Архива на проекти на УКЛО
ИПА Програма за Прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција“ 2007 – 2013
Име на проектот
1

2

Обезбедување предучилишни
алтернативни услуги
(EARLY CHILDHOOD CARE)
Време на реализација:
02.07.2013 – 01.09.2014
Регионална сертификација на
професионални вештини во секторот
за агротуризам (ATC)

Идентификацион
ен бр.
IPA/2010/DN
022619/CN314291

CRIS No:
2011/279-904

Време на реализација:
22.03.2012 – 22.03.2013
3

Интерактивен систем за поддршка на
фармерите за ефикасно користење и
управување со водите
(RULAND)

CRIS No:
2011/280-277

Време на реализација:
01.12.2011 – 03.02.2013

Тип на проект
Проект за
прекугранична
соработка помеѓу
РГрција и
РМакедонија
Проект за
прекугранична
соработка помеѓу
РГрција и
РМакедонија
Проект за
прекугранична
соработка помеѓу
РГрција и
РМакедонија

Улога на УКЛО и
контакт
Водечки лидер партнер
М-р Гордана Ристевска
gordana.md@gmail.com
Висока медицинска школа
– Битола
Финансиски лидер
партнер за РМакедонија
Проф.д-р Љупчо Кочоски
kocoski@t-home.mk
Факултет за биотехнички
науки – Битола
Партнер
Проф.д-р Живко
Јанкулоски
jankuloskiz@yahoo.com
Факултет за биотехнички
науки – Битола

Цел
Зголемување на ресурсите на локални
граѓански организации заради обезбедување
алтернативнии услуги за образование во раното
детство за најмаргининализираните деца на
предучилишна возраст од руралните и
оддалечени области.
Промовирање и надоградување на
професионалните вештини кај вработените во
агротуризмот во прекуграничниот регион на
РГрција и РМакедонија.

Развивање прекуграничен интереактивен
систем за поддршка на фармерите, со што ќе им
се помогне во ефикасно користење на водите,
како и во подобрување на нивните приноси и
економски бенифиции.

Шеста Рамковна Програма – ФП6
Име на проектот
1

HP FUTURE-BRIDGE
Време на реализација:
01.10.2006 – 30.09.2009

2
TRANSPOWER
Време на реализација:
15.08.2006 – 14.08.2009

Идентификацион
ен бр.
Project number
31522

Project number
31490

Тип на проект
STREP –
Истражувачки
проект со
специфична цел
Координативни
активности

Улога на УКЛО и
контакти
Учесник
од
Технички
факултет – Битола
Проф. д-р Александар
Маркоски
Учесник од Технички
факултет – Битола
Проф.д-р Кристи
Бомбол

Цел
Општата цел на проектот е развој на нов
концепт со високи перформанси и
ефективна финансиска конструкција за
градење мостови врз база на примена на
полимери за забрзана обнова на
инфраструктурата.
Надгледувана имплементација на мали,
специфично структурирани проекти и
концепти што претставуваат реалитични
чекори и размена на искуства на
релевантни кадри за да им обезбедат на
институциите што се вклучени можности
за градење релевантни капацитети.

Седма Рамковна Програма – ФП7
Име на проектот
1

Истражувачка видливост 2011 Македонија (REVIS 2011)

Идентификацион
ен бр.
Grant Agreement
Number 287500

Тип на проект
Активности за
поддршка

Grant Agreement
Number 241918

Колаборативен
проект (развоен)

Grant Agreement
Number 265781

Активности за
поддршка

Grant Agreement
Number
Tren/FP7TR/219120/
RENAISSANCE

Колаборативен
проект
(интегративен)

Project number
239515

Колаборативен
проект
(интегративен)

Време на реализација:
01.06.2011 – 31.12.2011
2

Компаративни студии за полицијата
во ЕУ (COMPOSITE)
Време на реализација:
01.08.2010 – 31.07.2014

3

Истражувачка видливост 2010 Македонија (REVIS 2010)
Време на реализација:
01.06.2010 – 31.12.2010

4

Тестирање на иновативни стратегии
за чист урбан сообраќај во историски
градови (RENNAISSANCE)
Време на реализација:
15.09.2008 – 14.09.2012

5

6

7

Геотермални заедници –
демонстрација на каскадното
искористување на геотермалната
енергија за загревање со мала
интегрираност на RES (GEOCOM)
Време на реализација:
01.01.2010 – 31.12.2014
Транс-национална соработка помеѓу
националните контакт лица за
Мариа Кири активностите
(PEOPLE NETWORK)
Време на реализација:
01.08.2008 – 31.07.2011
Biomass Energy Europe (BEE)

Улога на УКЛО и
контакти
Координатор
Проф.д-р Божин
Доневски
Технички факултет –
Битола
Партнер
Проф.д-р Трпе
Стојановски
trpe.stojanovski@marrirc.org.mk
Факултет за безбедност –
Скопје
Координатор
Проф.д-р Божин
Доневски
Технички факултет –
Битола
Партнер
Проф.д-р Никола
Крстаноски
nikolakrster@gmail.com
Технички факултет –
Битола
Учесник
од
Технички
факултет – Битола
Проф.д-р Сања Поповска
Василевска
pvsanja@yahoo.com

Grant Agreement
Number 221922

Активности за
соработка
(вмрежување)

Партнер

Project number
213417

Активности за
соработка

Учесник
од
Технички
факултет – Битола

Проф.д-р Божин
Доневски
Технички факултет –
Битола

Цел
Подобрување на јавното препознавање
на истражувачите и нивната работа,
преку нудење на пошироката јавноста
(без разлика на возраста и научната
позадина) можности за дискусија и
размена на идеи со истражувачите и сл.
Проучување на ефикасноста на
организационите промени кај
полициските сили и давање придонес
кон процесот на воведување поефикасно
и поефективно полициско работење во
ЕУ.
Зајакнување на јавното препознавање на
научните истражувачи и нивната улога
во општеството и охрабрување на
младите луѓе во РМакедонија за
отпочнување со градење научна кариера.
Истражување, пронаоѓање решенија и
мерки за имплементација, за одржлив
урбан сообраќаен систем во Градот
Скопје.

Приказ на најдобрите технологии на
Геотермалните заедници при
искоритување на геотермалната енергија
во комбинација со иновативните мерки
за ефикасност во трите различни пилот
средини (во Унгарија, Словачка и
Италија).
Развој и имплементација на
координативни механизми за
поттикнување на поблиска соработка
помеѓу националните контакт лица во
поглед на нивната мобилност.
Да се хармонизира проценувањето на
ресурсите на биомаса, со фокус врз

Време на реализација:
01.08.2008 – 30.11.2010

(вмрежување)

Проф.д-р Сања Поповска
Василевска
pvsanja@yahoo.com

достапноста на биомасата за
производство на енергија во Европа и
соседните региони.

ТЕМПУС (од 2005)
Име на проектот
1

Регионална заедничка докторска
програма за претприемништво и
менаџмент на МСП во земјите од
Западен Балкан

Идентификаци
ски број на
проектот

JP-510993-2010

Тип на
проект
Академски
проекти

Развој на знаење за инженерство
на животна средина и ресурси

Локален
координатор
Проф. д-р Марика
Башеска-Ѓоргиеска
(mbaseska@gmail.co
m)
Економски факултет

Regional Joint Doctoral Programme
in Entrepreneurship and SME
Management for Western Balkan
Countries (DOCSMES)

2

Улога на УКЛО
и контакти

JP-511001-2010

Академски
проекти

Локален
координатор
Проф. д-р Сашо
Атанасоски
(s.atanasoski@yahoo.
com)

Development of Environment and
Resource
Engineering
Learning
(DEREL)

Ректорат

3

Надградба на наставната програма
по македонски јазик како странски
јазик

JP-158638-2009

Академски
проекти

Партнер

Опис
Во рамките на проектот се разви
структурата, наставната програма и
неопходните детали за докторската
програма за претприемништво и
менаџмент на малите и средни
претпријатија, во хармонија со ЕУ
стандардите и преку размена на искуства и
добри практики, преку мобилност на
академски и административен кадар и на
докторските кандидати и се воведоа нови
наставни методологии и алатки за учење
на далечина, преку интензивирање на
партиципативноста на заинтересираните
страни во дизајнирањето на курикулумот и
во истражувачките активности.
Нова, современа наставна програма од
областа на инженерството на животната
средина и ресурси од втор циклус студии
на УКИМ и на партнерските институции –
Универзитетот во Нови Сад, РС и
Политехничкиот универзитет во Тирана,
РА, базирана на ЕКТС и принципите на
Болоња и во склад со принципите и
критериумите за заедничка диплома за
втор циклус студии, преку креирање
одржлива регионална мрежа што нуди
организирање курсеви за доживотно учење
во областите од интерес за сите
заинтересирани страни (т.е. даватели на
јавни услуги, компании и НВО) и
работилници за зајакнување на релациите
помеѓу заинтересираните страни со
интезивно вклучување на студентите од
втор циклус на оваа програма.
Дизајнирање на реформирана наставна
програма по македонски јазик како
странски јазик и изработка на учебници и

Macedonian as a Foreign Language
Curriculum Upgrading (MaFoLaC)

4

Развој
на
регионални
интердисциплинарни студии по
мехатроника
Development
Interdisciplinary
Studies (DRIMS)

5

of

JP-158644-2009

Академски
проекти

Проф. д-р
Александар
Маркоски
(aleksandar.markoski
@gmail.com)
Технички факултет

Regional
Mechatronics

Искористување
на
локалните
ресурси за микрорегионален развој
на одржлив агробизнис и туризам
во јужен Балкан

JP-159143-2009

Академски
проекти

Заеднички регионални мастер
студии
од
областа
на
интелектуалната сопственост

JP-144582-2008

Академски
проекти

Заеднички магистерски степени за

Доц. д-р Весна
Карапетковска
Христова
(v.primavera79@gma
il.com)
Факултет за
биотехнички науки
Локален
координатор
Проф. д-р Марина
Малиш Саздовска
(mmalis@fb.uklo.edu
.mk)
Факултет за
безбедност

Regional Joint Degree Master of
Intellectual Property Law

7

Локален
координатор
Проф. д-р Димче
Китановски
(dimce.kitanovski@u
klo.edu.mk)

Using local resources for microregional development оf sustainable
agri-business and tourism in the
Southern Balkans (SATIS)

6

Вонр. проф. Виолета
Јанушева
(violetajanuseva@gm
ail.com)
Педагошки
факултет
Локален
координатор

JEP-41077-2006

Академски

Локален

помагала за изчување на истиот на трите
тежински нивоа, според Европската
референтна рамка за јазиците – А1, В1 и С1
како и дефинирање на процедурите за
тестирање и оценување на постигнувањата,
во согласност со европските стандарди.
Интердисциплинарни студии по
мехатроника од прв и втор циклус од 3цикличната структура, во согласност со
ЕКТС и признавање на дипломите во склад
со Болоњскиот процес, а преку
надоградување на достапната опрема,
наставните материјали и наставните
методи и преку зајакнување на
капацитетите на академскиот кадар за
квалитетна настава.
Вмрежување на ВО институции и
индустријата и креирање одржлив систем
за меѓусебна и соработка на
интернационално ниво, при што се
дизајнирани курсеви за доживотно учење
за малите и средни претпријатија во
Регионот на Западен Балкан.
Високообразовна понуда од областа на
одржлив агробизнис и туризам во
Албанија, Косово и Македонија, во
хармонија со постоечките локални
ресурси, преку сертифицирани програми,
воведување двојна диплома и планирање
програми што водат кон издавање двојна
диплома со европските партнери,
подгинување на свесноста за животната
средина, разменување на постигнатите
резултати во регионот, промовирање на
претприемништвото во земјоделието,
достапност до европските фондови,
развивање одржлив еколошки рурален
туризам и промоција на микрорегионален
развој.
Заеднички регионални мастер студии од
областа на интелектуалната сопственост,
преку дизајнирање и развој на наставна
програма, реализација на курсевите за
студентите и обука на наставници.

Унифицирана студиска програма за

Југоисточна Европа во програмата
за економија и менаџмент

проекти

Joint Master for South-East Europe
in Economics and Management
Science Program

8

Иновациски и менаџмент на
знаење
кон
е-студентски
информативен систем

Проф. д-р Сашо
Атанасоски
(s.atanasoski@yahoo.
com)
JPGR-511342-2010

Innovation
and
Knowledge
Management
towards
eStudent
Information System (iKnow)

9

Видео конференциски образовни
услуги

JP-144650-2008

Video Conferencing Educational
Services (VICES)

10

Промовирање модел на
интегриран универзитет во РМ
Promoting a model of Integrated
University in the fYR of Macedonia
(PRIUM)

координатор

JEP-41019-2006

Проекти за
реформа на
универзитетски
менаџмент

Проекти за
реформа на
универзитетски
менаџмент

Проекти за
реформа на
универзитетски
менаџмент

Економски
факултет

Локален
координатор
Проф. д-р Пеце
Митревски
(pece.mitrevski@uklo
.edu.mk)
Технички факултет

Локален
координатор
Проф. д-р Пеце
Митревски
(pece.mitrevski@uklo
.edu.mk)
Технички факултет
Локален
координатор
Проф. д-р Виолета
Пановска Бошкоска
Ректорат
(rectorat@uklo.edu.m
k)

магистерските студии со програмите што
се нудат на универзитетите на ЈИ Европа, а
коишто се фокусирани на силниот
економски развој, преку овозможување на
студентите да се здобијат со потребното
знаење, вештини и методи за вршење
научна дејност за да се подобрат нивите
перспесктиви за вработување во услови на
постојано променлива работна средина.
Модернизација
на
студентските
активности
во
рамките
на
универзитетското управување преку ИТ
поддржан иновациски и менаџмент на
знаење дизајн со е-услуги со можност за
интегрирање во идни е-владини услуги во
Европа
и
за
приближување
кон
информатичкото општество со економија
базирана на знаење што вклучува развој,
дизајнирање и овозможување услови за
реализација
на
е-студентските
информациски ситеми за: процесот на
запишување,
менаџмент
на
лични
податоци, со контрола на овластување и
пристап, менаџмент на искористување на
универзитетските
услуги
и
ресурси
(сметководство),
администрирање
на
Europass CV, ECTS, додаток на дипломата
и
издавање
други
сертификати,
администрација на задачи, академски
резултати, вклучително и предавања,
испити и резултати од полагања.
Поддрршка
на
процесот
на
институционална
организациска
и
финансиска реформа на МАРНЕТ со цел
модернизација на ВО во РМ преку
воспоставување видео конференциски
услуги како дел од системот за учење на
далечина помеѓу универзитетите во РМ
IP
базирани
на
постоечката
комуникациска структура на МАРНЕТ.
Модел на интегриран универзитет (УКИМ
и УКЛО) преку реформа на централното
универзитетско управување и на
административната структура до модерни
одлучувачки тела и местото на
факултетите како важен составен дел под
една единствена легална целина и буџет од
државата; зајакнување на централните
универзитетски услуги насочени кон
реструктурирање и/или основање

11

Развој и воспоставување мерки за
отпочнување,
зајакнување
и
одржливост на соработката високо
образoвание – општество

JP-511224-2010

Високото
образование и
општеството

Developing and setting up measures
for
initiating,
enhancing
and
sustaining Higher Education –
Society Cooperation (INTERFACE)

12

Зајакнување на врската академија
– индустрија во заштитата и
квалитетот на храната

JP-158714-2009

Високото
образование и
општеството

Improving Academia – Industry
Links in Food Safety and Quality
(FOODLINKS)

13

Претприемништво
и
локален
економски развој во Албанија,
Косово и Македонија

JP-145061-2008

Високото
образование и
општеството

Entrepreneurship
and
Local
Economic Development in Albania,
Kosovo and Macedonia

14

Градење капацитети за структурна
реформа во високото образование
во земјите на Западен Балкан
Building Capacity for Structural
Reform in Higher Education of
Western Balkan Countries (STREW)

SM-511355-2010

Структурни
мерки

Локален
координатор
Калиопа
Стилиновиќ,
раководител на
Сектор за настава,
наука и МС
(kaliopa.stilinovic@u
klo.edu.mk)
Ректорат
Локален
координатор
Проф. д-р Анка
Трајковска Петкоска
(anka.trajkovska@ukl
o.edu.mk)
Технолошкотехнички факултет

Локален
координатор
Проф. д-р Славица
Роческа
(sroceska@yahoo.co
m)
Економски факултет

Локален
координатор
Проф. д-р Сашо
Атанасоски
(s.atanasoski@yahoo.
com)

Ректорат

централни канцеларии што ќе одговорат
на новите барања на факултетите.
Воспоставување систем за континуирано
учење и подобрување на квалитетот на
универзитетите преку подобрување на
перспективите за вработувањата на
дипломираните студенти, курсеви за
доживотно учење и обука на работни места
на академски кадар, борба за спречување
на одлив на мозоци и сл.

Развој на соработката академија –
индустрија со цел да се зајакне врската
помеѓу тие две компоненти и да се
промовира трансферот на знаење од
областа на безбедноста на храната и
квалитетот на храната, имплементација на
курсеви за доживотно учење за
надградување на вештините и знаењето од
областа на безбедност и квалитет на
храната и воспоставување центри на
знаење од областа на безбедност на храна
и квалитет со вклучување соодветна
легислатива.
Развој на академска програма од областа
на претприемништвото и локалниот
економски
развој
заедничка
на
универзитетите во секоја земја партнер,
развој на тренинг програма од областа на
претприемништвото
за
релевантни
државни и локални владини институции,
фокусирана на создавање подобри услови
за претприемништво со усогласување на 3цикличниот
Болоњски
систем
за
обезбедување квалитет и ЕКТС.
Активности во насока на зајакнување на
регионалната соработка во ВО и третирање
прашања
што
се
однесуваат
на
кохерентната конвергентност на Регионот
кон ЕНЕА, јакнење на капацитетите за
промени во јавната администрација на
универзитетите од партнер земјите за
прашања поврзани со агендата на ЕУ за
модернизација
и
воспоставување
заедничка регионална платформа за
структурни реформи преку споредба со
најдобрите европски искуства.

15

Зајакнување на системот за
обезбедување на квалитет
високообразовните институции
Западен Балкан во насока
поддршка на националното
регионалното планирање

на
во
на
и

SM-158999-2009

Структурни
мерки

Локален
координатор
Проф.д-р Божин
Доневски
Технички факултет

Strengthening Quality Assurance
System within Western Balkans
Higher Education Institutions in
Support of National and Regional
Planning (CUBRIC)

16

Дизајнирање и имплементирање
на национална рамка за
квалификации

SM-145165-2008

Структурни
мерки

Проф. д-р Елизабета
Бахтовска
(elizabeta.bahtovska
@tfb.uklo.edu.mk)
Технички факултет

Designing and Implementing of NQF
(DINAQUF)

17

Институционализација на
Меѓународниот летен универзитет

C023B06-2006

Структурни
мерки

Institutionalization of International
Summer University

18

Развој на докторски студии (трет
степен)
во
областа
на
општествените науки во РМ во
согласност со Болоњската спогодба
Developing Doctoral Studies (as third
cycle) in Social Sciences in FYROM
according to Bologna Agreement
(DOCSTUD)

Локален
координатор

Локален
координатор
Калиопа
Стилиновиќ,
раководител на
Сектор за настава,
наука и МС
(kaliopa.stilinovic@u
klo.edu.mk)
Ректорат

C039B06-2006

Структурни
мерки

Координатор
Проф. д-р Марика
Башеска-Ѓоргиеска
(mbaseska@gmail.co
m)
Економски факултет

Проект за дизајнирање рамка за
обезбедување квалитет преку развој на
заеднички практики за обезбедување
квалитет и вмрежување на национално и
регионално ниво и зајакнување на
капацитетите преку целни програми за
обука и пилот активности за оценување на
надворешното институционално
евалуирање на универзитетите и
агенциите за квалитет во земјите на
Западен Балкан.

Дизајнирање и развој на модел на
Национална рамка за квалификации за
високото образование, верифицирана со
регулатива на министерско ниво и
практична
имплементација
на
Националната рамка за квалификации
преку сет на прифатени нивоа во кои сите
постигнати резултати од учењето се
мерливи и меѓусебно поврзани на
кохерентен начин што ја дефинира врската
помеѓу сите образовни и тренинг
сертификати во високото образование во
Македонија.
Инкорпорирање на постигнувањата од
Болоња акциските одредби на
Меѓународниот летен универзитет во
структурите на институциите од партнер
земјите.

Развој на докторски студии (трет степен)
во областа на општествените науки во РМ
во согласност со Болоњската спогодба.

19

Мрежа на Болоња промотори во
Западен Балкан
West Balkan
Network

20

Bologna

C032B06-2006

Структурни
мерки

Promoters

Надградба
на
системот
за
оценување
на
квалитет
на
Универзитетот
„Св.
Климент
Охридски“ во Битола

C022A06-2006

Структурни
мерки

Upgrading of a system for quality
assessment at the University St
Kliment Ohridski in Bitola

21

Полиса на меѓународни односи за
промоција
на
регионална
интеграција

C037A06-2006

Структурни
мерки

International Relations Policy for
Regional
Integration
Promotion
(INTERPOL)

ТЕМПУС (пред 2005)
Бр.

Проект

1

Интегрирање на е-учење во
курикулумот за наставници
Integrating E-Learning across
Teachers Curriculum
Нови модели на курикулуми за
образование на инженери за храна
New Curriculum Models for Educating
Food Engineers
Воведување дво-циклични студии во
областа на метрологијата
Introducing Two-Tier Studies in the
Field of Metrology
Образование за менаџмент и бизнис
во студиите за компјутери
Management and Business Education

2

3

4

Локален
координатор
Проф. д-р Елизабета
Бахтовска
(elizabeta.bahtovska
@tfb.uklo.edu.mk)
Технички факултет
Координатор
Проф.д-р Божин
Доневски
Технички факултет

Координатор
Проф. д-р Виолета
Пановска Бошкоска
Ректорат
(rectorat@uklo.edu.m
k)

Придонес во воспоставувањето на врски за
соработка со национални тимови на
Болоња промотори од сите земји во
Западен Балкан и слични тела од земјите
членки и асистирање во тековниот процес
на реформи во ВО во согласност со
Болоњскиот процес.
Развој на систем за оценување на квалитет
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
со цел да биде модел за пример,
дисеминиран на национално и на
регионално ниво.

Размена на добра практика и искуства
стекнати во врска со прашањата на
меѓународната соработка (развојна
политика, имплементација, менаџмент и
координација, проценка на добиени
услуги, комуникација на резултати) со цел
да се промовира регионална интеграција,
поддршка на интегрираните универзитети
и имплементација на Болоњскиот процес.

Идентификациски
број на проектот

Тип на проект

Улога на УКЛО

JEP-40020-2005

Академски проекти

Партнер

JEP-40065-2005

Академски проекти

Партнер

JEP-19010-2004

Академски проекти

Партнер

JEP-18046-2003

Академски проекти

Партнер

Контакт лице

5

6

7

8

9

10

11

12

in Computer Studies
Е-бизнис менаџмент на Економски
факултет
E-Business for the Faculty of
Economics
Напредна регионална сорaботка на
ЈИЕ: развој на студиска програма за
последипломски студии за
хотелиерство и туризам
Advanced regional cooperation in SEE:
development of postgraduate
curriculum for hospitality and tourism
studies
Зголемување на регионалната
соработка во ЈИЕ: адаптација на
студиската програма за трет циклус
за хотелиерство и туризам
Enhancing regional cooperation in
SEE: curriculum updating and
adoption for tertiary-level hospitality
and tourism courses
Развивање студиска програма и
институционален капацитет за
европски студии на УКИМ
Establishing Curriculum Development
and Institution Building for European
Studies at UKIM
Партнерство за равој на курикулум
за едукација во областа на
демократијата
Partnership in curriculum
development for teacher training in
democracy
Имплементација на ЕКТС на
Универзитетот „Св. Климент
Охридски“
Implementation of ECTS at the
University “St Kliment Ohridski”
Специјалистички студии за
наставници од средното стручно
образование по предметот механика
Specialist Studies of Secondary
Vocational Education in Mechanics
Модернизација на јавната
администрација и јавната политика
во Македонија
Modernization of Public
Administration and Public Policy in
the former Yugoslav Republic of
Macedonia

17030
(2002)

Академски проекти

Партнер

17121
(2002)

Академски проекти

Локален
координатор

Проф. д-р Гордана
Речкоска
ФТУ

CD_JP-15007-2000

Aкадемски проекти

Локален
координатор

Проф. д-р Гордана
Речкоска
ФТУ

CD_JP-15001-2000

Академски проекти

Партнер

CD_JP-15057-2000

Aкадемски проекти

Координатор

Проф. д-р Добри
Петровски
Педагошки факултет

UM_JEP 15058-2000 (20012003)

Aкадемски проекти

Координатор

Проф. д-р Елизабета
Бахтовска
Технички факултет

AC_JEP-14136-1999

Aкадемски проекти

Координатор

Проф.д-р Душан
Поповски
Технички факултет

AC_JEP-14359-1999

Академски проекти

Локален
координатор

Проф. д-р Виолета
Пановска
Бошкоска
Ректорат

13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

Виртуелна лабораторија како дел од
виртуелниот универзитет
Virtual Laboratory as Part of the
Virtual University
Систем за учење на далечина
Distance Education System

UM_JEP 14078-99 (19992000)

Академски проекти

Локален
координатор

Проф. д-р Пеце
Митревски
Технички факултет

UM_JEP 13371-98 (19982000)

Академски проекти

Локален
координатор

Развој на универзитетски
информатички систем
Development of University
Information System
Реструктурирање на наставната
програма по биотехнологија
Restructuration des Programmes
d’Etudes en Biotechnologies
Инфраструктура за проток и
менаџмент на документи што води
до интегриран универзитет
Workflow and Document Management
Infrastructure towards Integrated
University
Стратегија за европска интеграција
на КАРДС универзитетите
Stratégie d’intégration européenne
d’Universités CARDS
Интеграција и структурирање на
меѓународната соработка во
Македонија
Intégration et Structuration des
Relations Internationales en ARYM
Бежичен кампус за зајакнување на
студентските сервиси
Wireless Campus for Strengthening of
Student Services
Создавање Хрватски центар за
трансфер на знаења во областа на
биотехнологијата и применетата
економија за земјите од ЈИЕ
Création Centre Transfer Croate en
Biotechnique et Economie Appliquée
aux Pays SEE
Виртуелна дигитална библиотека и
дигитализација како дел од учењето
на далечина
Virtual Digital Library and
Digitalization as a part of DES
(Distance Education System)
Континуирано образование за
европски прашања: воспоставување
на „Центар за обука за европска

UM_JEP 13568-98 (19982000)

Академски проекти

Kоординатор

Проф. д-р Пеце
Митревски
Технички факултет
Проф. д-р Линда
Фалберг Стојановска
Технички факултет

S_JEP-12127-97

Академски проекти

Координатор

JEP-40045-2005

Проекти за реформа на
универзитетскиот
менаџмент

Партнер

JEP-18009-2003

Проекти за реформа на
универзитетскиот
менаџмент

Координатор

Проф. д-р Борис
Ангелков
ФБН

JEP-18023-2003

Проекти за реформа на
универзитетскиот
менаџмент

Координатор

Проф. д-р Виолета
Пановска
Бошкоска
Ректорат

17045
(2002)

Проекти за реформа на
универзитетскиот
менаџмент

Партнер

16003
(2001)

Проекти за реформа на
универзитетскиот
менаџмент

Координатор

16155
(2001)

Проекти за реформа на
универзитетскиот
менаџмент

Партнер

17013
(2002)

Високото образование
и општеството

Партнер

Проф. д-р Борис
Ангелков
ФБН

Проф. д-р Борис
Ангелков
ФБН

24

25
26

27

28

29

30

31

32

33

34

интеграција“
Continuing Education in European
Affairs: Establishment of a “European
Integration Training Center”
Право на ЕУ за заштита на
индустриската сопственост –
изградба на институции
EU Industrial Property Law –
Institution Building
Балканска мрежа за земјоделски
науки и храна
Réseau balkanique SAA
ЈИЕ соработка во високото
образование
SEE Regional Cooperation in Higher
Education
Менаџмент на квалитет на
универзитетите во Македонија
Quality Management at Universities in
Macedonia
Одржлива мултикултурна
интероперативна средина
Sustainable Multicultural
Interoperable Environment
Мрежа за обезбедување квалитет и
акредитациски систем
Quality Assurance and Accreditation
System Network
Web-базирано мултимедијално еучење за применети науки
Web-based Multimedia E-Learning for
Applied Technologies
Мултилингвална интернет-базирана
чекор-по-чекор математика за сите
Multilingual Internet Step-by-Step
Math for All
Размена на „најдобра практика“ во
воспоставувањето на ЕКТС
Exchange of best practices in
establishing ECTS
Физибилна студија за центар за
континуирана обука и истражување
во Охрид
Feasibility Study for a Continuous
Training and Research Center at Ohrid
Развој на систем за оценување на
квалитетот на образовната изведба
кој ќе биде претставен на
македонските универзитети

17029
(2002)

Високото образование
и општеството

Партнер

NP-15046-2000

Мрежни проекти

Координатор

NP-15062-2000

Мрежни проекти

Партнер

C016A06-2006

Структурни мерки

Партнер

C009B05-2005

Структурни мерки

Партнер

C011B05-2005

Структурни мерки

Партнер

C013B05-2005

Структурни мерки

Партнер

C033A04
(2004)

Структурни мерки

Координатор

Проф. д-р Линда
Фалберг Стојановска
Технички факултет

C006B03
(2003)

Структурни мерки

Координатор

Проф. д-р Елизабета
Бахтовска
Технички факултет

CME-03112-97

Компакт мерки

Координатор

Проф. д-р
Александар
Цицковски
ФТУ

CME-03118-97

Компакт мерки

Координатор

Проф. д-р Божин
Доневски
Технички факултет

Проф. д-р Борис
Ангелков
ФБН

35

36

37
38

Developing a System of Quality
Assessment of Educational
Performance to be Introduced in
Macedonian Universities
Физибилна студија за континуирано
образование за менаџмент
Feasibility Study for a Continuing
Management Education
Студија за реструктурирање на
образованието за математичко
инженерство
Study into the Restructuring of MathEngineering Education
Европа и Сократес проектот
Europe and Socrates Project
Систем за обезбедување квалитет на
високото образование, Македонија
Quality Assurance System for Higher
Education, Macedonia

CME-03119-97

Компакт мерки

Координатор

CME-03575-97

Компакт мерки

Координатор

CME-03589-97

Компакт мерки

Партнер

CME-03612-97

Компакт мерки

Партнер

Проф. д-р Виолета
Пановска
Бошкоска
Економкси факултет
Проф. д-р Линда
Фалберг Стојановска
Технички факултет

ERASMUS MUNDUS Акција 1
Бр.

Проект (наслов и акроним)

1.

Балканска академска шема за
интернационализација на
учењето/студирањето во
соработка со универзитетите на
ЕУ
BASILEUS I
Балканска академска шема за
интернационализација на
учењето/студирањето во
соработка со универзитетите на
ЕУ
BASILEUS II
Балканска академска шема за
интернационализација на
учењето/студирањето во
соработка со универзитетите на
ЕУ
BASILEUS III
Балканска академска шема за
интернационализација на
учењето/студирањето во
соработка со универзитетите
на ЕУ
BASILEUS IV

Идентификациски
број на проектот
2008 - 1799

Координатор
Универзитет во
Гент, Белгија

Време на
реализација
15.07.2008 –
30.11.2011

Влезни
мобилности
1 кадар

Излезни
мобилности
4 студенти
3 кадри

2009 - 1738

Универзитет во
Гент, Белгија

15.07.2009 –
30.11.2011

1 кадар

4 студенти
4 кадри

2010-4727/001-001EMA2

Универзитет во
Гент, Белгија

30.11.2010 –
29.11.2014

/

7 студенти
3 кадри

2012-2667/001-001EMA2

Универзитет во
Гент, Белгија

15.07.2012 –
14.07.2016

1 студент
4 кадри

3 студенти
2 кадри

2.
3.

Балканска академска шема за
интернационализација на
учењето/студирањето во
соработка со универзитетите
на ЕУ
BASILEUS V
Обука за претприемништво,
технологија, инженерство и во
облсата на математиката
EM2-STEM
Усвојување критички вештини
за учење за иновативност,
одржлив раст, мобилности
вработливост во
мултикултурното опкружување
во земјите на Западен Балкан
SIGMA

2013-2549/001-001EMA2

Универзитет во
Гент, Белгија

15.07.2013 –
14.07.2017

2 студенти
3 кадри

5 студенти
3 кадри

2010-4728/001-001EMA2

City Универзитет,
Лондон, ОК

ноември 2010 –
ноември 2014

1 студент
1 админ. кадар

2 студенти
2 кадри

2012-2669-001-001EMA2

Универзитет во
Варшава, Полска

јули 2012 –
септември 2016

2 студенти
1 кадар

5 студенти
2 кадри

Останати меѓународни проекти
Бр.

Наслов

Финансиран од

1

Прекугранична соработка помеѓу универзитетите
и образовните институции во областа на
елементарните непогоди и образование за
животната средина
Применети истражувачки инструкции во биоинженерингот

Програма INTERREG IIIA

2

Оперативна интегрирана
програма на Регионот
Абруцио, Италија

Период на
реализација

Локален координатор

2004 – 2007

Проф. д-р Елизабета
Бахтовска
Технички факултет

2004 – 2006

Проф. д-р Елизабета
Бахтовска
Технички факултет

Твининг проекти финансирани од ИПА – ЕУ

Идентификациски број на проектот

MK 13 IPA SO 02 15

Тип на проект
Земја/регион на којшто се однесува
Наслов

Твининг проект финансиран од ИПА - ЕУ
Република Македонија
“Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на
Националната рамка на квалификации”
Further Improvement of the System for Development and Implementation of the
National Qualification Network
Главна цел на проектот е поддршка на процесот на натамошно подобрување на
НРК и нејзино референцирање во согласност со ЕРК
18 месеци
2,25 милиони €
Министерство за образование и наука на РМ

Наслов на англиски јазик
Општа цел
Времетраење
Грант
Имплементатор на проектот
Конзорциум

Контакт лице за проектот на УКЛО

Министерство за образование и наукаПолска
Министерство за образование наука и спорт, Р.Хрватска
Одбор за партнерства на националната рамка за квалификации и кредити на Шкотска,
Велика Британија
Проф. д-р Елизабета Бахтовска
e-mail elizabeta.bahtovska@uklo.edu.mk

Идентификациски број на проектот

MK 13 IPA SO 01 16 R

Тип на проект
Земја/регион на којшто се однесува
Наслов

Твининг проект финансиран од ИПА - ЕУ
Република Македонија
“Развивање на соработката помеѓу високообразовните институции, приватниот
сектор и релевантните органи”
Developing cooperation between Higher Education Institutions, the private sector and
relevant public bodies
Поддршка на врската помеѓу високообразовните институции и пазарот на труд
со цел да се подобри квалитетот на високото образование од аспект на
дипломираните и работодавачите како главни корисници на услугите на
високото образование
14 месеци
750.000 €
Министерство за образование и наука на РМ

Наслов на англиски јазик
Општа цел

Времетраење
Грант
Имплементатор на проектот
Конзорциум
Контакт лице за проектот на УКЛО

Министерство за национално образование, високо образование и истражување,
Р. Франција
Министерство за вработување и учење, Северна Ирска
Проф. д-р Елизабета Бахтовска
e-mail elizabeta.bahtovska@uklo.edu.mk

ИПА Програма за Прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција“ 2007 – 2013
Идентификациски број на проектот
Тип на проект
Земја/регион на којшто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел
Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко – финансирање
Координатор на проектот
Партнери
Контакт лице за проектот на УКЛО

Идентификациски број на проектот

IPA/2010/DN
023658/CN362856
Проект за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија
Република Грција, Република Македонија
Проценка на деградација на почвата и рехабилитациони стратегии за планирање на одржливо
искористување на земјиштето
Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning
TERRA_MED
Одржлив развој на областа во вид на студија/истражување, како и креирање алатки коишто ќе
може да се применат и во други слични студии/истражувања..
Унапредување и заштита на природните ресурси во областа
15 месеци (16.10.2015 – 15.01.2017)
766.000 €
169.875,00 €
144.393,75 €
25.481,25 €
Регион на Централна Македонија, Грција
1.Аристотел Универзитет - Оддел за хемија, Солун, РГрција
2. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија
Доц.д-р Мила Арапческа
arapceska@yahoo.com

Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО

IPA/2010/DN
023657/CN361144
Проект за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија
Република Грција, Република Македонија
Меѓуграничен центар за регенеративна медицина со матични клетки
Cross border stem cell regenerative medicine center
REMEDIC
Формирање две лабораториски единици посветени на матично ракување и манипулација со
матични клетки, од кои една на Медицинската школа при Аристотел Универзитетот во Солун, а
другата на Високата медицинска школа при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.
Заштита на живот
15 месеци (17.08.2015 – 17.11.2016)
494.305,50 €
180 300 €

ЕУ Грант
Ко – финансирање
Координатор на проектот
Партнери

153.255,00 €
27.045,00 €
Аристотел Универзитет/Факултет за стоматологија, Солун, РГрција
1. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија

Тип на проект
Земја/регион на којшто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел

Контакт лице за проектот на УКЛО

Проф.д-р Петар Стефановски
pstefanovski@hotmail.com

Идентификациски број на проектот

IPA/2010/DN
023657/CN361064
Проект за прекугранична соработка помеѓу РГрција и РМакедонија
Република Грција, Република Македонија
Заштита на водите: Тематски парк Акции
Water protection thematic park actions
WATER_NET
Поддржување на прекуграничната соработка со РГрција, преку промовирање активности за
значењето на водата и нејзина заштита, како и активности за заштита на природната средина во
двете земји и мобилизирање на природните извори..
Унапредување и заштита на природните ресурси во областа
15 месеци (22.06.205 – 22.09.2016)
530.000 €
60.000,00 €

Тип на проект
Земја/регион на којшто се однесува
Наслов
Наслов на англиски јазик
Акроним
Цел
Област
Времетраење
Грант
Предвиден буџет за УКЛО
ЕУ Грант
Ко – финансирање
Координатор на проектот
Партнери
Контакт лице за проектот на УКЛО

51.000,00 €
9.000,00 €
Општина Воден, РГрција
1.Александар Технолошки Институт за образование, Солун, РГрција
2.Општина Охрид, Република Македонија
3.Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија
Проф.д-р Ангела Васислеска
avasileska@yahoo.com

