub, студентите кои поседуваат бизнис идеа која го исполнува 
главниот критериум - „Идејата решава проблем во заедницата“, ќе влезе во фаза на пред-
инкубација. Во текот на оваа фаза, стручниот персонал ќе ги нуди следниве услуги и 
поддршка сè додека бизнис идеите не преминуваат на стартап, а тоа се: 

 Проверка и рафинирање на идеите; 

 Менторство и обука; 

 Техничка помош за развој на концептот на прототип; 

 Оценка на развојот; 

 Пристап до брз интернет; 

 Настани и работилници за мрежно поврзување; 

 Помош при анализа на пазарот; 

 Градење на деловен капацитет; 

 Учество на натпревари за сатртап и социјални иновации; 

 Помош за финансирање и поврзаност со бизнис ангели и капитални вложувања; 

 Основање на компанијата; 

 Наоѓање на простор за фазата на инкубација. 

 

Работилници и обуки 2019-2020 година 

Innovation Hub во годините на постоење ги организираше следните работилници и 
обуки: 

 Социјална иновација; 

 Иновации; 

 Деловно планирање; 

 Стратешко управување; 

 Корисни алатки за претворање идеи во успешен бизнис; 
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 Стратешки маркетинг; 

 Организациско управување и култура; 

 План за продажба и техники на продажба; 

 Управување со проекти, агиле и скрум; 

 Нови програмски јазици; 

 Оутсорсинг; 

 Презентирање на успешни приказни; 

 Преговарање; 

 Лидерство; 

 Работилници за подобрување на меките вештини; 

 Можности за кариера; 

 Како да добиете средства за деловни идеи. 
 

Други активности организирани од Innovation Hub се: 

 Посета на стартапи и технолошки паркови; 

 Социјални активности; 

 Натпревар за најдобра идеја; 

 Подготовка и работа на проекти заедно со вработените во центарот за иновации; 

 Настани за мрежно поврзување; 
 

Услови што се нудат во Innovation Hub се: 

 Брз интернет; 

 Компјутер; 

 Проектор и ТВ; 

 Простор за дружење, паузи за кафе и релаксирање; 

 Материјали, како книги, статии, прирачници и документација потребни за водење 
бизнис во МК; 

 Печатач. 
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9. НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА ВО НАСТАВАТА И ДЕЛОВНОСТА 

 

 Овој дел на извештајот дава податоци во врска со активностите извршени во 
одделот за меѓународни односи и околностите што влијаеле на работниот процес. Исто 
така, презентирани се предизвиците со кои се соочува одделот Меѓународна соработка во 
УМТ.  

  

 9.1. Меѓународна соработка 

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во периодот 2017 – 2020 – та година 
оствари значајна соработка со меѓународни институции и академски професори од 
странство, за што сведочат бројните активности на академскиот кадар од Универзитетот 
на меѓународен план:  

 

1. Како дел од ангажманот и учеството на вработените во одделот за мрежни настани и 
семинари вклучени се 30 договори за соработка со меѓународни универзитети. 
Повеќето од овие договори се со универзитети од Турција, Полска, Бугарија, Хрватска, 
Италија, Чешка, Унгарија, Англија, Словенија, Литванија, Словачка, Латвија и 
Португалија. Листата на партнерски универзитети е приложена на крајот од 
извештајот.  

2. Остварени се повеќедневни студиски престои на академскиот кадар на универзитетите 
споменати под точка 1, и тоа: 

 Проф. д-р Азис Положани во периодот од 20.05.2019 до 24.05.2019, Универзитет во 
Сасари, Италија 

 Проф. д-р Беким Фетаји во период од 28.01.2019 до 01.02.2019, Универзитет 
Станфоршир, Англија 

 Вонр. проф. д-р Зоран Трифунов во период од 16.09.2019 до 20.09.2019 година, 
Технички Универзитет во Габрово, Бугарија 

 Доц. д-р Стојан Китанов во период од 23.09.2019 до 27.09.2019, Универзитет во 
Клагенфурт, Австрија 

 Доц. д-р Калтрина Зеколи од 30.09.2019 до 4.10.2019, Универзитет Сабахатин во 
Истанбул, Турција 

 М-р Дрита Абази од 20.01.2020 до 24.01.2020, Универзитет Станфоршир, Англија 
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 М-р Мајлинда Аџиу од 28.10.2019 до 1.11.2019, Универзитет Фатих Султан Мехмет 
Вакиф, Турција. 

3. Реализирани се учества на семинари, работилници и конференции кои се однесуваат 
на реализација на постоечки меѓународни проекти и подготовки на нови предлог 
проекти.  

4. Исто така, УМТ беше домаќини на 4 професори кои предаваа на релевантни 
факултети, врз основа на меѓу институционални договори потпишани со меѓународен 
партнер во рамките на програмата Еразмус+. 

5. Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во периодот 2017 – 2020 – та година го 
посетија и голем број на професори, научни работници и делегации од бројни 
универзитети, институции, фондации од многу странски држави со кои беа разменети 
искуства и сознанија во правец на промовирање на соработката, зајакнување на 
интеграцијата со меѓународни сродни институции, како и во правец на успешно 
спроведување на реформите на студиските програми и нивна компатибилност со 
европските и светски признати  студиски програми. Голем дел од гостите земаа 
учество и на семинари и средби кои беа организирани како активности по различни 
поводи, главно во рамки на активни проекти или иницијативи за започнување на нови 
соработки. 

 

 

9.2. Домашна соработка 

1. Универзитетот редовно беше посетуван од странски и домашни компании, со цел 
создавање потенцијални соработници – партнери каде студентите ќе можат да го 
спроведуваат практичниот дел на наставата.  

2. Потпишани се 45 (четириесет и пет) меморандуми за соработка помеѓу Универзитетот 
„Мајка Тереза“ во Скопје и домашни компании и институции. Листата на потпишаните 
меморандуми на соработка е приложена на кај од извештајот. 

3. Реализирани се над 20 (дваесет) студиски посети на студентите во работните 
простории на компаниите партнери. 

4. Во Царинската Управа и Поштата на Северна Македонија секоја академска година 
редовно се праќаат одреден број на студенти за реализирање практичната настава по 
барање на самите институции. 

5. Со компанијата АД МЕПСО основани се стипендии за тројца студенти на Факултетот 
за технички науки. 

6. Со Стопанската Комора на Северо - Западна Македонија е воспоставена редовна 
комуникација за студенти кои ќе реализираат практична настава. 
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7. Реализирана е соработка и со Фондација Албиз за креирање на Иновациски Хаб во 
рамките на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 

 
 

9.3. ERASMUS - соработка 

Во рамките на меѓународните активности, на Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје е основана канцеларија за Меѓународна соработка:  

● Во склоп на програмата Еразмус + , вклучени се повеќе од 30 договори за меѓу 
институционална соработка со меѓународни универзитети  

● Од потпишувањето на Повелбата за програмата Еразмус+, Универзитетот 
аплицираше и освои три грантови од компонентата КА103 на оваа програма. 
Првиот добиен грант во 2018 година вредеше 36.000 евра и вклучуваше 10 
стипендии за мобилност на студенти и 5 стипендии за персонал. Сите овие 
стипендии се користат во рамките на предвиденото времетраење на проектот од 24 
месеци.  

● Вториот грант добиен во 2019 година, вреден 89.000 евра вклучува 20 стипендии за 
студенти, 10 стипендии за академски и административен персонал и 5 стипендии за 
практиканти за студенти. Овој проект е уште на фаза на имплементација.  

● Третиот грант за 2020 година, вреден 102.850 евра. Овој проект на фаза на 
потпишувани на договор со национална агенција за европски образовни програми и 
мобилност.  

● Во текот на 2019 година, вработените во одделот за меѓународни односи при УМТ 
учествуваа на неколку семинари и обуки со цел проширување на мрежата на 
партнерски институции и обуки за процесот на аплицирање во проекти за градење 
на капацитети. Во периодот од 9-12 мај 2019, учествуваа на Саемот на меѓународни 
универзитети во организација на Европскиот универзитет во Тирана, додека во 
периодот од 24 до 26  октомври 2019, присуствуваме на Контакт семинарот 
организиран од Европската комисија, исто така во Тирана. 

● Проекти за развој на капацитети во рамките на програмата Еразмус+ и други 
проекти за академската 2018/2019 година. 

 

Тековни проекти: 

1. Erasmus Plus CBHE “Enhancing and Validating service –related competences in 
Versatile learning environments (e-VIVA)”Project reference No.: 598307-EPP-1-2018-1-
AL-EPPKA2-CBHE-JP 
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2. Erasmus Plus CBHE “Accelerating Western Balkans University Modernization by 
Incorporating Virtual Technologies (VTech@WBUni)” - Project No: 610281-EPP-1-
2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP 

3. NATO Project “Anti – Drones – Innovative Concept to Detect, Recognize and Track 
"Killer Drones" Project Code: SPS G5633 
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10. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

Во извештајниот период (академските години 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021), 
Ректорската управа во цел за стимулирање поддршка на научно-истражувачката дејност 
на наставно-научниот кадар дава финансиска поддршка 

Во извештајниот период академските години (2017/2018, 2018/2019, 2020/2021),  
подолу се наведени реализираните активности. 

  

 

 10.1. Научно-истражувачки проекти 

Организирани се повеќе внатрешни и надворешни проекти на Универзитетот. Исто 
така се организирани повеќе работилници – (workshop) и повеќе семинари.   

Надворешни проекти 

Тековни проекти: 

1. Erasmus Plus CBHE “Enhancing and Validating service –related competences in Versatile 
learning environments (e-VIVA)”Project reference No.: 598307-EPP-1-2018-1-AL-
EPPKA2-CBHE-JP 

2. Erasmus Plus CBHE “Accelerating Western Balkans University Modernization by 
Incorporating Virtual Technologies (VTech@WBUni)” - Project No: 610281-EPP-1-2019-1-
AL-EPPKA2-CBHE-JP 

3. NATO Project “Anti – Drones – Innovative Concept to Detect, Recognize and Track "Killer 
Drones" Project Code: SPS G5633 

 

Внатрешни проекти  

Организирани сè повеќе работилници (workshop) и повеќе семинари, кои се фокусираа 
на развој на различни вештини на академскиот кадар. Од внатрешните проекти се 
издвојуваат: 

1. Во Март 2020 година се одржа семинар во областа на Биоинформатиката во соработка 
со Амбасадата на Италија и Универзитетот Sassarit, Италија под водство на Prof. Dr. 
Massimo Deligio. Во практичниот курс за биоинформатика, учествуваа професори од 
државните високообразовни институции, доктори од здравствени институти и 
претставници на други институции од оваа област. 
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2. Семинар за подигнување на квалитетот (quality assurance) и семинар за акредитации 
на нови студиски програми. Хедер Хеншо, меѓународен експерт за управување со 
квалитет во високото образование, спроведе обука за осигурување на квалитетот. Таа 
елаборираше за развојот и гарантирањето на квалитетот на Универзитетот „Мајка 
Тереза“, во духот на акредитацијата и активностите за ре-акредитација. Семинарот за 
процесот на акредитација и спремање на новите студиски програми беше наменет за 
обука на кој присуствуваа професори, асистенти и демонстранти на УМТ, на оваа 
прилика беа повикани и странски и домашни експерти кои предаваа за процесот на 
акредитација и методологијата и концептуално како да се спремаат новите студиски 
програми на УМТ. 
 

3. На 17 и 18 септември 2020 година, во пресрет на почетокот на новата академска 
година 2020/2021 се организираше дводневен семинар за академски кадар на тема 
„Унапредување на компетенциите на наставниците за онлајн учење“.  На обуката, која 
беше организирана во три мандати, со ограничени групи професори на УМТ и со 
почитување на сите мерки за заштита од ширење на вирусот Ковид19,предаваа 
експерти од областа. 

4. Проект за воведување на информациски систем во процесот на учење во 
Универзитетот „МАЈКА ТЕРЕЗА“ во Скопје со Микрософт и Гоогле платформата 
(гооглекласром (classroom)). Во летниот семестар (2016-2017 година) и во зимскиот 
семестар (2017-2018 година) беа реализирани по 4 работилници (workshop) по 
семестар на Албански и на Македонски Јазик, посебно за наставниот кадар и за 
студентите.  

Во обуката беа вклучени и вработените во Администрацијата со цел да бидат 
запознаени со системот и да се координираат со различните потреби во едукативниот 
процес.    

5. Семинар за развој на вештини за пополнување и пишување проектни апликации. Цел 
на овој семинар беше вработените и другите присутни да се тренираат за пишување и 
апликација на научно истражувачки проекти.   

6. Семинар за обука за аплицирање во проекти на ЕУ и други фондови, организирана од 
МЦМС - Македонски Центар за Меѓународна Соработка (4 април 2018). Семинарот 
имаше за цел информирање на академскиот и административниот персонал за 
процедурите за аплицирање во ЕУ проекти и други фондови.  

7. СОЅТ инфо – ден за Северна Македонија (26.11.2020 година). По иницијатива на 
СОЅТ (најголемата Европска програма за вмрежување во науката) се организираше 
СОЅТ инфоден за Северна Македонија. За соорганизатор на овој настан беше 
определен Универзитетот Мајка Тереза во Скопје заедно со СОЅТ администрацијата 
со седиште во Брисел и претставниците во СОЅТ од Македонија. Во инфоденот 
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учествуваа над 100 заинтересирани претставници на научно- истражувачката заедница 
од државата.  

Поради пандемијата и мерките за превенција, во 2020 сите конференции се одржаа 
онлајн на платформата Google Meet и Zoom.  

8. Студентската евалуација која се реализира на крајот на семестарот вклучува прашање 
за секој професор и асистент. Тие се оценуваат од студентите на крајот на секој 
семестар за нивото и квалитет на содржините во classroom потребните содржини кои 
ги истакнале и во склоп на кои најмалку треба да содржи план програмата на 
предметот, опис на начинот на оценување, материјалот за учење и библиографија како 
и опис на книгата спрема кои се работи, надворешни линкови до други содржини и 
други. Исто така и самиот администратор прави проверка на користеноста на 
платформата. 

9. Годишна еднократна финансиска поддршка за покривање на трошоци за учество на 
семинари, предавања и конгреси за целиот академски кадар.   

10. Финансиска поддршка за покривање на 30% од трошоци за студирање на втор циклус 
на студии за сите вработени кои ги реализираат своите магистерски студии на 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.  

 
 

10.2. Организација и учества на научни собири 

 Во склоп на научно-истражувачката дејност при Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје секоја година се организираат и одржуваат 3 конференции  и тоа:  

● Конференција за Одржлив развој (TSD),  

● Конференција за Миграциите, и  

● Конференција за Интеркултура.   

Целта на организација и одржување на овие конференции е подигање и 
зајакнување на научно истражувачката дејност преку анимирање и мотивирање  на 
вработените на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје.   

 

 

 10.3. Објавување на научни и стручни трудови 

Во Табелите 10.1 – 10.13 прикажани се сумираните податоци за научно – 
истражувачката дејност на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, коишто даваат слика 
и за надворешната соработка на Универзитетот.  
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Во Табелите 10.1 – 10.3 прикажани се сумираните податоци за научно-
истражувачката дејност на Факултетот за технички науки на Универзитетот „Мајка 
Тереза“ во Скопје, во последните 5 години (учества на семинари, конференции, научни 
собири  (домашни и меѓународни) (табела 10.1), вкупен број на научно-истражувачки 
трудови објавени во домашни или меѓународни научни списанија или публикации во 
последните 5 години (табела 10.2) и број на реализирани научно-истражувачки проекти 
(домашни и меѓународни) во последните 5 години (табела 10.3)). 

 

Табела 10.1. Учества на семинари, конференции, 
научни собири  (домашни и меѓународни) во 

последните 5 години. 

Домашни Меѓународни Вкупно 

години Број на учества 

Факултет за 
технички науки 

Учества на 
семинари, 
конференц
ии, собири 

2016 11 12 23 

2017 8 16 24 

2018 5 24 29 

2019 2 27 29 

2020 0 1 1 

Вкупно 26 106 183 

 

Табела 10.2. Вкупен број на научно-истражувачки трудови објавени 
во домашни или меѓународни научни списанија или публикации во 

последните 5 години 

Домашни Меѓународни Вкупно 

години Број на учества 

Факултет за технички науки Број на научно - 
истражувачки 

трудови 

2016 12 10 22 

2017 3 17 20 

2018 6 21 27 

2019 9 17 26 

2020 0 1 1 

Вкупно 30 66 96 
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Табела 10.3. Број на реализирани научно-истражувачки проекти 
(домашни и меѓународни) во последните 5 години 

Домашни Меѓународни Вкупно 

  
години Број на учества 

Факултет за технички науки Број на 
реализирани 

научно - 
истражувачки 

проекти 

2016 1 1 2 

2017 1 4 5 

2018 3 5 8 

2019 4 4 8 

2020 1 3 4 

Вкупно 10 17 27 

 
 
 Во Табелите 10.4 – 10.6 прикажани се сумираните податоци за научно-
истражувачката дејност на Факултетот за технолошки науки на Универзитетот „Мајка 
Тереза“ во Скопје, во последните 5 години (учества на семинари, конференции, научни 
собири  (домашни и меѓународни) (табела 10.4), вкупен број на научно-истражувачки 
трудови објавени во домашни или меѓународни научни списанија или публикации во 
последните 5 години (табела 10.5) и број на реализирани научно-истражувачки проекти 
(домашни и меѓународни) во последните 5 години (табела 10.6)). 
 

Табела 10.4. Учества на семинари, конференции, научни собири  
(домашни и меѓународни) во последните 5 години. 

Домашни Меѓународни Вкупно 

  
години Број на учества 

Факултет за технолошки науки Учества на 
семинари, 

конференции, 
собири 

2016 1 4 5 

2017 1 13 14 

2018 3 11 14 

2019 0 11 11 

2020 0 10 10 

Вкупно 5 49 54 
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Табела 10.5. Вкупен број на научно-истражувачки трудови објавени 
во домашни или меѓународни научни списанија или публикации во 

последните 5 години. 

Домашни Меѓународни Вкупно 

години Број на учества 

Факултет за технолошки науки Број на научно - 
истражувачки 

трудови 

2016 1 5 6 

2017 1 3 4 

2018 0 6 6 

2019 0 3 3 

2020 2 7 9 

Вкупно 4 24 28 

 
 

Табела 10.6. Број на реализирани научно-истражувачки проекти 
(домашни и меѓународни) во последните 5 години. 

Домашни Меѓународни Вкупно 

години Број на учества 

Факултет за технолошки науки Број на 
реализирана 

научно - 
истражувачки 

проекти 

2016 0 2 2 

2017 0 1 1 

2018 1 2 3 

2019 0 0 0 

2020 2 0 2 

Вкупно 3 5 8 

 
 
 Во Табелите 10.7 – 10.9 прикажани се сумираните податоци за научно-
истражувачката дејност на Факултетот за социјални науки на Универзитетот „Мајка 
Тереза“ во Скопје, во последните 5 години (учества на семинари, конференции, научни 
собири  (домашни и меѓународни) (табела 10.7), вкупен број на научно-истражувачки 
трудови објавени во домашни или меѓународни научни списанија или публикации во 
последните 5 години (табела 10.8) и број на реализирани научно-истражувачки проекти 
(домашни и меѓународни) во последните 5 години (табела 10.9)). 
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Табела 10.7. Учества на семинари, конференции, научни собири  
(домашни и меѓународни) во последните 5 години. 

Домашни Меѓународни Вкупно 

години Број на учества 

Факултет за социјални науки Учества на 
семинари, 

конференции, 
собири 

2016 14 15 29 

2017 10 19 29 

2018 7 30 37 

2019 3 33 36 

2020 0 1 1 

Вкупно 34 98 132 

 

Табела 10.8. Вкупен број на научно-истражувачки трудови 
објавени во домашни или меѓународни научни списанија или 

публикации во последните 5 години 

Домашни Меѓународни Вкупно 

години Број на учества 

Факултет за социјални науки Број на научно - 
истражувачки 

трудови 

2016 14 13 27 

2017 5 19 24 

2018 14 26 40 

2019 12 18 30 

2020 0 1 1 

Вкупно 45 77 132 

 

Табела 10.9. Број на реализирани научно-истражувачки проекти 
(домашни и меѓународни) во последните 5 години 

Домашни Меѓународни Вкупно 

години Број на учества 

Факултет за социјални науки Број на 
реализирани 

научно - 
истражувачки 

проекти 

2016 0 2 2 

2017 1 4 5 

2018 4 3 7 

2019 4 2 6 

2020 1 3 4 

Вкупно 10 14 24 
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 Во Табелите 10.10 прикажани се сумираните податоци за научно-истражувачката 
дејност на Факултетот за информатички науки на Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје, во последните 5 години (учества на семинари, конференции, научни собири  
(домашни и меѓународни) (табела 10.10). 
 

Табела 10.10. Учества на семинари, конференции, научни собири  
(домашни и меѓународни) во последните 5 години. 

Домашни Меѓународни Вкупно 

  
години Број на учества 

Факултет за информатички науки Учества на 
семинари, 

конференции, 
собири 

2016 22 0 22 

2017 25 6 31 

2018 21 4 25 

2019 15 1 16 

2020 1 0 1 

Вкупно 84 11 95 

 
 
 Во Табелите 10.11 – 10.13 прикажани се сумираните податоци за научно-
истражувачката дејност на Факултетот градежништво и архитектура на Универзитетот 
„Мајка Тереза“ во Скопје, во последните 5 години (учества на семинари, конференции, 
научни собири  (домашни и меѓународни) (табела 10.11), вкупен број на научно-
истражувачки трудови објавени во домашни или меѓународни научни списанија или 
публикации во последните 5 години (табела 10.12) и број на реализирани научно-
истражувачки проекти (домашни и меѓународни) во последните 5 години (табела 10.13)). 
 

Табела 10.11. Учества на семинари, конференции, научни собири  
(домашни и меѓународни) во последните 5 години. 

Домашни Меѓународни Вкупно 

години Број на учества 

Факултетот градежништво и 
архитектура 

Учества на 
семинари, 

конференции, 
собири 

2016 2 4 6 

2017 2 9 11 

2018 4 4 8 

2019 6 6 12 

2020 6 3 9 

Вкупно 20 26 46 
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Табела 10.12. Вкупен број на научно-истражувачки трудови 
објавени во домашни или меѓународни научни списанија или 

публикации во последните 5 години 

Домашни Меѓународни Вкупно 

години Број на учества 

Факултетот градежништво и 
архитектура 

Број на научно 
- истражувачки 

трудови 

2016 1 0 1 

2017 0 16 16 

2018 2 6 8 

2019 2 2 4 

2020 4 0 4 

Вкупно 9 24 33 

 
 
 

Табела 10.13. Број на реализирани научно-истражувачки проекти 
(домашни и меѓународни) во последните 5 години 

Домашни Меѓународни Вкупно 

години Број на учества 

Факултетот градежништво и 
архитектура 

Број на 
реализирана 

научно - 
истражувачки 

проекти 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Вкупно 0 0 0 

 

 

10.4. Универзитетски списанија 

Почнувајќи од септември 2017 година, отпочна објавување и печатење на научното 
списание, Списание за одржлив развој на Југоисточна Европа (The South East European 
Journal of Sustainable Development (SEEJSD)) чиј издавач е Универзитетот „Мајка Тереза“ 
во Скопје. Списанието се издава два пати годишно на англиски јазик и има за цел да 
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донесе истражувања за одржлив развој со фокус на Југоисточна Европа. Истражувањата 
од централно значење за другите региони се исто така добредојдени бидејќи тоа може да 
ги одразува методите на учење и споделувањето искуство од други земји со слични 
искуства и предизвици за земјите од Југоисточна Европа (ЈИЕ).  

Списанието е меѓународно, со меѓународен издавачки одбор. Во изминатите 
години, објавени се следниве изданија:  

● The South East European Journal of Sustainable Development (SEEJSD) Vol.1, No.1,  
Скопје 2017 (со вкупно 11 статија)  

● The South East European Journal of Sustainable Development (SEEJSD) Vol.2, No.1,  
Скопје, 2018 (со вкупно 8 статија)  

● The South East European Journal of Sustainable Development (SEEJSD) Vol.2, No.2, 
Скопје 2018(со вкупно 12 статија)  

● The South East European Journal of Sustainable Development (SEEJSD) Vol. 3, No.1,  
Скопје 2019 (со вкупно 19 статија)  

● The South East European Journal of Sustainable Development (SEEJSD) Vol. 3, No.2, 
Скопје, 2019 (со вкупно 8 статија)  

● The South East European Journal of Sustainable Development (SEEJSD) Vol.4, No.1, 
Скопје, 2020 (со вкупно 6 статија)  

 

Исто така,  во 2018 година, Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје отпочна со 
објавување и печатење на научното списание “Интеркултура” чиј издавач е Универзитет 
Мајка Тереза – Скопје. Во изминатите години, објавени се следниве изданија:  

 

● Научното списание “Интеркултура”, Универзитет Мајка Тереза во Скопје, РСМ, 
2018.  

● Научното списание “Интеркултура”, Универзитет Мајка Тереза во Скопје, РСМ, 
ISSN 2671-3004, Бр. 2, 2019.  

● Научното списание “Интеркултура”, Универзитет Мајка Тереза во Скопје, РСМ, 
ISSN 2671-3004, Бр. 3, 2020.  

 

 

 10.5. Пристап до бази на научни списанија и други научни публикации 

 Вработените и студентите на Универзитетот „Мајка Тереза“ има пристап до дата 
базата EBSKO.  
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Исто така, Универзитетот „Мајка Тереза” има потпишано меморандум за соработка 
со Национална и универзитетеска библиотека  „Свети Климент Охридски” во Скопје.  

 

 

10.6. Учество на студентите во научноистражувачката дејност 

Студентите од првиот и вториот циклус на Универзитетот се активно вклучени и во 
научно-истражувачката работа. Истражувачката работа под раководство на наставниците 
од соодветните факултети на Универзитетот на повеќе наврати била презентирана на 
научни манифестации како што е меѓународната Конференција TSD и истата била 
објавена во Зборникот на трудовите на TSD. 
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11. ФИНАНСИРАЊЕ 

 

 Во согласност со позитивните законски прописи, финансирањето на Универзитетот 
„Мајка Тереза“ во Скопје се одвива на два начини: со буџетски трансфери и со сопствени 
средства. Финансирањето на Универзитетот во периодот 2016-2019 година е прикажано во 
табелата. 

 

Табела 11.1. Преглед на финансиите (износ во денари и во проценти) на универзитетот во 
периодот 2016–2019 од Буџетска сметка 

БУЏЕТСКА 
СМЕТКА 

Година Учество во 
вкупни 

расходи/приходи 2019 2018 2017 2016 2016-2019 

ПРИХОДИ       
ТРАНСФЕРИ И 

ДОНАЦИИ 
77.557.519 73.480.955 45.831.383 5.123.170 201.993.027 100% 

ВКУПНО 
ПРИХОДИ 

77.557.519 73.480.955 45.831.383 5.123.170 201.993.027 100% 

       
РАСХОДИ       

ВКУПНО ТЕКОВНИ 
РАСХОДИ 

71.863.716 64.015.397 33.426.292 3.414.512 172.719.917  

Плати и 
надоместоци 

53.541.095 43.652.951 20.475.798 1.192.329 118.862.173 58,8% 

85,5% Стоки и услуги 18.247.621 20.362.446 12.920.494 2.222.183 53.752.744 26,6% 
Субвенции и 

трансфери 
75.000 / 30.000 / 105.000 0,1% 

КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ 

5.693.803 9.465.558 12.405.091 1.708.658 29.273.110 14,5% 

ВКУПНИ 
РАСХОДИ 

77.557.519 73.480.955 45.831.383 5.123.170 201.993.027 100% 

 

 Вкупните приходи на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје во периодот од 2016 
до 2019 година изнесува 201.993.027 денари. Најниски приходи има во 2016 година од 
5.123.170 денари во која година почна да работи Универзитетот, а највисоки приходи има 
во 2019 година од 77.557.519 денари.  

 Буџетскиот трансфер во периодот 2016-2019 година за плати и надоместоци се 
118.862.193 денари или просечно по 29.715.543 денари. Но во првата година од 
работењето на Универзитетот тоа е најмала и изнесува 1.192.329 денари, а во 2019 година 
е најголема и изнесува 53.541.095 денари. Големата разлика во средствата е бидејќи 
Универзитетот во 2016 година почна со работа во 10 месец и имаше мал број на 
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вработени, помалку од 50. Но во цела 2019 година имаше повеќе од 120 вработени. Од 
вкупните расходи кои ги има Универзитетот 58,8% од буџетските средства се трошат за 
плати на вработените. 

Графикон 11.1. Вкупно расходи од буџетски приходи 

 

 

 

 Процентуално, 100% од Буџетските приходи се и вклучени во расходите, и тоа 59% 
се за плати и надоместоци на вработените и помалку од 1% се за трансфери и субвенции. 
14% од буџетските приходи се за капитални расходи. 
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Табела 11.2. Преглед на финансиите (износ во денари и во проценти) на универзитетот во 
периодот 2016–2019 од Самофинансирачката сметка 

САМОФИНАНСИРАЧКА  

СМЕТКА 

Година Учество во вкупни 
расходи/приходи 2019 2018 2017 2016 2016-2019 

ПРИХОДИ       

НЕДАНОЧНИ 
ПРИХОДИ 

22.444.251 14.300.968 7.046.255 1.669.530 45.461.004 61.2% 

Приходи од уплати на 
студентите за втор 

циклус 
1.556.306 610.482   2.166.788 2.9% 

ТРАНСФЕРИ И 
ДОНАЦИИ 

14.300.336 8.169.971 1.669.530  24.139.837 32.5% 

Приходи од проекти во 
соработка со 

Министерство за Култура 
730.000 190.000   920.000 1.2% 

Приходи од проекти во 
соработка со 

Министерство за животна 
средина 

 
 

 
1.600.000   1.600.000 2.2% 

ВКУПНИ 
ПРИХОДИ 

36.744.587 22.470.939 8.715.785 1.669.530 69.600.841 100% 

       

РАСХОДИ       
ВКУПНО ТЕКОВНИ 

РАСХОДИ 
15.730.697 8.900.603 2.194.014  26.825.314  

Плати и 
надоместоци 

9.904.215 3.945.394   13.849.609 50.9% 

98.6% Стоки и услуги 5.481.767 4.955.209 2.194.014  12.630.990 46.4% 

Субвенции и 
трансфери 

344.715    344.715 1.3% 

КАПИТАЛНИ 
РАСХОДИ 

135.500  241.800  377.300 1.4% 

ВКУПНИ 
РАСХОДИ 

15.866.197 8.900.603 2.435.814  27.202.614 100% 

 

Вкупните приходи од самофинансирачката сметка во периодот во периодот 2016-
2019 година изнесува 69.600.841 денар или просек од 17.400.210 денари. Во 2019 година 
Универзитетот има најголема сума на неданочни приходи и таа изнесува 22.444.251 денар, 
а најмала сума од 1.669.530 денари во 2016 година, кога почна да работи и Универзитетот 
„Мајка Тереза“ во Скопје, со своите пет Факултети. 
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Графикон 11.2. Вкупно расходи од самофинансирачка сметка 

 

 

Од вкупниот приходи на самофинансирачката сметка треба да се напомене дека во 
период од 2016 – 2019 година искористени се 39,1%. 

Од вкупно искористените средства од самофинансирачката сметка 51% се за плати 
и надоместоци, а за стоки и услуги се 47%. Додека за Капитални расходи и Субвенции по 
повеќе од 1%. 
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12. SWOT – АНАЛИЗА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ 

 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се стреми кон исполнување на својата 

мисија преку квалитетно образование и бара постојано подобрување во сите аспекти на 
институцијата за да ја исполни својата мисија. За оваа цел УМТ вложи значително време и 
напор за да спроведе темелна проценка на внатрешните јаки и слаби страни (предности и 
слабости), како и надворешен преглед на можностите и заканите – SWOT анализа. SWOT 
анализата во образовните институции претставува алатка што им обезбедува директна 
врска на секторот на управување, наставниот кадар, и креаторите на политики, 
покажувајќи што е ефективно и што е помалку ефективно во системот на една образовната 
институција. SWOT се користи за секоја активност на стратешко планирање и може да 
влијае на идните одлуки поврзани со финансии, планирање и управување со образовните 
институции. Преку оваа анализа универзитетот може да ги процени предностите што ги 
привлекуваат студентите кон неговите програми, слабостите што создаваат тешкотии за 
завршување на наставните активности, можностите за проширување на институцијата и 
заканите што можат да го намалат успехот на институцијата.   

 

12.1. Методологија 

Со цел утврдување на предностите, слабостите, можностите и заканите на УМТ се 
спроведе анкета. Истражувањето се спроведе преку прашалник, во кој наставниот кадар на 
УМТ требаа да покажат во колкава мера се согласуваат или не се согласуваат со одредени 
ставови наменети кон образовната институција.  

Примерокот претставува случаен пробабилистички примерок и учеството на 
испитаниците беше доброволно и анонимно, со одговарање на онлајн прашалник преку 
електронската платформа „Google form” (https://docs.google.com/). Пополнувањето на 
прашалникот, одземаше приближно седум минути, не вклучувајќи ги доброволните 
дополнителни коментари. Стапката на потполно одговорени прашалници беше 100 
проценти.  

За потреба на оваа анализа беше употребен прашалник од затворен тип, при што на 
испитаникот му беа понудени одговори од кои самиот можеше да избере еден. 
Прашалникот беше составен од пет групи.  

 Првата група ја сочинуваа демографските прашања кои овозможуваа да се 
добијат информации во врска со полот, возраста, образованието и наставното 
звање на испитаникот.  



                  
103 

Другите четири групи се создадени од многубројни варијабли за кои требаше да се 
наведе мерка на согласност од 1-5, каде  1 е за „воопшто не се согласувам“,  додека 5 е за 
„потполно се согласувам“.  

 Втората група прашања претставуваше збир на можни предности на УМТ.  

 Третата група ја сочинуваа прашања во врска со слабостите на УМТ.  

 Четвртата група беше составена од прашања поврзани со можностите на УМТ.  

 И на крајот петата група опфаќаше прашања поврзани со фактори кои 
претставуваат закана (ограничувања) за УМТ.  

При анализирање на податоците во ова истражување беше употребен 
статистичкиот софтверски пакет „SPSS 20.00” преку кој беа анализирани описни 
статистики. Резултатите од описните статистики се графички и табеларно претставени и 
анализирани со соодветно објаснување.  

Примерокот вклучуваше 61 учесници, од кои 57.4% се мажи, а 42.6% жени 
Графикон 12.1.   

Графикон 12.1. Описни статистики за пол 

 

 

27,9 % oд испитаниците беа на возраст од 30-34 години, 16,4% беа на возраст од 45-
49 години, 14,8% беа на возраст од 40-44, 14.8% на возраст од 25-29 години, 9.8% на 
возраст од 35-39 години, 9.8% на возраст од 50-54 години, 4.9% над 60 годишна возраст, и 
останатите 1,6 % во возраст од 55-59 години (Табела 12.1). 
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Табела 12.1. Описни статистики за возраста  

 
 Фреквенција Процент Кумулативен процент 

Возраст 25-29 9 14,8 14,8 
30-34 17 27,9 42,6 
35-39 6 9,8 52,5 
40-44 9 14,8 67,2 
45-49 10 16,4 83,6 
50-54 6 9,8 93,4 
55-59 1 1,6 95,1 
>60 3 4,9 100,0 

Вкупно 61 100,0  
 

Повеќето од испитаниците имаа завршено трет циклус докторски студии (68,9%, 
n=42), проследено со исто така голем број испитаници со втор циклус магистерски студии 
(29,5%, n=18), и прв циклус (1.6%, n=1). Овие податоци покажуваат дека квалификацијата 
на испитаниците е соодветна и претставува показател на високото ниво на образование на 
наставниот кадар на УМТ, Табела 12.2. 

 

Табела 12.2. Описни статистики за ниво на образование  

 
Степен на образование Фреквенција Процент Валиден 

процент 
 Факултет 1 1,6 1,6 

Магистер 18 29,5 29,5 
Доктор на науки 42 68,9 68,9 
Вкупно 61 100,0 100,0 

 

Од вкупниот број на испитаници, 44.3% беа во звање доцент, 29.5% во звање 
асистент докторанд, 11.5% во звање вонреден професор, 9.8% во звање редовен професор, 
и останатите во звања надворешни соработници, млади асистенти, и административен 
кадар Графикон бр.12.2.  
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Графикон 12.2. Описни статистики за наставно звање  

 

Големиот број на доценти (44.3%) и асистенти докторанди (29.5%), во споредба со 
процентот на вонредни (11.5%) и редовни професори (9.85%) е последица на фактот дека 
универзитетот постои многу кратко време,  поради што наставниот кадар немал можност 
за напредување во звање, и показател дека во иднина постои голема очекуваната за 
напредување и усовршување на наставниот кадар.  

 

12.2. Дескриптивни наоди 
Наоди поврзани со предностите на УМТ 

Детален увид за предностите на УМТ може да се добие од дескриптивните 
статистики за секое прашање. Резултатите откриени со мерење на перцепциите за 
предностите на УМТ се дадени во следната табела (Табела 12.3) според нивната важност. 

 
Табела 12.3. Дескриптивни наоди за предностите 

 

Ставови 
Воопшто не 

се 
согласувам 

Не се 
согласув

ам 

Неутр
ален/а 

Се 
согласувам 

Потпол. 
се 

согласувам 

Аритме. 
средина 

Std. D 
 

Подготвен наставен кадар за 
онлајн настава. 

0 1.6 18 37.7 42.6 4,2131 ,79822 

Квалитетен наставен кадар 0 1.6 21.3 45.9 31.1 4,0656 ,77177 

Високо ниво на интеракција 
помеѓу наставниот кадар и 
студентите и редовно 
информирање за наставната 
дејност. 

 
1.6 

 
6.6 

 
16.4 

 
36.1 

 
39.3 

4,0492 ,99039 
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Современи акредитирани 
студиски програми во 
согласност со барањата на 
пазарот на трудот во земјата. 

0 3.3 27.9 34.4 34.4 4,0000 ,87560 

Периодично организирање на 
научни конференции. 

1.6 6.6 14.8 45.9 31.3 3,9836 ,93971 

Континуирано зголемување на 
уписот на студенти. 

1.6 3.3 23.0 42.6 29.5 3,9508 ,90233 

Давање можност на 
студентите за студирање во 
странство преку мобилност. 

4.9 6.6 18.0 36.1 36.1 3,8852 1,11203 

Тројазични студиски програми 0 9.8 26.2 29.5 34.4 3,8852 1,00164 

Редовно информирање на 
студентите за наставата и 
академските активности 

3.3 8.2 19.7 36.1 32.8 3,8689 1,07200 

Наставни програми засновани 
на литературата од последните 
години. 

0 8.2 23.0 47.5 21.3 3,8197 ,86618 

Квалитетен раководен кадар и 
стандардизирани принципи  на 
академски односи и 
демократско управување 

4.9 4.9 24.6 37.7 27.9 3,7869 1,06638 

Позитивна репутација на УМТ 
во заедницата. 

3.3 6.6 27.9 41.0 21.3 3,7049 ,98901 

Примена на современа 
методологија на настава со цел 
постигнување современи цели 
и стандарди. 

1.6 8.2 31.1 36.1 23.0 3,7049 ,97201 

Објавување научни списанија. 3.3 4.9 31.1 42.6 18.0 3,6721 ,94377 

Студиски програми во 
согласност со капацитетите на 
институцијата. 

3.3 9.8 21.3 47.5 18.0 3,6721 ,99534 

Континуирана внатрешна 
контрола на академскиот 
кадар во функција на 
квалитетот на наставата. 

1.6 13.1 23.0 41.0 21.3 3,6721 1,01195 

Организирање на едукативни 
семинари за усовршување на 
наставниот кадар. 

4.9 11.5 23.0 34.4 26.2 3,6557 1,13850 

Подготовка на квалификувани 
студенти според потребите на 
пазарот. 

0 11.5 29.5 42.6 16.4 3,6393 ,89504 

Значително образовно, 
економско и културно 
влијание врз заедницата. 

3.3 11.5 23.0 42.6 19.7 3,6393 1,03332 

Обезбедување наставни и вон 
наставни активности за 
студенти 

1.6 9.8 29.5 41.0 18.0 3,6393 ,94926 
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Високо мотивираност на 
наставниот кадар за 
унапредување на квалитетот 
на наставниот процес 

8.2 11.5 23.0 34.4 23.0 3,5246 1,20563 

Внатрешен систем за 
обезбедување квалитет. 

4.9 9.8 37.7 31.1 16.4 3,4426 1,04123 

Ангажирање на студентите во 
донесување одлуки и 
управување 

3.3 18.0 31.1 31.1 16.4 3,3934 1,06894 

Богата истражувачка дејност и 
објавени трудови на 
наставниот кадар. 

1.6 11.5 44.3 36.1 6.6 3,3443 ,83437 

Учество и обука на наставниот 
кадар во процесот на научно 
истражување. 

4.9 19.7 29.5 27.9 18.0 3,3443 1,13850 

Квалитетна и современа 
услуга на студентите 

6.6 13.1 39.3 26.2 14.8 3,2951 1,08542 

Меѓународна соработка со 
странски образовни 
институции. 

4.9 16.4 34.4 32.8 11.5 3,2951 1,03834 

Адекватно опремен простор за 
настава и вежби 

4.9 36.1 26.2 19.7 13.1 3,0000 1,14018 

Квалитетен административен 
кадар 

14.8 13.1 41.0 23.0 8.2 2,9672 1,13970 

Финансирање од страна на 
буџетот не РСМ 

11.5 27.9 36.1 9.8 14.8 2,8852 1,19859 

Располагање со лаборатории 
со современа техника 

9.8 29.5 36.1 18.0 6.6 2,8197 1,05685 

Обезбедување пристап до 
значајни дата бази на научни 
трудови 

9.8 36.1 32.8 14.8 6.6 2,72131 1,05089 

Развој и унапредување на 
студиските програми 

1.6 12.5 32.3 47 6.6 3,4443 ,93437 

Valid N (listwise) 61       
 
 

Одговорите во табелата се подредени според согласноста на испитаниците и 
покажана преку аритметичка средина. Сите ставови во кои е добиена аритметичка средина 
над 3.5 и кои имаат ниска стандардна девијација покажуваат високо ниво на согласност.  

Потпирајќи се на овие наоди може да се заклучи дека голем број на испитаници 
наведоа како предност на УМТ фактори поврзани со наставниот кадар. Најголема 
согласност се покажа на алтернативите подготвен наставен кадар за онлајн настава 
(80.3% согласност), квалитетен наставен кадар (77.2% согласност), високо ниво на 
интеракција помеѓу наставниот кадар и студентите и редовно информирање за 
наставната дејност (75.4% согласност), квалитетен раководен кадар и стандардиѕирани 
принципи на академски односи и демократско управување (65.6%), примена на современа 
методологија на настава со цел постигнување современи цели и стандарди (59.1% 
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согласност), објавување научни списанија (60.6% согласност) и високо мотивираност на 
наставниот кадар за унапредување на квалитетот на наставниот процес (57.4% 
согласност).  

Втор група на предностите на УМТ е поврзано со студиските програми. Со 68.8% 
согласност испитаниците го перципираат како предност фактот дека УМТ има современи 
акредитирани студиски програми во согласност со барањата на пазарот на трудот во 
земјата. Предност на студиските програми ги сочинуваат и овие алтернативи: тројазични 
студиски програми (63.9% согласност), наставни програми засновани на литературата 
од последните години (68.8% согласност), студиски програми во согласност со 
капацитетите на институцијата (65.5% согласност), студиски програми кои ги 
подготвуваат квалификувани студенти според потребите на пазарот (59% согласност) 
и развој и унапредување на студиските програми (53,6% согласност). 

Третата група на предности е поврзана со услугите на универзитетот кон неговите 
студенти и заедницата. Со голема согласност, испитаниците ги перципираат како 
предности на универзитет: давањето можност на студентите за студирање во 
странство преку мобилност (72.2 % согласност), редовно информирање на студентите 
за наставата и академските активности(68.9 % согласност), значително образовно, 
економско и културно влијание врз заедницата (62.3%), обезбедување наставни и вон 
наставни активности за студенти (59% согласност). Со 62.3% согласност, наставниот 
кадар ја перципира позитивната репутација на УМТ во заедницата како значајна 
предност.  

Последна група на предности на УМТ ја сочинува залагањето на универзитетот кон 
негово усовршување, преку: периодично организирање на научни конференции (77.2% 
согласност),  континуирана внатрешна контрола на академскиот кадар во функција на 
квалитетот на наставата (62.3% согласност), и организирање на едукативни семинари 
за усовршување на наставниот кадар (60.6% согласност). Под отвореното прашање да се 
наведат други предности испитаниците го наведоа како предност воспоставувањето на 
Советот за етика, интегритет и квалитет на образованието во УМТ. 

 

Наоди поврзани со слабостите на УМТ 

Детален увид за слабостите на УМТ може да се добие од дескриптивните 
статистики за секоја алтернатива. Резултатите откриени со мерење на перцепциите за 
слабостите на УМТ се дадени во следната табела (Табела 12.4) според нивната важност. 

 

Табела 12.4. Дескриптивни наоди за слабостите 

 



                  
109 

Алтернативи на слабости 

Воопшт
о не се 
согласу

вам 

Не се 
согласув

ам 

Неутр
ален/а 

Се 
соглас
увам 

Потполн
о се 

согласув
ам 

Аритмет. 
средина 

Std. D 
 
 
 

Недостаток на универзитетски 
објект. 

8.2 0 9.8 21.3 60.7 4,2623 1,18183 

Недоволен простор и 
канцеларии  кои што го 
ограничуваат истражувачката 
и академската дејност на 
наставниот кадар. 

8.2 4.9 11.5 18.0 57.4 4,1148 1,27930 

Недостаток на финансиска 
поддршка за унапредување и 
усовршување на наставниот 
процес. 

8.2 0 31.1 19.7 41.0 3,8525 1,20880 

Нерамномерна техничка 
опременост на училниците за 
практична настава. 

6.6 6.6 19.7 31.1 36.1 3,8361 1,18575 

Недостаток на финансиска 
поддршка за научни 
истражувачки проекти и 
активности предвидени со 
наставната програма. 

4.9 3.3 27.9 32.8 31.1 3,8197 1,07251 

Адаптација на 
инфраструктурата за студенти 
со посебни потреби. 

4.9 11.5 18.0 31.1 34.4 3,7869 1,18483 

Недостаток на трет циклус 
студии. 

4.9 16.4 18.0 19.7 41.0 3,7541 1,28654 

Потреба за обучување на 
административниот кадар. 

4.9 8.2 24.6 32.8 29.5 3,7377 1,12401 

Недоволна афирмираност за 
акредитација на вториот 
циклус на студии 

4.9 6.6 31.1 34.4 23.0 3,6393 1,06509 

Недостаток на наставен кадар 
за некои студиски програми од 
техничката област. 

8.2 9.8 27.9 27.9 26.2 3,5410 1,21893 

Недостаток на електронски 
систем на податоци за 
студентите и наставниот кадар. 

11.5 9.8 21.3 29.5 27.9 3,5246 1,31157 

Незадоволителна мобилност на 
наставниот кадар во странски 
образовни институции. 

3.3 16.4 26.2 34.4 19.7 3,5082 1,08969 

Потреба за подобра писмена 
документација на внатрешната 
официјална комуникација на 
УМТ 

6.6 16.4 23.0 32.8 21.3 3,4590 1,19127 

Недостаток за стипендии за 
студенти. 

6.6 11.5 32.8 31.1 18.0 3,4262 1,11742 

Недостаток на стратегија за 
комуникација за привлекување 
нови студенти. 

6.6 19.7 23.0 36.1 14.8 3,3279 1,15067 
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Мал број асистенти во однос 
на бројот на професорите. 

8.2 16.4 31.1 23.0 21.3 3,3279 1,22095 

Недоволен број на студиски 
програми во англиски јазик. 

13.1 14.8 27.9 21.2 23.0 3,2623 1,32793 

Недоволно објавување на 
научни трудови во значајни 
научни списанија. 

13.1 8.2 37.7 27.9 13.1 3,1967 1,18067 

Неефикасен однос на 
факултетите со индустријата. 

13.1 6.6 49.2 18.0 13.1 3,1148 1,14161 

Недоволно ажурирање на 
официјалната веб-страна на 
УМТ 

9.8 26.2 26.2 21.3 16.4 3,0820 1,24224 

Valid N (listwise) 61       
 
 

Горенаведената табела покажува дека наставниот кадар на УМТ ги перципира како 
слабости на Универзитетот факторите поврзани со инфраструктурата, административните  
услуги и наставни дејности и финансиите. Значајни алтернативи поврзани со 
инфраструктурата се: Недостаток на универзитетски објект (82% согласност), 
недоволен простор и канцеларии  кој што го ограничува истражувачката и академската 
дејност на наставниот кадар (75.4% согласност), нерамномерна техничка опременост на 
училниците за практична настава (67.2% согласност), и адаптација на 
инфраструктурата за студенти со посебни потреби (65.5%).  

Слабости на УМТ се исто така недостатоци поврзани со наставните активности. 
Така да со голема согласност испитаниците се изјаснија дека слабости на универзитетот 
се: недостаток на трет циклус студии (60.7% согласност), недоволна афирмираност за 
акредитација на втор циклус студии (57.4% согласност), недостаток на наставен кадар 
за некои студиски програми од техничките науки (54.1% согласност), и незадоволителна 
мобилност на наставниот кадар во странски образовни институции (54.1% согласност). 
Под друго беа наведени овие слабости: недостаток на поголем број и поадекватни 
дигитални алатки за образовниот процес, недостаток на финансирање на обуки за 
апликација за пројекти, незадоволително ниво на пристап во меѓународни истражувачки 
датабази и онлајн библиотеки.  

Слабостите се перципирани и во страна на административните услуги, така да со   
согласност од 62.3% испитаниците мислат дека административниот кадар има потреба 
за обучување, постои недостаток на електронски систем на податоци за студентите и 
наставниот кадар (57.4% согласност), и постои потреба за подобра писмена 
документација на внатрешната официјална комуникација на УМТ (54.1% согласност). 

Финансиите исто така претставуваат значајно поле во кое постојат слабости, како 
што се: недостаток на финансиска поддршка за стипендии за усовршување на 
наставниот кадар (60.7% согласност), и недостаток на финансиска поддршка за научно 
истражувачки проекти и активности предвидени со наставната програма (63.9%). Под 
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друго како слабост на универзитетот испитаниците наведоа и недостаток на финансиска 
поддршка за соодветна лабораториска апаратура и други помагала за стручните 
студии, недостаток на финансиски средства во континуитет за воспоставување на 
ИМС (Информациски менаџмент систем за универзитетот) и недостаток на средства 
за логистика и активности на универзитетот. Слабостите поврзани со финансиите се 
докажани и во табелата за предностите (табела бр. 3) каде за алтернативата финансирање 
од страна на буџетот не РСМ околу 40% беше стапката на несогласност.  Овие бројки 
покажуваат незадоволително ниво на финансирањето од страна на буџетот не РСМ.  

 

Наоди поврзани со можностите на Универзитетот „Мајка Тереза“ 

Детален увид за можностите на УМТ може да се добие од дескриптивните 
статистики за секоја алтернатива. Резултатите откриени со мерење на перцепциите за 
можностите на УМТ се дадени во следната табела (Табела 12.5) според нивната важност. 

Табела 12.5. Дескриптивни наоди за можностите 

Алтернативи на можности 

Воопшт
о не се 
согласу

вам 

Не се 
согласув

ам 

Неутр
ален/а 

Се 
соглас
увам 

Потполн
о се 

согласув
ам 

Аритмет. 
средина 

Std. D 
 

Изградба на современ кампус 
во атрактивна позиција во 
главниот град. 

3.3 1.6 6.6 13.1 75.4 4,5574 ,94029 

Соработка со јавните 
институции со цел 
реализирање на практичната 
настава на студентите. 

1.6 0 9.8 29.5 59.0 4,4426 ,80673 

Континуирано прилагодување 
на постојните програми и 
воведување на нови студиски 
програми според потребите на 
пазарот на труд. 

1.6 1.6 11.5 31.1 54.1 4,3443 ,87341 

Организирање на едукативни 
семинари и обуки за 
заедницата и унапредување на 
квалитетот на образованието 

3.3 0 13.1 27.9 55.7 4,3279 ,94377 

Вклучување на УМТ во 
проектите на Еразмус, Еразмус 
+ 

1.6 2 19.7 
 

27.9 
 

50.8 
4,2623 ,89259 

Станување лидер во 
интередисциплинарно и 
интегрирано учење. 

1.6 3.3 
 

18.0 
 

26.2 
50.8 4,2131 ,96807 

Зголемување на приходите на 
факултетите преку 
учествување на домашни и 
меѓународни научно-
истражувачки проекти. 

4.9 6.6 9.8 24.6 54.1 4,1967 1,16647 
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Зголемување на приходите на 
факултетите преку ангажирање 
на наставниот кадар и 
студентите во давање 
консултативни услуги. 

4.9 6.6 9.8 21.3 57.4 4,1639 1,15730 

Зголемување на мобилноста на 
студентите и наставниот кадар 
може да привлече меѓународна 
експертиза. 

1.6 1.6 26.2 34.4 36.1 4,0164 ,92181 

Привлечноста на студиските 
програми создава можност за 
меѓународна соработка со 
институции од полето на 
образованието и 
истражувањето. 

3.3 3.3 27.9 34.4 31.1 3,8689 1,00789 

Valid N (listwise) 61       
 

 

Наодите претставени во горенаведената табела наменета за можностите на УМТ, 
покажуваат низа различни полиња во кои се гледаат можности за придобивки на 
Универзитетот во сегашноста и во иднина. Во сите алтернативи е добиена согласност од 
над 65%. Најголема согласност за придобивките на УМТ се гледа во изградба на современ 
кампус во атрактивна позиција во главниот град (88.5% согласност), проследена од 
соработка со јавните институции со цел реализирање на практичната настава на 
студентите (88.5%). Низа можности се гледаат и во зголемување на приходите така да со 
78% согласност  испитаниците гледаат придобивки од зголемување на приходите на 
факултетите преку учествување на домашни и меѓународни научно-истражувачки 
проекти, зголемување на приходите на факултетите преку ангажирање на наставниот 
кадар и студентите во давање консултативни услуги (78.7% согласност) и организирање 
на едукативни семинари и обуки за заедницата и унапредување на квалитетот на 
образованието (83.6%  согласност). 

Големи можностите увидено и во меѓународните соработки, така да придобивки се 
гледаат во вклучување на УМТ во проектите на Еразмус, Еразмус+ (78.7% согласност), 
привлекување на меѓународна експертиза преку зголемување на мобилноста на 
студентите и наставниот кадар (70.5% согласност) и можност за меѓународна 
соработка со институции од полето на образованието и истражувањето како резултат 
на привлечноста на студиските програми (65.5% согласност). 

 

Наоди поврзани со заканите на Универзитетот „Мајка Тереза“ 

Детален увид за заканите на УМТ може да се добие од дескриптивните статистики 
за секоја алтернатива. Резултатите откриени со мерење на перцепциите за заканите на 
УМТ се дадени во следната табела (Табела 12.6). 
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Табела 12.6. Дескриптивни наоди за закани (ограничувања) 

 

Алтернативи на закани 

Воопшт
о не се 
согласу

вам 

Не се 
согласув

ам 

Неутр
ален/а 

Се 
соглас
увам 

Потполн
о се 

согласув
ам 

Аритмет. 
средина 

Std. D 
 
 
 

Недоволна подготовка на 
средношколците за академска 
настава. 

3.3 6.6 11.5 27.9 47.5 4,1356 1,09004 

Недоволна мотивираност на 
средношколците за студирање. 

3.3 1.6 14.8 39.3 37.7 4,1017 ,95943 

Нелојална конкуретност од 
фор-профит основани 
високообразовни институции. 

3.3 3.3 4.9 54.1 31.1 4,1017 ,90392 

Неможност за изградба на 
кампусот поради 
процедурални пречки. 

9.8 3.3 13.1 21.3 49.2 4,0000 1,31306 

Ограничување на буџетски 
средства. 

6.6 1.6 18.0 34.4 36.1 3,9492 1,12071 

Намалување на бројот на 
студенти како резултат на 
трендот на мигрирање во 
државата. 

4.9 9.8 9.8 45.9 26.2 3,8136 1,10601 

Braindrain на наставниот кадар. 3.3 3.3 23.0 50.8 16.4 3,7627 ,89710 

Неповолни околности 
(пандемија, политичка 
нестабилност, слаба 
економија) кои имаат влијание 
на стекнување на знаењата. 

3.3 13.1 11.5 45.9 23.0 3,7458 1,07628 

Сложен процес на 
акредитирање на нови 
програми и ре-акредитирање. 

3.3 13.1 19.7 41.0 19.7 3,6271 1,06509 

Понуда на студиски програми 
во кои има недостаток на 
наставен кадар. 

3.3 14.8 16.4 44.3 18.0 3,6102 1,06701 

Valid N (listwise) 61       
 

 

Заканите на универзитетот се поврзани со околностите и надворешните фактори во 
кои УМТ нема пристап. Според наодите добиени од дескриптивните статистики може да 
се увиде дека со најголема согласност од 85.2% испитаниците ја гледаат како најголема 
закана нелојалната конкурентноста  од фор-профит основани високообразовни 
институции. Наставниот кадар исто така перципира дека голема закана за универзитетот е 
и недоволната мотивираност на средношколците за студирање (77% согласност) кое 
може да доведе до намалување на студентите во високо образование. Друга неповолно 
ограничување за универзитетот претставува и недоволната подготовка на 
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средношколците за академска настава (75.4% согласност) што го отежнува процесот на 
настава.  

Заканите се однесуваат и на институциите на државата, така да со 70.5% согласност 
испитаниците како закана за универзитетот ја набројуваат неможноста за изградба на 
кампусот поради процедурални пречки  и сложениот процес на акредитирање нови 
програми и реакредитирање (60.7% согласност). Во овој правец под друго се наведени и 
несоодветниот модел на финанцирање на високото образование и недоволната 
финансиска аутономост на универзитетите.  

Околностите исто така претставуваат закана. Како резултат на трендот на 
мигрирање во државата бројот на студенти се намалува (72.1% согласност) а во исто 
време и бројот на наставниот кадар – brain drain (67.2% согласност). 

Долунаведената табела на SWOT анализа ги сумира сите податоци добиени во 
дескриптивните статистики, како и доброволните дополнителни коментари на наставниот 
кадар, и дава јасна слика на моменталната состојба на Универзитет „Мајка Тереза“ во 
Скопје.  

STRENGTHS – ПРЕДНОСТИ WEAKNESSES – СЛАБОСТИ  

Наставен кадар 
❖ Квалитетен наставен кадар  
❖ Подготвен наставен кадар за онлајн 

настава 
❖ Високо ниво на интеракција помеѓу 

наставниот кадар и студентите и 
редовно информирање за 
наставната дејност 

❖ Квалитетен раководен кадар и 
стандардизирани принципи на 
академски односи и  демократско 
управување 

❖ Примена на современа 
методологија на настава со цел 
постигнување современи цели и 
стандарди 

❖ Високо мотивираност на 
наставниот кадар за унапредување 
на квалитетот на наставниот процес 

❖ Објавување научни списанија 

Студиски програми 

Инфраструктура 
❖ Недостаток на универзитетски 

објект 
❖ Недоволен простор и канцеларии  

кои што го ограничуваат 
истражувачката и академската 
дејност на наставниот кадар 

❖ Нерамномерна техничка 
опременост на училниците за 
практична настава 

❖ Адаптација на инфраструктурата за 
студенти со посебни потреби 

Наставна дејност 
❖ Недостаток на трет циклус студии  
❖ Недоволна афирмираност за 

акредитација на вториот циклус на 
студии 

❖ Недостаток на наставен кадар за 
некои студиски програми од 
техничката област 

❖ Незадоволителна мобилност на 
наставниот кадар во странски 
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❖ Современи акредитирани студиски 
програми  

❖ Тријазични студиски програми на 
пазарот на трудот 

❖ Наставни програми засновани на 
литературата од последните години 

❖ Студиски програми во согласност 
со капацитетите на институцијата 

❖ Развој и унапредување на 
студиските програми 

❖ Позитивната репутација на УМТ во 
заедницата 

Услуги 
❖ Давање можност на студентите за 

студирање во странство преку 
мобилност 

❖ Редовно информирање на 
студентите за наставата и 
академските активности 

❖ Обезбедување наставни и вон 
наставни активности за студенти 

❖ Значително образовно, економско и 
културно влијание врз заедницата  

Фокус кон усовршување 
❖ Периодично организирање на 

научни конференции 
❖ Континуирана внатрешна контрола 

на академскиот кадар во функција 
на квалитетот на наставата 

❖ Воспоставување на Советот за 
етика  интегритет и квалитет на 
образованието  во УМТ 

❖ Организирање на едукативни 
семинари за усовршување на 
наставниот кадар. 

образовни институции 
❖ Недостаток на поголем број и 

поадекватно потребни дигитални 
алатки за образовниот процес 

❖ Недостаток на финансирање на 
обуки за апликација за проекти 

❖ Незадоволително ниво на пристап 
во меѓународни истражувачки 
датабази и онлајн библиотеки 

Административни дејности 
❖ Потреба за обучување на 

административниот кадар 
❖ Недостаток на електронски систем 

на податоци за студентите и 
наставниот кадар  

❖ Постои потреба за подобра писмена 
документација на внатрешната 
официјална комуникација на УМТ 

Финансирање 
❖ Недостаток на финансиска 

поддршка за напредување и 
усовршување на наставниот процес  

❖ Недостаток на финансиска 
поддршка за научно истражувачки 
проекти и активности предвидени 
со наставната програма 

❖ Недостаток на финансиска 
поддршка за соодветна 
лабораториска апаратура и други 
помагала за стручните студии 

❖ Недостаток на финансиски средства 
во континуитет за воспоставување 
на ИМС (Информациски 
Менаџмент Систем за 
универзитетот) 

❖ Недостаток на средства за 
логистика и активности на 
универзитетот 
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OPPORTUNITIES – МОЖНОСТИ THREATS – ЗАКАНИ 

❖ Изградба на современ кампус во 
атрактивна позиција во главниот 
град  

❖ Соработка со јавните институции 
со цел реализирање на практичната 
настава на студентите  

❖ Поврзување и соработка со 
приватниот сектор 

❖ Зголемување на приходите на 
факултетите преку учествување на 
домашни и меѓународни научно-
истражувачки проекти, 

❖ Зголемување на приходите на 
факултетите преку ангажирање на 
наставниот кадар и студентите во 
давање консултативни услуги 

❖ Покачување на платите на 
академскиот кадар нивелирајќи ги 
со другите универзитети во РСМ  

❖ организирање на едукативни 
семинари и обуки за заедницата и 
унапредување на квалитетот на 
образованието  

❖ Вклучување на УМТ во проектите 
на Еразмус, Еразмус + 

❖ Привлекување на меѓународна 
експертиза преку зголемување на 
мобилноста на студентите и 
наставниот кадар  

❖ Меѓународна соработка со 
институции од полето на 
образованието и истражувањето 
како резултат на привлечност на 
студиските програми  

❖ Проширување на стручните 
студиски програми со потребите на 
пазарот на трудот 

❖ Недоволна мотивираност на 
средношколците за студирање 

❖ Недоволна подготовка на 
средношколците за академска 
настава  

❖ Несоодветен модел на финансирање 
на високото образование. 

❖ Нелојална конкурентност од фор-
профит основани високообразовни 
институции. 

❖ Недоволна финансиска автономност 
на универзитетите  

❖ Неможноста за изградба на 
кампусот поради процедурални 
пречки 

❖ Сложен процес на акредитирање 
нови програми и реакредитирање 

❖ Намалување на студентите како 
резултат на трендот на мигрирање 

❖ Brain drain на наставниот кадар.  
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12.3. Анализа на интервјуата на раководниот кадар 

Заклучоците на оваа анализа се генерирани од длабински интервјуа со раководниот 
кадар на Универзитет „Мајка Тереза“. Методот на длабински интервју е особено погоден 
за собирање суштински квалитативни податоци. Интервјуата беа спроведени преку 
стандарден редослед за сите испитаници, така што одговорите можеа да се споредат во 
целиот примерок. Во процесот на анализирање на податоците добиени од интервјуата се 
истакнаа три категории: организациска поддршка на наставата, интрауниверзитетска 
соработка и научно истражувачка работа.  

 

Организациска поддршка на наставата 

Информираност 

Раководниот кадар на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје беше прашан дали 
информациите за организацијата на наставно-образовниот процес на ниво на Универзитет 
се познати пред почетокот на секој семестар. 

 Информирањето на студентите за студиските програми и наставните планови и 
програми се реализира од првиот контакт со академскиот и административниот 
кадар на УМТ за време на ориентационата недела на почетокот на секоја 
академска година, како и преку веб страната на УМТ.  

 На почетокот на секој семестар, студентите се информираат од страна на 
професорите за предметите. Силабусите содржат детални информации за 
темите што ќе се развиваат во текот на 15 недели од семестарот, евалуацијата, 
како и задолжителната и дополнителна литература.  

 Според универзитетското раководство,  наставничкиот кадар исто така е добро 
информиран за организацијата на наставно-образовниот процес. Пред 
почетокот на секој семестар, Деканот и Про-Деканот контактираат со секој член 
на академскиот кадар и разговараат во врска со распределба на наставата на 
поединечен факултет. Така што, секој член е навремено информиран и има 
дадено согласност за предметите кои ќе ги предава во текот на семестарот. 

 Информирањето на наставниот кадар пред почетокот на секој семестар се врши 
преку наставниот распоред кој се објавува на време, пред почетокот на секој 
семестар. Предавањата се организираат редовно и нема загуба на наставата 
поради неинформирање на наставниците за распоредот на наставата.  

 По препорака на деканите за да се избегнат можни проблеми поврзани со 
доцнење на информираност, подобро би било за оваа работа да се грижи едно 
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посебно тело, кое би се занимавало исклучително со оваа компонента на 
информираноста на наставниот кадар и сите студенти на УМТ.  

   

Годишен академски распоред 

Раководниот кадар на факултетите на УМТ беше прашан за компатибилноста на 
годишниот академски календар и наставниот-образовен процес.  

 Наставниот кадар и студентите се на време информирани со годишниот 
академски распоред. Според раководителите академскиот календар е 
прилагоден, иако треба да се направат неколку измени со цел да се обезбеди 
одржување на закажаните 15 недели од наставата. Обично празниците во 
рамките на календарската година или организација на семинари, конференции и 
разни други ситуации често влијаат на можноста за развој на процесот на учење 
во текот на 15 недели за секој предмет. Друга препорака е да постои една 
недела пауза помеѓу вториот колоквиум и почетокот на испитната сесија, за да 
има поголем квалитет во учењето 

 

Наставно-нагледни средства 

Раководниот  кадар на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје се изјасни и за 
обезбеденоста на потребните наставни и нагледни средства од страна на Универзитетот. 

 Обезбедени се суштински и традиционални наставни средства за учениците, но 
недостасуваат дополнителни работни материјали за подигнување на нивото на 
квалитет и ефективност на наставниот процес. Во однос на ова прашање кое е 
поврзано со континуираниот развој на технологијата, се разбира дека секогаш 
постои простор за подобрување и напредок. Поточно, станува збор за 
обезбедување лабораториски простор и современи лабораториски алатки како 
што се проектори, виртуелни студија, 2Д и 3Д принтери во боја, беспилотни 
летала, телевизори, проектори, ЦПУ машини, потрошен материјал потребен за 
составување разни архитектонски модели како што се 3Д модели, панели за 
изложба, физички модели за механички студии, технологија за развој на 
физички симулации, лаборатории за испитување на физичките и механичките 
својства на градежните материјали. Во овој правец исто така е потребно 
купување на лаптопи за одржување на настава за сите внатрешни вработени во 
УМТ, опремување на сите училници со компјутери поврзани со интернет, 
статични проектори, принтери во сите простории на професорите и сл.  

 Според раководителите на факултетите голем дел од проблемите во моментот, 
се поврзани со тоа што Универзитет се уште нема сопствени простории, 
користи изнајмени простории, така што поголеми инвестиции во оваа смисла се 
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спречени поради оваа причина. Во иднина, се очекува поголема поддршка во 
однос на купување лаптопи за кадарот, книги за библиотеката, софтвер за 
компјутерските училници, принтери кои би биле достапни и за студентите, итн.  

 

Платформа за електронско учење 

 Универзитетот и пред пандемијата од самиот почеток на работа ја имаше 
набавено платформата Google classroom и кадарот имаше неколку обуки за 
нејзино користење преку која споделуваа материјали, информации и се што е 
потребно за студентите. Според раководителите искуството на универзитетот 
со платформата за електронско учење е во завидно ниво, и поради фактот дека 
наставниот кадар на УМТ се состои од релативно млади луѓе, кои доста лесно 
се прилагодуваат со електронската настава online.  

 За секој предмет на секој факултет се користи оваа платформа како поддршка. 
Па така, на платформата Google Classroom се поставуваат презентации од 
предавања и вежби, книги, се задаваат домашни задачи, се комуницира со 
студентите кои го слушаат дадениот предмет на дневна основа, и во дадени 
ситуации се изведуваат и онлине испити. Како што наведуваат раководителите 
употребата на виртуелен простор не е неопходна алтернатива заради состојбата 
со вирусот Корона, туку, напротив e златна можност за подобрување на 
квалитетот на наставата. 

 

Електронска библиотека 

Наставничкиот и соработничкиот кадар на Универзитет „Мајка Тереза“ беше 
прашан за користењето на електронската библиотека (е-библиотека).  

 Раководителите се изјасни дека електронското систематизирање на 
библиотеката не е во завидно ниво и претставува една од најслабите страни на 
УМТ. 

 Потребно е да се зголеми административниот капацитет со цел да се решат 
проблемите што доаѓаат со управување со податоци поврзани со студентски 
прашања, библиотека и комуникациска инфраструктура во рамките на различни 
административни тела.  Постои голем број на книги преведени на албански и 
македонски јазик од претходни државни проекти кои ги нема на располагање во 
универзитетската библиотека. Раководителите мислат дека е потребно да се 
збогатиме универзитетска библиотека со книги што постојат во нашата земја. 

 Во врска со електронската библиотека,  раководителите се изјасни дека 
пандемијата придонесе некои работи да се направат побрзо отколку што се 
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очекување. Така што, наставниот кадар релативно за кратко време премина на 
целосно електронски начин на работа и комуникација со студентите, од 
одржување на часови па се до испити. Позитивен тренд има и кај 
администрацијата, со електронско пријавување на испити и некои други услуги. 
Во таа смисла, во разговор со Ректорот се планира да се формира тим од 
неколку студенти од факултет на информатика кои во следниот период би 
работеле на Веб апликација за нудење на повеќе административни услуги за 
студентите на комплетно електронски начин. Се надеваме дека оваа апликација 
ќе ја подобри уште повеќе работата на Студентската служба. 

 Освен универзитетска библиотека, факултетите исто така поседуваат мали 
библиотеки од книги кои ги користи наставниот кадар, особено оние кои се 
користат во наставата и нивното истражување. Исто така, Веб-от и Google 
преставуваат најголема електронска библиотека, каде многу книги, списанија, и 
артикли се достапни. 

 

 

12.4. Интрауниверзитетска соработка 

Соработка во рамките на факултетот 

Соработката со студентската служба на факултетот 

 Студентската служба се труди да му излезе во пресрет на наставниот кадар, но 
има потреба од дообочување и понатамошно усовршување на делокругот на 
работните задачи кои ги има како служба. 

 

Соработката со техничкиот секретар на факултетот 

 Соработката и комуникацијата на наставниот кадар со секретарот на факултетот 
е на задоволително ниво од двете страни, за било какво прашање или проблем 
секретарот секогаш дава професионално и стручно мислење 

 

 Соработката на академскиот кадар на факултетот со про-деканите 

 Продеканите се отворени и пристапни за комуникација и упатства во врска со 
административните и академските прашања поврзани со делокругот на 
работните задачи при факултетот.  

 

 



                  
121 

Веб страна 

 Раководниот кадар се изјасни и за веб-страницата на Универзитет „Мајка 
Тереза“ во Скопје, при што се изјасни дека Wеб страната на универзитетот е на 
задоволително ниво, но има простор за подобрување и напредок. 
Организираноста и информираноста на веб-страницата на универзитетот треба 
да биде многу побогата, по илустративна и посеопфатна. Потребно е ажурирање 
на информациите и модернизирање со последните трендови.  

 

Научноистражувачка работа 

Услови за научноистражувачка работа 

Покрај наставата, една многу важна димензија во согласност со мисијата на УМТ, 
интересите на универзитетот, наставниот кадар и студентите, е и научното истражување. 
Раководниот кадар на Универзитет „Мајка Тереза“ во Скопје се изјасни за условите за 
научноистражувачка работа на Универзитетот.  

 Во исполнување на научно-истражувачката димензија, во УМТ се реализира 
следната научно-истражувачката активност:  

 Организирање научни конференции: УМТ организира две годишни 
конференции кои одговараат на областите на студии на факултетите на 
УМТ. Конференциите се финансирани од буџетот на универзитетот.   

 Објавување научни списание: целта на списанијата е објавување на 
научни трудови на академскиот кадар како и поттикнување на научна 
дебата помеѓу академската заедница на УМТ и регионална и 
меѓународна академска заедница.  

 Објавување научни книги во рамката на издавачката куќа на УМТ.  

 

 УМТ како еден од помладите Универзитети во РСМ располага со релативно 
добар наставен кадар во однос на научно-истражувачката работа. Има доста 
наставници кои се вклучени  во апликативни проекти, во зависност од 
природата на соодветните Факултети. Исто така, УМТ им дозволува на 
наставниците да присуствуваат на различни конференции во текот на годината 
давајќи им слободни денови.  

 Иако е поставена цврста основа за научно-истражувачка дејност, според 
деканите на факултетите постои простор за подобрување во оваа насока. УМТ 
треба да го зголеми финансискиот фонд за поддршка на научноистражувачката 
работа.  Во овој момент УМТ дава еднократна парична помош за еден објавен 
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труд во текот на годината. Постои можност исто така да се аплицира за мали 
проекти кои би биле поддршка во истражувањето на наставниците.  

 Недостаток се забележува и во условите за истражувачка дејност. На пример во 
техничкиот факултет се забележува недостаток на лабораториски простор, како 
и аналитички, виртуелни и студија за моделирање.  

 Друг фактор што се гледа како причина на недоволно истражувачка 
ангажираност е и преоптовареноста на наставниот кадар. Дел од наставниот 
кадар е преоптоварен со наставниот процес па затоа немаат простор да вршат 
истражувања или научни студии. Додека, исто така, во друг дел од наставниот 
кадар постои недостаток на посветеност и желба, како во наставниот процес, а 
да не зборуваме за вклучување во научни студии. 

 

Проектни активности на Факултетот/ Универзитетот 

 Наставниот кадар се труди да биде вклучен во повеќе проекти, како теоретски 
така и апликативни. Се трудат исто така да вклучат се повеќе студенти, особено 
во апликативните проекти. Постојат неколку проекти од наши наставници, кои 
моментно се поддржани од УМТ. 
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13. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 Анализирајќи ги достапните документи и врз основа на спроведените анкети и 
интервјуа со раководството на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, Комисијата ги 
предлага следните Заклучоци и Препораки. 
  

 13.1. Заклучоци 

 Наставно – образовен процес и студенти 

 Наставно – образовниот процес се одвива на високо и квалитетно ниво, 
преку различни облици и со примена на современа компјутерска опрема. 
Особено значајно е да се истакне дека и во услови на пандемија од Ковид – 
19, во текот на летниот семестар од академската 2019/2020 и во зимскиот 
семестар од академската 2020/2021 година, наставата на Универзитетот 
продолжи непречено да се одвива преку употребата на платформите Google 
Meet и Google Classroom. 

 Во извештајниот период се забележува дека значаен придонес во наставно – 
образовниот процес даваат и стручњаците од пракса, преку директно 
споделување и пренесување на нивните практични искуства на студентите, 
како и вклучувањето на визитинг – професорите во реализирање на 
наставата. 

 Во наведениот период, поради тоа што ова е пета година од работењето на 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, може да констатираме дека има 
дипломирани само 8 студенти од прв циклус и 9 студенти од втор циклус на 
студии и дека може да направиме само проценка, дека просечното време на 
студирање на прв циклус на студии би бил од 5 до 6 година, а просечното 
време на студирање на втор циклус на студии е од 3 до 4 години. 

 Може да забележиме дека бројот на запишани студенти на прв циклус во 
извештајниот период во континуитет се зголемува, иако на ниво на држава, 
бројот на завршени средношколци се намалува. Ова пред се се должи на 
квалитетот на студиските и наставните програми, како и квалитетот на 
наставниот кадар. 

 Од резултатите на пополнетите анкети на студентите треба да бидеме 
задоволни, единствени на што треба да се работи во иднина е да се подигне 
свеста и мотивот кај студентите поголем број од нив да одговараат на 
анкетните прашалници. Бидејќи на овие анкети, бројот на пристигнат 
одговори од студентите е помал од 50%. 
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 Студиски програми 

 Во академската 2017/2018 година, Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје 
изврши акредитација на 11 нови студиски програми на сите Факултети. Па 
на конкурсот кој беше објавен за прием на нови студенти на прв циклус на 
студии имаше вкупно 24 студиски програми. 

 Во академската 2018/2019 година, акредитирани се уште три студиски 
програми и тоа, на Факултетот за Технолошки науки две студиски 
програми: Агроинженерство и  Текстил, дизајн и моделирање. И една 
интердисциплинарна студиска програм на Факултет за Технички науки и 
Факултет за Социјални науки, а тоа е студиската програма Царина, 
шпедиција и осигурување. 

 Во академската 2017/2018 година, акредитирани се седум студиски 
програми за втор циклус на студии и во академската 2018/2019 година, 
акредитирани е студиската програма за Сообраќајно – транспортно 
инженерство. Бидејќи во академската 2020/2021 година се навршија 4 
година од основањето на Универзитетот па за прв пат во конкурсот беа и 
студиските програми за втор циклус кои имаа акредитација со основањето 
на Универзитетот. 

 Доколку атрактивноста на студиските програми се следи преку бројот на 
запишани студенти, може да се заклучи дека најголем интерес постои за 
студиските програми: Царина, шпедиција и осигурување; Социјална работа 
и социјална политика; Јавна администрација и менаџирање со човекови 
ресурси и Применета економија и претприемништво, додека за студиските 
програми: Геодезија – геоинформатика; Агроинженерство; 
Електроенергетски системи и Машинско инженерство и менаџмент е 
значително помала. 

 

 Човечки ресурси 

 Студиските програми засега не се доволно покриени со наставници, но 
исполнети се законските норми за број на наставен кадар. Во текот на 
изминатите години се објавуваат конкурси за вработување на настани кадри, 
по неколку пати во годината, но поради специфичноста на наставниот кадар 
кој е потребен за функционирање на Универзитетот во кој има четири 
технички факултети, не секогаш имаше пријавено кандидати или пак 
пријавните кандидати не ги исполнуваа законските услови за избор. 

 Вкупниот број на вработени со полно работно време бележи зголемување, 
како кај наставниот и соработничкиот кадар така и на административниот 
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кадар. Вкупниот број на вработени на Универзитетот „Мајка Тереза“ во 
Скопје во 2020 година беше 159 вработени. 

  

 Научно – истражувачка дејност 

 Научно – истражувачката дејност на академскиот кадар на Универзитетот е 
значително помала во споредба со наставната и апликативната дејност.  

 Една од причините за ова ситуација, е поради малата финансиска поддршка 
од државата. Како и малиот број на проекти, национални и меѓународни, 
кои се реализираат на Универзитетот. 

 На Универзитетот се издаваат две научни списанија со меѓународни 
уредувачки одбори, кои од година во година го подобруваат квалитетот. 

 На Универзитетот се организираат годишно три научни собири на кои 
учествуваат академскиот кадар од Универзитетот, но и многу други 
научници и истражувачи од земјата и од странство. 

 

 Соработка 

 Универзитетот има склучено преку триесет договори за соработка со 
Универзитети и Институции. Но голем дел овие договори остануваат само 
на хартија и не се продолжува со понатамошна соработка во проекти или 
други активности. 

 На меѓународен план, мобилноста на наставниот кадар не е на 
задоволително ниво. Во изминатите години се реализирани десетина кратки 
мобилности на наставниот кадар, кои се подржани од програмата Ерасмус+. 

 Исто така, мал интерес за компонентата KA2 - проекти за градење 
капацитети на програмата Еразмус+. Академскиот кадар да се вклучи во 
креирање идеи и дизајн на проекти, со поддршка на оддел за меѓународна 
соработка. 

 

 Финансирање 

 Во периодот 2017 – 2020 година буџетските приходи на Универзитетот 
линеарно се зголемуваа, во согласно како растеше и бројот на вработени на 
Универзитетот и бројот на студенти на прв и втор циклус.  

 Буџетските приходи се главно наменети за покривање на плати и 
надоместоци на вработените. 
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 Дополнителните приходи од научно – истражувачки проекти се на 
незавидно ниво. На Универзитетот во моментот се активни три меѓународни 
проекти, во кој се вклучени десетина вработени од Универзитетот. 

 На дол рок, приходите од проекти треба да се зголемат и да се зголеми 
бројот на вработени кои учествуваат во проектите. 

 

Приоритети на УМТ според раководниот кадар 

Раководниот кадар се изјасни за приоритетите на УМТ во краткорочна и 
долгорочна иднина.  

 Како главен долгорочен приоритет за УМТ според раководителите е 
обезбедување на сопствени простории и кампус, што би допринело УМТ да 
се етаблира како водечка високо-образовна институција во нашата држава и 
во регионот.  

Додека физичкиот простор на нашиот универзитет е највисок приоритет, мора да се 
издвојат дополнителни елементи што можат да се направат дури и пред да се реши 
проблемот со инфраструктурата. 

 Обезбедување на потребни средства за подобрување на квалитетот на 
студиите за кои не е потребен дополнителен простор, имено: 3Д печатач, 
ултра широк HD проектор, дрон, виртуелно и студио за моделирање, 
соодветни компјутери со перформанси што ја поддржуваат употребата на 
виртуелната технологија.  

 Обезбедување финансиски средства за преведување на литература со 
светски рејтинг што ќе им го олесни и зголеми успехот на студентите. Оваа 
точка, иако честопати несвесно се занемарува, е важен елемент што 
недостасува кај многу млади универзитети не само во нашата земја, туку и 
во регионот. Инвестирањето во оваа област ќе ја зголеми вредноста, нивото 
и автентичноста на нашиот универзитет. Инвестирањето на овој елемент му 
прилега на автентичен Универзитет, а во исто време на тој начин се гради 
силен инструмент за унапредување на работата на наставниот кадар и нивно 
оценување како во случајот на нивниот реизбор. Иако научните трудови се 
вредни, вредноста на пишувањето книга е сосема друга категорија и 
професорите треба да бидат охрабрени да работат напорно во овој поглед. 
Потребата во нашето општество е многу поголема во оригиналната 
литература за предметите обработени во нашите студиски програми. Со 
оглед на недостатокот на услови за развој на научни студии, фокусот на 
преведување на висококвалитетна, оригинална и светска класа литература за 
млади истражувачи е најсоодветната работа што треба да се направи. Овој 
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елемент е многу важен и вниманието треба да се насочи кон оваа точка, во 
овој иден временски период, особено до создавањето поволни услови за 
развој на покомплексни научни студии. 

 Зголемување на бројот на канцеларии за наставниот кадар и опремување на 
истите со биро, стол и персонални компјутери за секој поединечно;  

 Дигитализација: Воведување на е-индекс; дигитализација на 
административните процеси/работи. 

 Отворање на нови студиски програми кои се бараат во пазарот на трудот. 

 Развој на дискусии за квалитетот и содржината на наставата, како и 
ажурирање на наставните материјали со ажурирана литература.  

 

  

 13.2. Препораки 

 Врз основа на заклучоците, Комисијата за самоевалуација ги предлага следните 
препораки со што би се подобрило функционирањето на Универзитетот „Мајка Тереза“.  

 Да се воведе годишен извештај за образовната, научно – истражувачката и 
апликативната работа на наставниот кадар, а во исто време да се воведе и 
електронско водење на репозиториум. На овој начин Универзитетот ќе има 
редовна информација за активностите на наставниот кадар, кои ќе може да 
ги користи при статистички обработки на податоците и донесување на 
одредени заклучоци за Универзитетот. 

 Да се воведе систем за електронско водење на евиденција, односно е – 
индекс за студентите и систем за чување на документите во 
административната служба, преку кој академскиот и административниот 
кадар ќе може полесно да ја води евиденцијата и да има полесен пристап до 
документите. 

 Да се продолжи со набавка на лиценцирани софтвери потребни за 
изведување на наставно – научната работа, за поголем број од студиските 
програми. 

 Да се користат постојните договори склучени за меѓународна соработка, а 
во исто време да се работи и на склучување на нови договори со референтни 
странски универзитети, за вмрежување, заедничко аплицирање на проекти, 
креирање на заеднички студиски програми, како и организирање на 
мобилност на наставниот кадар и студентите. 

 Да се изготви регулатива за прием на студенти кои се враќаат од мобилност.  



                  
128 

 Да се преведат наставните планови на студиските програми на англиски 
јазик и истите да бидат објавени на веб-страницата на универзитетот. Со цел 
да се усогласат и прифатат курсевите што студентите ги завршуваат за 
време на нивниот период на мобилност. 

 За промовирање на универзитетот на меѓународно ниво, да се креираат 
промотивните материјали и на англиски јазик. 

 Во Универзитетот пред почетокот на секој семестар се реализираат 
методско – дидактички обуки. Да се продолжи со реализирањето на 
методско – дидактичките обука на наставниот кадар, со цел негово 
усовршување и надградување.  

 Да се формира алумни асоцијација од студенти кои веќе дипломирале, која 
ќе води во функција на понатамошна соработка, а ќе се користи при 
презентација и афирмација на Универзитетот.   
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ПРИЛОЗИ 

 

ПРИЛОГ БР. 1  

Анкетен прашалник за SWOT анализа 
 
Цел на истражувањето 
Главна цел на оваа студија е де се идентификуваат предностите, слабостите, можностите и    
заканите (ограничувањата) на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. Овој прашалник е 
потполно доверлив. Податоците ќе се употребат само за студиска цел. Не се бара ниту 
еден податок, кој би можел да ве идентификува Вас како личност и ви гарантира потполна 
анонимност. 
 
Заокружете го одговорот што најдобро го рефлектира Вашето мислење. Скалата за 
вреднување за секоја изјава е:  Потполно не се согласувам (1); Не се согласувам (2); Ниту 
се согласувам ниту не се согласувам (3); Се согласувам (4); Потполно се согласувам (5). 
 

ПРАШАЛНИК 
Ве молиме одвојте време и одговорете на начин што ќе заокружете еден број на секое 
прашање 
Возраст 1 

<24 
2 
25-29 

3 
30-34 

4 
35-39 

5 
40-44 

6  
45-49 

7  
50-54 

8 
55-59 

9 
>60 

Пол 1 
Машки 

2 
Женски 

 

Образование 1 
Основно 

2 
Средно 

3 
Факултет 

4 
Магистер 

5 
Доктор 

на 
науки 

Позиција 1 
Редовен 

професор 

2 
Вонреде

н 
професо

р 

3 
Доцент 

4 
Асистент 
докторан

д 

5 
Млад 

асистент / 
Демонстр

атор 

6 
Админист
ративен 
кадар 

7 
Студент 

Потенцијални предности на универзитетот 
Наведете во која мерка се согласувате или не се согласувате со следниве предности 

(Заокружете еден број на скала 1-5) 
1 

Воопшто не се 
согласувам 

2 
Не се 

согласувам 

3 
Ниту се 

согласувам ниту 
не се согласувам 

4 
Се 

согласувам 

5 
Потполно се 
согласувам 
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Квалитетен наставен кадар  1 2 3 4 5 

Квалитетен административен кадар 1 2 3 4 5 

Квалитетен раководен кадар и стандардизирани принципи на 
академски односи и демократско управување 

1 2 3 4 5 

Квалитетна и современа услуга на студентите 1 2 3 4 5 

Финансирање од страна на буџетот не РСМ 1 2 3 4 5 

Применување на современи наставни методи  1 2 3 4 5 

Современи акредитирани студиски програми во согласност со 
барањата на пазарот на трудот во земјата. 

1 2 3 4 5 

Наставни програми засновани на литературата од последните 
години. 

1 2 3 4 5 

Студиски програми во согласност со капацитетите на 
институцијата. 

1 2 3 4 5 

Адекватно опремен простор за настава и вежби 1 2 3 4 5 

Тријазични студиски програми. 1 2 3 4 5 

Редовно информирање на студентите за наставата и 
академските активности. 

1 2 3 4 5 

Обезбедување наставни и вон наставни активности за студенти. 1 2 3 4 5 

Организирање на едукативни семинари за усовршување на 
наставниот кадар. 

1 2 3 4 5 

Учество и обука на наставниот кадар во процесот на научно 
истражување. 

1 2 3 4 5 

Обезбедување пристап до значајни дата бази на научни 
трудови. 

1 2 3 4 5 

Богата истражувачка дејност и објавени трудови на наставниот 
кадар. 

1 2 3 4 5 

Периодично организирање на научни конференции. 1 2 3 4 5 

Објавување научни списанија. 1 2 3 4 5 

Меѓународна соработка со странски образовни институции. 1 2 3 4 5 

Подготовка на квалификувани студенти според потребите на 
пазарот. 

1 2 3 4 5 

Континуирана внатрешна контрола на академскиот кадар во 
функција на квалитетот на наставата. 

1 2 3 4 5 
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Примена на современа методологија на настава со цел 
постигнување современи цели и стандарди. 

1 2 3 4 5 

Ангажирање на студентите во донесување одлуки и 
управување. 

1 2 3 4 5 

Позитивна репутација на УМТ во заедницата. 1 2 3 4 5 

Значително образовно, економско и културно влијание врз 
заедницата. 

1 2 3 4 5 

Внатрешен систем за обезбедување квалитет. 1 2 3 4 5 

Континуирано зголемување на уписот на студенти. 1 2 3 4 5 

Давање можност на студентите за студирање во странство 
преку мобилност.   

1 2 3 4 5 

Располагање со лаборатории со современа техника. 1 2 3 4 5 

Подготвен наставен кадар за онлајн настава. 1 2 3 4 5 

Високо мотивираност на наставниот кадар за унапредување на 
квалитетот на наставниот процес. 

1 2 3 4 5 

Високо ниво на интеракција помеѓу наставниот кадар и 
студентите и редовно информирање за наставната дејност.  

1 2 3 4 5 

Развој и унапредување на студиските програми 1 2 3 4 5 

Нешто друго (напишете) : 
Во што сме најдобри? Какви уникатни знаења, таленти или ресурси поседуваме? Кои се 
нашите постигнувања? 

Потенцијални слабости на универзитетот 
Наведете во која мерка се согласувате или не се согласувате со следниве слабости 

(Заокружете еден број на скала 1-5) 
1 

Воопшто не се 
согласувам 

2 
Не се 

согласувам 

3 
Ниту се 

согласувам ниту 
не се согласувам 

4 
Се 

согласувам 

5 
Потполно се 
согласувам 

Недостаток на универзитетски објект. 1 2 3 4 5 

Недостаток на финансиска поддршка за научно истражувачки 
проекти и активности предвидени со наставната програма 

1 2 3 4 5 

Недостаток на финансиска поддршка за унапредување и 
усовршување на наставниот процес. 

1 2 3 4 5 



                  
132 

Недоволен простор и канцеларии  кои што го ограничуваат 
истражувачката и академската дејност на наставниот кадар. 

1 2 3 4 5 

Неефикасен однос на факултетите со индустријата. 1 2 3 4 5 

Мал број асистенти во однос на бројот на професорите. 1 2 3 4 5 

Недостаток на наставен кадар за некои студиски програми од 
техничката област. 

1 2 3 4 5 

Недостаток на трет циклус студии. 1 2 3 4 5 

Недоволна афирмираност за акредитација на вториот циклус на 
студии 

1 2 3 4 5 

Недостаток за стипендии за студенти. 1 2 3 4 5 

Недоволен број на студиски програми во англиски јазик. 1 2 3 4 5 

Недоволно објавување на научни трудови во значајни научни 
списанија. 

1 2 3 4 5 

Нерамномерна техничка опременост на училниците за 
практична настава. 

1 2 3 4 5 

Недостаток на електронски систем на податоци за студентите и 
наставниот кадар. 

1 2 3 4 5 

Незадоволителна мобилност на наставниот кадар во странски 
образовни институции. 

1 2 3 4 5 

Недоволно ажурирање на официјалната веб-страна на УМТ 1 2 3 4 5 

Потреба за подобра писмена документација на внатрешната 
официјална комуникација на УМТ 

1 2 3 4 5 

Недостаток на стратегија за комуникација за привлекување 
нови студенти. 

1 2 3 4 5 

Потреба за обучување на административниот кадар.  1 2 3 4 5 

Адаптација на инфраструктурата за студенти со посебни 
потреби.  

1 2 3 4 5 

Нешто друго (напишете) : 
Во што би можеле да се подобриме? Кои знаења, ресурси, вештини ни недостасуваат? Во 
кои области ни треба повеќе обука? 

 
 
 

Потенцијални можности на универзитетот 
Наведете во која мерка се согласувате или не се согласувате со следниве можности 

(Заокружете еден број на скала 1-5) 
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Привлечноста на студиските програми создава можност за 
меѓународна соработка со институции од полето на 
образованието и истражувањето. 

1 2 3 4 5 

Зголемување на мобилноста на студентите и наставниот кадар 
може да привлече меѓународна експертиза. 

1 2 3 4 5 

Вклучување на УМТ во проектите на Еразмус, Еразмус + 1 2 3 4 5 

Изградба на современ кампус во атрактивна позиција во 
главниот град. 

1 2 3 4 5 

Зголемување на приходите на факултетите преку ангажирање 
на наставниот кадар и студентите во давање консултативни 
услуги. 

1 2 3 4 5 

Зголемување на приходите на факултетите преку учествување 
на домашни и меѓународни научно-истражувачки проекти. 

1 2 3 4 5 

Организирање на едукативни семинари и обуки за заедницата и 
унапредување на квалитетот на образованието. 

1 2 3 4 5 

Континуирано прилагодување на постојните програми и 
воведување на нови студиски програми според потребите на 
пазарот на труд. 

1 2 3 4 5 

Соработка со јавните институции со цел реализирање на 
практичната настава на студентите. 

1 2 3 4 5 

Станување лидер во интердисциплинарно и интегрирано учење. 1 2 3 4 5 

Нешто друго (напишете) : 
Како би можеле нашите предности и слабости да ги претвориме во можности? Како можеме 
да ги искористиме промените во општеството и во полето на образованието? Дали постои 
потреба во нашата област кој никој не ја исполнува? Кого би можеле ние да поддржиме? 
 
 

 

Потенцијални закани на универзитетот 
Наведете во која мерка се согласувате или не се согласувате со следниве закани 

(ограничувања) 
 

Зголемена конкурентност како од приватно и државно 
образование. 

1 2 3 4 5 

Намалување на бројот на студенти како резултат на трендот на 
мигрирање во државата. 

1 2 3 4 5 

Понуда на студиски програми во кои има недостаток на 
наставен кадар. 

1 2 3 4 5 
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Сложен процес на акредитирање на нови програми и ре-
акредитирање. 

1 2 3 4 5 

Ограничување на буџетски средства. 1 2 3 4 5 

Brain drain на наставниот кадар. 1 2 3 4 5 

Неможност за изградба на кампусот поради процедурални 
пречки.  

1 2 3 4 5 

Неповолни околности (пандемија, политичка нестабилност, 
слаба економија) кои имаат влијание на стекнување на 
знаењата.  

1 2 3 4 5 

Недоволна подготовка на средношколците за академска 
настава. 

1 2 3 4 5 

Недоволна мотивираност на средношколците за студирање. 1 2 3 4 5 

Нешто друго (напишете) : 
 

Со какви пречки се соочуваме?  
Што може да ни создаде проблеми во иднина?  
Што би можело да го загрози нашиот успех? 
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ПРИЛОГ БР. 2   

Прашања на интервјуто со раководителите 
 

ИНТЕРВЈУ 

Краток вовед 

Во однос на процесот на самоевалуација на универзитетот „Мајка Тереза“, како дел на 
раководниот кадар на универзитетот, Ве молиме да дадете свое видување на овие 
прашања. 

● Што можете да ни кажете за информираноста на наставничкиот кадар со 
организацијата на наставно-образовниот процес пред почетокот на секој 
семестар? 

● До кој степен годишниот академски распоред одговара со наставно-образовниот 
процес? 

● Според вас во кој степен се обезбедени наставни и нагледни средства од страна 
на универзитетот? 

● Какво е искуството на универзитетот со платформата за електронско учење? 
● Како работи УМТ во насока на електронско систематизирање на библиотеката, 

административните и наставните обврски ? 
● Како го вреднувате наставниот кадар во однос на користење на 

универзитетската библиотека? 
● Каква е соработката и комуникацијата на наставниот кадар со студентската 

служба на факултетот? 
● Каква е соработката и комуникацијата на наставниот кадар со секретарот на 

факултетот? 
● Каква е соработката и комуникацијата на наставниот кадар со деканот на 

факултетот? 
● Каква е соработката и комуникацијата на наставниот кадар со продеканот на 

факултетот? 
● Каква е соработката на наставниот кадар со центарот за односи со јавноста? 
● Како би ја оцениле организираноста и информираноста на веб-страницата на 

универзитетот? 
● Како придонесува УМТ во однос на научноистражувачката работа? Со какви 

услови за научноистражувачка работа располага наставниот кадар?  
● Колку наставниот кадар е вклучен во апликативни проекти? 

● Кои приоритети ги сметате за најважни во овој период во насока за подобрување 
на условите на УМТ? 
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ПРИЛОГ БР. 3 

Erasmus +  Bilateral Agreements 

Nr. Erasmus Code Name of the University 

1 UK STAFFOR02 Staffordshire  University 

2 TR TOKAT01 University of Gaziosmanpasa 

3 HR DUBROVN01 University of Dubrovnik 

4 SI MARIBOR01 University of Maribor 

5 BG VELIKO02 Vasil Levski National Militrary University 

6 HR RIJEKA03 Business School Par 

7 I SASSARI01 University of Sassari 

8 BG ROUSSE01 Angel Kamchev University of Ruse 

9 HU KECSKEM03 John von Neumann University 

10 BG SVISHTO02 D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov 

11 BG GABROVO01 Technical University of Gabrovo 

12 TR ISTANBU41 Istanbul Sabahattin  Zaim University 

13 TR ISTANBBU39 Fatih Sultan Mehmet Vakif University 

14 LT KLAIPED07 Lithuania Business University of Applied Sciences 

15 HU BUDAPES16 Keleti Faculty of Business and Economics,Óbuda University 

16 PL KWIDZYN01 Powislanski  College in Kwidzyn 

17 TR DIYARBA01 Dicle University 

18 LV VENTSPI01 Ventspils University of Applied Sciences 

19 P  BRAGANC01 Polytechnic  Institute of Bragança 

20 SK TRENCIN01 Alexander Dubcek - University of Trencin 

21 TR ANKARA06 Baskent University 

22 LV LIEPAJA0 Liepāja University 

23 CZ BRNO06 University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 

24 PL BIALYST01 Blystok University of Technology 

25 TR KARABUK01 Karabuk University 

26 TR BILECIK01 Bilecik Seyh Edebali University 

27 TR ELAZIG01 Firat University 

28 BG SOFIA03 University of National and World Economy 

29 RO BRASOV01 Transilvania  University of Brasov 

30 HR BJELOVA01 Bjelovar University of Applied Sciences 
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ПРИЛОГ БР. 4 

Листата на потпишаните меморандуми на соработка на планот на наставата, 
истражувањето и практична настава на студентите. 

1. Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип  

2. Универзитет на Југоисточна Европа – Тетово  

3. Универзитет „Св. Климент Охридски” – Битола 

4. Универзитетска библиотека „Св, Климент Охридски“ 

5. Универзитет „Евро Балкан“ – Скопје  

6. Интернационален Универзитет – Сараево  

7. Колеџ УБТ – Приштина  

8. Универзитет „Иса Болетини“ - Митровица 

9. Универзитет „Укшин Хоти“ – Призрен  

10. Универзитет на апликативни науки – Урошевац  

11. Универзитет „Фехми Агани“ – Ѓаково  

12. Универзитетски Колеџ „Бадер“ – Тирана  

13. Универзитет „Епока“ – Тирана 

14. Универзитетски колеџ „Канадски институт за технологија” – Тирана  

15. Универзитет „Кадри Зека – Гнилање 

16. Универзитет „Фан С. Ноли“ - Корча 

17. Институт за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје   

18. ЕВН Македонија 

19. МЕПСО 

20. Царинска управа на Република Македонија 

21. Телеком Македонија 

22. АД Македонски пошти 

23. Институт за јавно здравје 

24. Дирекција за анализа и развој на нови технологии 

25. Национален сојуз на слепи лица на Македонија 

26. Сојуз на синдикати на Република Македонија 

27. Стопанска комора на Северо – западна Македонија 
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28. Специјализирана болница за акушерство и гинекологија Мајка Тереза 

29. Институт за медицина на труд 

30. Центар за управување со криза 

31. Институт за комуникациски студии 

32. Министерство за животна средина и просторно планирање 

33. Државен инспекторат за животна средина 

34. Канадски технолошки институт 

35. Даути Комерц 

36. ЕВЕ Глобал 

37. ИДН Скопје 

38. Евгени ДПТ – земјоделска компанија 

39. Горни Полог 

40. Зенит Група 

41. Македонска агенција на обработувачи 

42. Сојуз на истражувачи 

43. Југо – западен регион 

44. Град Скопје 

45. Центар за истражување на иновации 

46. Бојан ИНГ – сообраќајни знаци 

47. Ука – Комерц  

48. ПТП Ѓоко Стојчевски 

49. Општинска хигиена 

50. Здружение на француско – албанско пријателство во Франција 

51. НПМ „Водовод“ – Куманово 

52. Еду Софт – ИТ компанија 

53. Милица – Приватна установа за заштита на стари лица 

54. ТВ 21 

55. ДООЕЛ Конта  

56. Нехо Исни 

57. Екошар 


